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Abstract
In 1970 professional boxing became illegal in Sweden and in 2009 the prohibition was removed. 

Just before both of these changes in the law there were debates in media where people argued for 

and against ilegalization. In the later debate the focus has shifted from professional boxing to 

include Mixed Martial Arts(MMA) as well. MMA was governed and bound by the same law as 

professional boxing.

This purpose of this paper is to compare the debate in 1968-1969 with the debate in 2006. The two 

debates resulted in two different outcomes, ilegalization of professional boxing in 1970 and then 

legalization of it 2009. Are there any reason for these differences? What is the reasoning behind 

this? By using hegemonic masculinity as a guidance when examining the debates this paper is 

trying to understand how the discourse have changed over time. The method is to analyze the 

discourse in the debates by looking at morality, health and commercialization arguments.  

The result of this paper is that the arguments are similar in both debates. The values of the 

hegemonic masculinity is shown through six different topics. (1) How violence is perceived, (2) the 

freedom of choice, (3) medias power to command and influence the people, (4) what is considered a 

sport and what is considered an assault, (5) what the society allows children to be able to be 

influenced by and (6) the government's role as a regulator of the sports. The conclusion is that a 

change in the hegemonic masculinity can not be proven to be exclusively responsible for the 

different outcomes of the debates.  However, the examination of the discourse clearly shows the 

evolution of the values of the hegemonic masculinity. 
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Inledning
Mixed martial art (MMA) är en kampsport som blev laglig att utöva i Sverige 2009. I MMA tävlar 

två MMA utövare mot varandra i en ring. Målet för respektive kämpe är att genom olika 

kampsportstekniker besegra sin motståndare. Till skillnad från andra kampsporter såsom boxning 

finns det bara ett fåtal regler i MMA och det är lättare att nämna vad som är förbjudet än vad som är 

tillåtet. 

MMAs stora genombrott kom i början på 1990-talet i USA under organisationen Ultimate Fighting 

Championship (UFC) där atleter från olika kampsporter samlades för att göra upp om vilken 

kampsport som var den starkaste, effektivaste och bästa. MMA i Sverige var på 90-talet inte aktuellt 

eftersom professionell boxning, som är nära besläktat med MMA, hade varit förbjudet sedan 1970. 

2001 beslutade den svenska regeringen att utreda kampidrotter och professionell boxning i en 

vidare analys som ledde till Kampidrott i fokus: betänkande av Proffsboxnings- och  

kampidrottsutredningen, vilken avslutades i mars 2003. 2006 anslogs det ett strikt regelverk om vad 

för typer av tävlingar inom kampsport som skulle vara lagligt att tävla i, där kampsporter med slag 

och sparkar mot huvud skulle kontrolleras noggrant av staten.1 Den 25 maj 2007 beslutade 

kampsportsdelegationen att SMMAF (Svenska mixed martial arts förbundet) skulle få ett 

prövningstillstånd att anordna tävlingar till den 31 maj 2008.

Det gick tre MMA tävlingar i Sverige under prövotiden. Vid prövotidens slut ansökte SMMAF om 

ett tillsvidare tillstånd som blev beviljat, och den 16 april 2009 anslöts sig SMMAF till  

riksidrottsförbundet. När MMA blev lagligt blev också  professionell boxning, som hade varit 

förbjudet i 30 år, lagligt. Denna skillnad i attityd, att först förbjuda proffsboxning på 60-talet för att 

sedan tillåta MMA på 2000-talet, väcker intressanta frågeställningar: Vad fanns det för skillnader 

och likheter i debatterna som ledde fram till respektive beslut? Vad kan dessa skillnader och likheter 

bero på? 

För att debatterna skulle kunna få motsatt utgång är det troligt att samhällets syn på 

fullkontaktssporter, såsom MMA och proffsboxning, på något sätt förändrades. Reawyn D Connell 

beskriver en teori där hegemonisk maskulinitet styr samhället. Enligt henne skiftar den 

hegemoniska maskulinitetens tyngdpunkt och anpassar sig med tiden och efter dess kontext. Den 

1 Bosse Ringholm om lagförslaget på Fightermag.se http://www.fightermag.se/news.asp?news_id=4097  hämtad den 18 
augusti 2009

4

http://www.fightermag.se/news.asp?news_id=4097


hegemoniska maskuliniteten intar successivt en ny ordning och jämför vi hur den såg ut på 

boxningsdebatten under 70-talet med hur det såg ut på debatten under 2000-talet skulle vi se 

skillnader. Det som inträffar är ett maktskifte mellan två olika manlighetsideal.

Syfte

Syftet med denna studie är att jämföra den svenska boxningsdebatten 1968-1969, då boxningen blev 

förbjuden i Sverige, med MMA-debatten 2005-2006 då både MMA och proffsboxning blev tillåtet. 

Vad för typ av argument användes och är det möjligt att det finns likheter? Finns det liknande 

föreställningar om fullkontaktssporter som känns igen från de båda debatterna och finns det ett 

nationellt ideal som inte betraktar fullkontaktssporter som sport? För att få en djupare analys 

undersöks samband till den hegemoniska maskuliniteten.

Frågeställningar 

Går de att se ett mönster från boxningsdebatten år 1968/1969 som återfinns i MMA-debatten 

2005/2006, och vad kan eventuella skillnader och likheter bero på? Dessa frågeställningar utreds i 

uppsatsen med hjälp av två huvudfrågor, vilka i sin tur besvaras med hjälp av underfrågor.

• Finns det olika eller likande mönster i den svenska Boxningsdebatten 1968-1969 jämfört 

med Mixed Martial Arts debatten 2005-2006?

 Går det att se en liknande argumentation i de båda debatterna?

 Har nivån på debatten förbättras eller förändrats på något sätt?

• Kan skillnader och likheter i debatterna visa spår av ett svenskt ideal som inte ser 

fullkontaktssporter som sport?

 Skulle det svenska idealet i artiklarna kunna spåras till den hegemoniska 

maskuliniteten?

 Kan dessa debatter spegla ett skifte inom den svenska hegemoniska 

maskuliniteten? 
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Forskningsläge

Trots att det finns mycket skrivet om kampsport i allmänhet och även om hur våldssporter visar upp 

den hegemoniska maskuliniteten har jag inte hittat några källor som relaterar boxnings- och MMA-

debatterna till varandra eller till ett skifte i den hegemoniska maskuliniteten. Den enda boken som 

är skriven om själva kampsportsdebatten är Mats Hellspongs Boxningssporten i Sverige : en studie i  

idrottens kulturmiljö från 1982. Hellspong skrev boken för det svenska boxningsförbundets räkning. 

Boken beskriver svensk boxning från och med 1800-talet och hur boxning i Sverige har utvecklats 

genom tiden. De stora debatterna på 10-, 50- och 60-talet om boxning redovisas i detalj. Hellspongs 

kopplar den tidiga boxningen till lågstatusindivider i samhället och beskriver hur den utvecklas från 

en arbetarsport till en sport som utövas av många invandrare. Enligt Hellspong kan orsaken vara att 

länder som invandrarna kommer ifrån associerar boxning med en högre prestige än vad infödda 

svenskar gör. 

Kath Woodward skriver i boken Boxing, masculinity and identity: the 'I' of the tiger om hur boxare 

identifierar sig med olika mansideal innanför och utanför ringen. Hon menar att boxares 

maskulinitet innanför ringen är konstant medan världen runt om kring ständigt förändrar 

mansidealet. Detta gör att de båda idealen inte stämmer överens med varandra. Vidare skriver 

Woodward om hur de offentliga och privata sfärerna påverkar identiteten. Hon diskuterar även hur 

kroppen och själen på olika sätt skapar den egna identiteten. Hennes resonemang bygger främst på 

amerikanska filmer, böcker och journalistik. Woodward menar att identiteterna inom boxning är 

styrda av den hegemoniska maskuliniteten, vilken är upphöjer mod, ära och hjältemod.
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Teori och teoretiska perspektiv

Uppsatsen är baserad på Reawyn D Connells teori om hegemonisk maskulinitet, där hegemonitet 

kommer från grekiskans hègemoniá som betyder ledning, ledarskap och överbefäl. I den allmänna 

teorin om hegemonitet bestämmer den hegemoniska gruppen samhällets moral, ideologi och 

tänkande. Filosofen Antonio Gramsci menar att teorin kan användas på olika klasser och dess 

relation till samhället2. Gramsci använder begreppet för att undersöka sociala relationer och 

kulturella faktorer men visar även att det kan användas på andra områden. Claes Ekenstam 

beskriver det som att den hegemoniska gruppen bestämmer världsbilden via samhällets institutioner 

och är det som samhället uppfattar som naturligt. Connell applicerar det hegemoniska begreppet på 

könsordningen och visar på en dominerande form av manlighet och dess inflytande på samhällets 

könsrelationer och könsmaktsordningen.3 För att vidare koppla denna teori används J. A Mangans 

teorier om engelsk sportmentalitet som beskriver skapandet av hegemonisk maskulinitet med hjälp 

av en rättvis sportmentalitet.

    

J.A Mangan menar att i 1800-talets England skapades en sportmentalitet för att få kontroll på 

stökiga pojkar och deras framtida manlighet. En mentalitet där rebelliska elever från medel- och 

överklassen kunde kontrollerades och istället bli hjältar.4 Ett system där teamwork och fairplay 

gynnades. Beteenden som idag förknippas med MMA och boxning beskrivs som extrema, brutala 

och blodtörstiga med liknelse till mänsklig tjurfäktning, tuppfäktning och krig. Det handlar om att 

vara stor och stark vilket historiskt har varit aktuellt för den ideala mannen.5 Boxning och MMA 

associeras med det som engelsmännen försökte ändra vilket de som är för försöker bevisa. 

Den första debatten om boxning i Sverige ses 1913 och resulterar i att boxning förblir lagligt.6 

Detta fortsätter ända fram till 1970 då en markant ändring inträffar och boxningen blir förbjuden. 

Förbudet kvarstod i 35 år innan debatten togs upp på nytt och sporten blev laglig igen. En förklaring 

kan vara att den hegemoniska maskuliniteten förändras med tiden och att gränserna mellan om 

sporten borde vara laglig eller olaglig blir allt mer diffusa. Kontrollidealet ändras från förbud till 

kontroll av själva sporten, från att kontrollera sporten i ett förbjudet tillstånd till att legalisera den 

2 Ekenstam, Claes, 'Mansforskningens bakgrund och framtid: några teoretiska reflexioner', Norma (Print)., 2006(1):1, s. 
6-23, 2006 sida 9
3 Ekenstam (2006) sida 10
4 Mangan, J.A”Sport in society: The Nordic world and other worlds”  i The nordic world – Sport in Society,  
Huvudredaktör Henrik Meinander och J.A. Mangan ,Cass, London,  1998 sida 17
5 Ekenstam (2006) sida s19
6 Hellspong, Matts, Boxningssporten i Sverige : en studie i idrottens kulturmiljö Nordiska mus., 
Stockholm, 1982 sida 19
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med bestämda kontrollerande regler. 

Teorin blir utgångspunkten till det uppsatsen vill undersöka och förklara. Hur kan man se eller tolka 

en teori som denna i en debatt? Hur konkretiserar man kontroll i en debatt eller olika sätt som det 

tar uttryck i? För att kunna se någon substans av detta behövs det riktlinjer som kan visa det som 

eftersträvas. Dessa riktlinjer kommer att vara grunden till metodvalet som just inriktar sig på att se 

hur ords betydelse och användning kan användas i ett kontrollerande syfte.

Finns det någon möjlighet att beskriva de olika hegemoniska maskuliniteterna i slutet av 60-talet 

eller under 2000-talet?  Det skulle bredda och förstärka uppsatsen men att försöka kartlägga det är 

utanför uppsatsen omfång. Det viktiga är att vara medveten om att det finns något större som styr 

åsikterna och att det finns två olika utgångar om samma fråga i olika kontexter. Det slutliga 

resultatet av debatterna kan symbolisera åsikterna som representerar den hegemoniska 

maskuliniteten. Därmed kan vi se hur den formar och interagerar med aktuella frågor. 

Kan boxning och MMA verkligen jämföras?
MMA och boxning är två olika sporter men har inom media och debatter länkats samman eftersom 

de båda är fullkontaktssporter som inkluderar potentiellt våld mot huvudet inom reglernas ramar. 

Undersökningar om hjärnskador på grund av slag mot huvud är aktuella inom båda sporter vilket 

alltid har varit det tyngsta argumentet för ett förbud. Skador inom en av sporterna kommer därför att 

påverka båda sporter i lika hög grad.

Varför inte göra en jämförelse av boxningsdebatterna under 60- och 2000-talet? Det är viktigt att 

påpeka att det som ansågs extremt på 60-talet inte hade liknande värde under 2000-talet. Den plats 

som boxningen hade under 60-talet får MMA på 2000-talet.  Debatten under 2000-talet 

representerades av debattörer som argumenterade för MMA  och antalet som bara var inriktade på 

boxning var ytterst få. Det är tydligt att den största kraften för att häva förbudet kom från MMA 

utövare och entusiaster.    
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Metod
Metoden är att jämföra den svenska boxningsdebatten åren 1967/68 med MMA-debatten genom en 

diskursanalys. Diskursanalys bygger på att tolka kommunikation inom själva diskursen, att 

undersöka vad som sägs, skrivs och uttrycks inom ett ämne. Genom att jämföra samma diskurs vid 

två olika historiska tidpunkter kan man därför få information hur det svenska idealet har förändrats.

Språkteoretikern Ferdinand de Saussure beskriver språket som ett konstruerat och aktivt 

uttrycksmedium där det finns en relation mellan ordet och dess tänka innebörd. Saussure menar att 

språk inte är referentiella, utan tal och skrift bör betraktas som en språklig struktur styrd av sina 

egna lagar.7 John Tosh beskriver det som att ”språket är inte ett fönster mot världen, utan en struktur 

som bestämmer vår uppfattning om denna”8. Författarens intentioner ifrågasätts eftersom de är 

styrda av språkets egna strukturer. Roland Barthes menar att detta innebär att författarna mister all 

trovärdighet och därmed förlorar textkritiken sin betydelse. Det finns ingen objektiv metod som står 

utanför texten, bara analytikerns egna språkliga resurser. Språkets och dess struktur är inte 

definierad på ett entydigt sätt utan kan betyda olika saker för olika människor. Enligt Jacques 

Derridas dekonstruktion ligger därför en del av språkets makt i det oavsiktliga betydelseskiftet. 

Dekonstruktionen öppnar upp för tolkningar av klyftan mellan ordet och dess tänkta innebörd och 

har resulterat i en intertextualisering som synliggör tolkningens gränser. Texter bör inte betraktas 

som isolerade eftersom alla skrivs i en miljö som de både påverkar och påverkas av. Författarens 

språkbruk speglas av både andras redan skrivna texter och även av de förväntade tolkningarna av 

framtida läsare. Texterna genomgår en process och med tiden förändras deras motiv, 

begreppskategorier och användningsmönster. Texterna blir diskursen. 

Michel Foucault menar att det även finns ett maktelement som kan användas för att inkludera 

människor i, eller exkludera dem från, diskursen9. Detta maktelement ses tydligt i argumentationen i 

kampsportsdebatterna. Undersöks argumentationen i debatterna på både 60- och 2000-talet finns det 

tre områden som inkluderar och exkluderar och återkommer i nästan varje text: det kriminella, det 

ohälsosamma och det kommersiella. Kampsportare beskrivs som kriminella istället för idrottsmän. 

Sporten är ohälsosam och förstör utövarna istället för att få utövarna att växa som individer. 

Kampsport är ingen sport i sig, utan bara en ursäkt att tjäna pengar på människors sug att se blod 

och våldsamhet.

7 Tosh, John, Historisk teori och metod, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007 sida 158
8 Tosh (2007) sida 157
9 Tosh (2007) sida 158
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För att spegla uppdelningen i debatten är uppsatsens analys uppdelad så att debattargument om 

moraliska, hälsa och det kommersiella gås igenom separat. Den avslutande diskussionen svarar 

sedan på de fyra underfrågorna i frågeställningen och svarar på så sätt även på de två övergripande 

frågorna.

Källor och källkritik 

De källor som berör boxningsdebatten 1968-1969 är tagna från artikelregisterböcker på Södertörns 

högskolebibliotek. Alla artiklar från 1968 och 1969 med ordet 'boxning' i titeln har studerats. 

Artiklarna om MMA-debatten är hämtade från de större svenska dagstidningarnas hemsidor och 

från kampsportshemsidor som Fightermag. Tidningsartiklar kommer från Sydsvenska Dagbladet 

Snällposten, Göteborgsposten, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, Kvällsposten, Västerbottens 

Folkblad, Expressen, Dagens Nyheter, Lokaltidningen, Svenska Dagbladet, Dagbladet och 

Aftonbladet. Totalt har 19 stycken artiklar använts, varav nio är från 1968-69 och åtta är från 2005-

06 med undantag för två som skrevs 2008. Artiklarna som används i uppsatsen har valts ut för att 

deras argumentation har ett moraliskt, hälsorelaterat eller kommersiellt perspektiv. Eftersom alla 

artiklar är publicerade i olika typer av tidningar är de inte riktade till en speciell målgrupp utan 

avsedda att läsas av hela den svenska befolkningen. Syftet är inte att undersöka specifika personers 

syner utan att få en helhetssyn om hur det svenska samhället anser om debatterna. Det är dock 

viktigt att vara medvetna om vilka personer som skriver artiklarna för att även om det inte 

egentligen tillhör mitt syfte kan olika personers inflytande och agendor vara värt att ha i åtanke. 

Sten Sjöholm och Matti Häggström var de drivande krafterna i debatten 1968-69. Sten Sjöholm var 

en politiker från folkpartiet och bidrog med tre artiklar av fyra som argumenterar för ett förbud. 

Matti Häggström var redaktör på Sydsvenska Dagbladet Snällposten och skrev två artiklar. En 

annan framträdande debattör för ett förbud var författaren Viveka Heyman. Hon tog upp mer 

moraliska aspekter och jämförde kampsport med gladiatorspel. 

Debatten 2005-06 spred sig över ett större antal skribenter och den artikeln med mest tyngd bakom 

sig är en artikel mot ett förbud,  Ridning mycket farligare än kampsporterna som är skriven av Vd 

för Fryshuset (s) Anders Carlberg, Riksdagsledamot (m) Lena Adelsohn Liljeroth, Riksdagsledamot 

Riksdagsledamot (v) Peter Pedersen, Riksdagsledamot (kd) Peter Althin, Riksdagsledamot (fp) Ana 

Maria Narti, Ordförande för Svenska Thaiboxningsförbundet Mats Söderström, särskild utredare för 

Kampidrott i fokus Britt Solberg, Kommunikationsansvarig för kampsportsfakta George Stankovic, 
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Ordförande för Kampsportsektionen, Svenska Budo- och Kampsportsförbundet August Wallén och 

Chefredaktör för Fighter Magazine Marko Ervasti, vilket är en gedigen lista av politiker, experter 

och utövare. Det fanns ingen motsvarande resumé i en artikel på den andra sidan. Några exempel på 

expertis som argumenterar för ett förbud är Martin Ingvar som är professor i kognitiv 

neurofysiologi, Micke Madenteg som är frivårdsinspektör med en 20-årig erfarenhet inom 

kriminalvården och frihetsbloggaren Mats Jangdal.

Utöver de tidningsartiklar som används, baseras mycket av uppsatsen på en statlig offentlig 

utredning (SOU), Kampidrott i fokus: betänkande av Proffsboxnings- och kampidrottsutredningen, 

som påbörjades på regeringens efterfrågan den 25 oktober 2001 och blev klar 2003. Utredningen 

genomfördes av tidigare ordförande i svenska brottningsförbundet Britt Solberg med hjälp av 

kammarrättsassessorn Maria Baum, ledamot i riksidrottsstyrelsen Inger Båvner, handläggare vid 

ungdomsstyrelsen Per-Uno Frank, professor i kognitiv neurofysiologi Martin Ingvar, 

styrelseledamot i svenska judoförbundet Kristiina Pekkola, ordförande i svenska boxningsförbundet 

Björn Rosengren, poliskommissarie Lena Thuresson, ordförande i Shooters August Wallén, 

departementssekreterare Keneth Wising, ordförande i svenska budoförbundet Erik Åsbring och 

ordförande i budoförbundets karatesektion Owe Stjernström. Undersökningen analyserar 

kampidrotter medicinskt och socialt för att ge kunskap inför ett beslut om framtida förbud. Den 

kommer fram till att lagen om förbud av kampsport är tillämpad på ett sätt så att den bara passar 

professionell boxning, vilket gör den föråldrad och svårtillämpad. Det ges ett förslag om ny 

reglering av alla sporter med slag och sparkar riktade mot huvud för att kunna hålla en hög 

säkerhetsnivå. Undersökningen efterfrågar också ett krav på tillstånd för arrangörer som vill bedriva 

tillställningar där arrangörerna själva är ansvariga, samt ett offentligt stöd till 

kampsportsorganisationer utanför riskidrottsförbundet. Problemet med utredningen är att den är 

skriven av personer med många olika åsikter och intentioner. Denna blandning av författare ger 

utredningen ett djup men det är problematiskt att det inte framkommer vem som har skrivit vilka av 

de olika styckena. Utredningen innehåller dock information om historien om boxnings- och 

kampsportsdebatterna som inte finns i andra verk.

Bakgrund
Boxningen kom till Sverige i början av 1900-talet men det var inte förrän 1919 som det svenska 

boxningsförbundet bildades. Det är värt att notera att under Olympiska spelen 1912 i Sverige fanns 
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det inte någon boxningsgren. Redan från början fanns det kritik om att boxning var brutalt med 

stora skaderisker vilket har följt boxningen genom hela 1900-talet.  Socialdemokraten Artur 

Engberg skrev 1924:

Den har gjort sällskap med detta jazz- och shimmyelände, som vältrar in över våra restauranger och för 

ögonblicket sysselsätter den svenska överklassen. De offentliga boxningstävlingarna äro ett uttryck, kan man 

säga, för en negerkultur, och därför är det icke så mycket att förvåna sig över, att det är negrer som allra mest 

figurerar som stora boxningshjältar ute i världen10

Per-Albin Hansson, en annan socialdemokrat menade att boxning inte borde ta tid från riksdagen 

för att ett förbud av boxning var grundlagt på känslor och inte kunskap. Det fanns även en rädsla för 

att ett förbud av proffsboxning skulle resultera i att amatörboxning, liksom proffsboxning, med stor 

sannolikhet skulle hållas inom slutna sällskap.11  Det fanns flera städer som med hjälp av polis 

kunde neka tillstånd för boxningstävlingar, med ursäkter om att kunna upprätta hålla ordning, vilket 

resulterade i att tävlingar arrangerades i slutna sällskap eller vid stadsgränser. 1939 gick det svenska 

boxningsförbundet med i Riksidrottsförbundet. 

1946 inträffade det två dödsfall vilket gjorde att boxning blev aktuellt igen och resulterade i flera 

krav mot förbud som fortsatte in på 50-talet. Ingemar Johanssons framgångar under den tiden 

skapade debatt huruvida Ingemars match om tungviktstiteln mot Floyd Patterson skulle sändas via 

svensk radio. Svensks radio valde till slut att inte sända matchen.12 All denna uppmärksamhet ledde 

till en utredning om boxning och dess skadeverkning. Resultatet av undersökningen var att 

skadeverkningarna generellt inte var något problem (främst för att de inte var många utövare) men 

att boxning kunde vara skadligt för specifika individer. Boxningen förblev laglig och det var inte 

förrän 1963 som en ny utredning efterfrågades av regeringarna från Sverige, Finland, Danmark och 

Norge.13 Detta resulterade i en kommitté med medicinska experter från varje land med uppgift att 

undersöka skadeverkningar inom boxning. 1967 redovisades utredningen som överlag försökte 

föreslå möjliga säkerhetsförbättringar. 1969 blev kommittén efterfrågade i det Nordiska rådet om 

dess åsikt varav de rekommenderade ett förbud på grund av potentiella hjärnskador speciellt om 

boxarna fortsätter och utsätts för slag mot huvud under en längre tid.

Det är en klinisk erfarenhet att det efter svåra akuta hjärnskador kan uppstå psykiska defekter vilka är svåra att 

påvisa med allmänna testmetoder men som framför allt visar sig genom individens  bristande sociala 

anpassning. även om döda hjärnceller inte kan  ersättas, kan följderna av enstaka hjärnskador skenbart helt 

övervinnas genom att döda nervcellers funktion övertas av andra nervceller. Vid upprepade skador kan detta 

10 SOU 2003:24 sida 35-36
11 SOU 2003:24 sida 36
12 SOU 2003:24 sida 36
13 SOU 2003:24 sida 37
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emellertid bara försiggå så länge hjärnans resurser är tillräckliga.14

I Promemorian skriven av justitiedepartementet Ju 1969 fanns det också andra bakomliggande 

faktorer till förbudet. Till exempel ansågs det destruktivt och omoraliskt att åskådarna använde sina 

pengar till att titta på proffsboxning. Boxning kunde även påverka ungdomar och människor med 

svagt psyke negativt, vilket motverkade de försök som hade gjorts för att motarbeta våldskulturen. 

Den ekonomiska aspekten inom själva boxningen där arrangörer och boxare kunde tjäna pengar på 

just våld och skador ansågs också stötande. Hälsa ska inte gå före ekonomi.15      

Debatten under denna tid ledde till att den första januari 1970 blev professionell boxning förbjuden 

i Sverige enligt lag 1969:612. Motiveringen var:

I Kungl. Maj:ts proposition nr 118 år 1969 hade det anförts, mot bakgrund av genomförda utredningar och 

synpunkter från ett stort antal remissinstanser, att de medicinska skadeverkningarna av boxning - främst 

hjärnskador av kronisk karaktär - var allvarligare än man tidigare hade haft anledning att räkna med. Dessa 

verkningar bedömdes vara av sådan art att boxning från medicinsk synpunkt inte längre kunde godtas som 

sportgren i sin dåvarande form. Vidare anfördes att samhället inte kan underlåta att ingripa för att förebygga de 

allvarliga, ibland livshotande skador som boxare kan drabbas av och som i sin tur kan leda till bl.a. 

arbetsoförmåga och sociala anpassningssvårigheter.16

Svenska boxningsförbundets företrädare menade att det Nordiska rådets undersökning bara hade 

presenterat krav på bättre säkerhet och på grund av lagen förlorar det svenska boxningsförbundet 

möjlighet att medicinskt kontrollera svenska boxare utomlands. Skulle förbudet upphävas kunde 

boxningsförbundet ändra professionell boxnings säkerhetsnivå till den som används inom 

amatörboxning.17    

Antal aktiva proffsboxare år 1960 var 7 och antalet år 1969 var 6. Det var en topp 1967 på 18.18 

Professionell boxning var under 60 talet väldigt svag i Sverige utöver Ingmar Johansson och Bosse 

Högberg. 

Efter domen förklarades intresset för boxning nästan dött eftersom många amatörboxare inte såg 

någon mening med att fortsätta utan möjlighet till professionell boxning. 19 Att försöka göra karriär 

utomlands var en möjlig lösning men i slutändan var det mycket svårare att nå ”main/co-event” 

14 SOU 2003:24 sida 96
15 SOU 2003:24 sida 95
16 SOU 2003:24 sida 169-170
17 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Kommittedirektiv/versyn-av-professionell-  

boxni_DIR2001;86/ 130811
18 SOU 2003:24 sida 30
19 SOU 2003:24 sida 31
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status utan hemmapublik.

Under slutet av 80-talet började intresset komma tillbaka mycket på grund av den nya 

mediamarknaden med satellit- och kabel-tv. Svenska boxare utnyttjades av amerikanska eller 

engelska managerfirmor för att nå den svenska ekonomin. Denna utveckling resulterade i att 

svenska boxare  kunde tävla utomlands och inte var tvungna att jobba deltid med någonting annat. 

1982 var amatörboxning aktuellt och en undersökning om hälsoaspekter i amatörboxning gjordes 

men man fann inga belägg för att förbjuda sporten.20  1970 var det 3 aktiva svenska boxare som 

boxades professionellt utomlands, 76-77 fanns det inga, utan det var inte förrän 1988 som antalet 

började stiga igen. 2000 fanns det 22 stycken. 

På 2000-talet började debatterna igen på grund av ifrågasättandet av en kampsportstillställning 1998 

där strypningar och sparkar var tillåtna. Detta resulterade i en utredning av riksidrottsförbundet om 

nya kampsporter i Sverige och huruvida de medförde skaderisker som krävde en undersökning. 

Dessa nya kampsporter stod utanför riksidrottsförbundet och under utredningen framkom det att 

flera av dessa redan hade säkerhetsföreskrifter för att minska skador men att det fanns ett behov av 

att samarbeta med Riksidrottsförbundet.21 Boxningsföreträdarna framförde under denna tid deras 

svar på debatten på 70-talet om möjligheten att öka säkerheten för professionell boxning. En 

drivande faktor till utvecklingen av svensk boxningen under perioden var ett större intresse från 

invandrande etniska grupper som i sina hemländer hade starka kulturmiljöer av boxning och nyare 

kampsporter. Det ökade intresset medförde att normer och värderingar om vad som ansågs rätt för 

att vara en sport hade förändrades. 22

2001 efterfrågade regeringen en statlig utredning för att undersöka utvecklingen av 

fullkontaktssporter. 2003 blev undersökningen färdig och det rekommenderades att den gamla lagen 

om förbud mot boxning inte var tillräckligt uppdaterad utan: 

Jag föreslår i betänkandet att det införs en reglering med krav på tillstånd enligt ordningslagen (1993:1617) för 

offentliga tillställningar som innehåller tävling eller uppvisning i kampidrotter med slag eller sparkar riktade mot 

motståndarens huvud. Detta skall gälla såväl boxning som andra kampidrotter. Denna reglering skall ersätta lagen 

om förbud mot professionell boxning. 23

 

2005 kom det en proposition från regeringen vars syfte var att behandla alla sporter med våld mot 

huvudet lika, vilket skulle ersätta boxningsförbudet. Lagen trädde i kraft januari 2007 med 

20 SOU 2003:24 sida 96
21 SOU 2003:24 sida 171
22 SOU 2003:24 Sida 171
23 SOU 2003:24 Sida 12
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motiveringen att om säkerheten hölls på en hög nivå skulle arrangemang bli godkända. 24

24 Motion med anledning av prop. 2005/06:147 Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Motion-med-anledning-av-prop-_GT02Kr23/ 130811
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Debattredovisning

Moralisk 

De stora argumentationsområdena för ett förbud är offentlig misshandel, misshandel, hinder av 

laglig frihet, träning för gatan och våldskultur. MMA och boxning är lagliga sätt att begå en 

handling som egentligen är ett brott och har dåligt inflyttande på barn och ungdomar. Försvaret är 

att det finns dåliga associationer till sporterna, desinformation, att utförandet är säkert och att MMA 

och boxning förtjänar att betraktas som riktiga sporter. Alla kampsportare är inte kriminella och 

människor väljer med sin fria vilja att utöva en sport. Det finns andra sporter som är farligare och 

har fler fall av skador. 

För ett förbud 1968-69
Vi har ett exempel av offentlig misshandel som används av Sten Sjöholm. Enligt Sjöholm sa 

justitieminister Herman Kling till de nordiska rådet att boxning är en form av offentlig misshandel. 

De fysiska skadorna som inträffar i boxning är av en sådan art att de kan betraktas som 

misshandelsbrott och om de inte inträffade i ringen skulle klassas som sådan menar 

rikspolisstyrelsen. Kan Sverige verkligen vara ett kulutrerat land om misshandel är lagligt?25 

Viveka Heyman menar att det är omöjligt att kontrollera boxningen ens genom ett förbättrat 

regelverk. Boxning bygger på blodtörst och ger en tillfredsställelse genom kroppsligt och själsligt 

våld. För att skydda både boxarna och åskådarna måste detta gladiatorspel förbjudas.26 ”... kan vi få 

boxningen att anses lika skandalös som offentliga avrättningar, har vi ... skapat ett stycke opinion 

till emot avnjutande av misshandel.”27 Jämför boxning med andra sporter som till exempel hockey, 

där scenariot är att en hockeyspelare i ren ilska slår en hockeyklubba på sin motspelare som bryter 

sitt käkben. Det tas upp i allmän domstol och hockeyspelaren blir bestraffad, även fast hockey inte 

går ut på att misshandla spelare. I boxning kan en idrottsman avvakta och slå in en stöt mot käken 

på sin motståndare med samma skadliga resultat, och gå fri från rättsliga straff. Enligt Sjöholm ska 

detta ha inträffat i två proffsmatcher och en amatörmatch 1967. Här betraktas första fallet som 

onormalt och brottsligt medan det andra är misshandel efter boxningens regler.28

25 Sjöholm, ”Sten, Boxning och idrott” Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 1969-01-30
26 Heyman, Viveka ”Den offentliga blodtörsten – kan vi göra mer åt den?” Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 
1969-12-04
27 Heyman (1969)
28 Sjöholm, Sten, ”Misshandel och liberalism” Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1968-02-25  
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Argumentationen fortsätter med en synvinkel på frihet. Vi lever i en rättsstat och vi har en 

brottsbalk som är till för att skydda medmänniskorna och ett förbud mot boxningen skulle vara en 

ökad frihet. Narkotikahajarnas frihet reduceras för att skydda samhället och inte tillåta att andra 

människor dras ner i fördärv och olyckor. Likaså fungerar hastighetsbegränsningen på bilvägar. För 

att vinna frihet behöver man minska frihet på något annat håll, och det är samhällets uppgift att 

prioritera så att största möjliga frihet uppnås. Definitionen på frihet är att göra allt som inte skadar 

någon annan.29 ”Friheten att slå andra medvetslösa inför en sadistisk publik kan inte inrangeras 

under en sådan definition.”30 

Det är en samlad grupp som inte vill se boxningen laglig. Rikspolisstyrelsen, socialstyrelsen, 

riksåklagaren, Universitetkanslersämbetet, de medicinska fakulteterna vid Sveriges universitet och 

högskolor, svenska läkarsällskapet, svenska föreningar för psykisk hälsovård står alla bakom ett 

förbud mot boxningen. De menar att Sverige har ett rättssystem och undrar, ”...ska rättssystemet 

diskvalificeras för slag under bältet när förespråkarna talar om en frihet till våldet i boxning?”.31

Att man går in i en boxningsring och boxar av fri vilja är en ”plattityd utan förnuftigt innehåll”32. 

Bara för att det är ens egen fria vilja att misshandla någon, eller bli misshandlad, är det inte lagligt. 

Frihet har sina gränser. ”Man kan icke lagligen samtycka till att bliva lemlästad eller dödad” 33 

menar straffrättsexperten professor Agge. Ska narkotikahajar gå fria från ansvar eftersom de säljer 

med fri vilja?34 Frivillighet är inget skäl för att boxningen skulle vara lagligt, slåss man utanför 

ringen är det straffbelagt. Brottsbalken utgör en grund för frihetsinskränkningar i samhällets 

intresse. ”Frihet är en frihet som inte skador någon annan och friheten att skada någon hör inte 

hemma.”35 Till och med Torsten Tegnér, som gjort mycket för boxningen, är själv osäker på 

frihetsprincipen då han känner mera ansvar för sina egna söner än pojkar i allmänhet. 
Fast det kan ju tänkas uppfostringsformer som gav ungdomen minst lika god hårdhet med mindre 

hjärnskakningar än (som) boxningen. – Inte skulle jag vilja – när allt kommer omkring – skicka upp någon av 

minna två söner i en boxningsring36 

De artiklar som just diskuterats visar tydligt att författarna anser att det finns ett ideal inom 

29 Sjöholm (1968)
30 Sjöholm (1968)
31 Sjöholm (1968)
32 Sjöholm (1968)
33 Sjöholm (1968)
34 Sjöholm (1968)
35 Sjöholm, Sten, ”Boxningen i finalomgången?” Kvällsposten, 1969-11-25
36 Sjöholm (1969 25/11)
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boxningen som inte stämmer överens med det då rådande manlighetsidealet. Artikelförfattarna 

frågar sig om ett land som Sverige verkligen bör lära ut hur man slåss som en hobby. De menar att 

boxningen främjar blodtörst och undrar om Sverige verkligen kan vara ett kulturland om boxning är 

tillåtet? De vill förbjuda boxning för att sända ut ett budskap om att boxning inte ska 

sammankopplas med svensk kultur. Artiklarna beskriver ett ideal som är på helt andra sidan av 

spektrumet om vad som betraktas som manligt jämfört med boxningsidealet. 

Mot ett förbud 1968-69
Matti Häggström för resonemanget att boxning främjar ungdomars styrka och kondition i ett 

fostrande syfte. Att bara gå i genom en sports skador separat och inte jämföra med andra sporter, är 

en inskränkt syn som inte bör användas och skulle resultera med att många sporter blev förbjudna. 

Alkoholhaltig drycker är procentuellt sett skadligare än boxningen och dess positiva attribut 

betydligt färre. Ett förbud mot proffsboxningen skulle resultera till slutna boxningssällskap, utanför 

myndigheternas räckvidd. Svenska boxare skulle åka utomlands och boxas där det är sämre betalt 

och sämre kvalitet än den svenska standarden. Det skulle inte bli en bättre utveckling och om även 

amatörboxningen förbjuds kommer det definitivt att inträffa. Ungdomar skulle gå från 

träningslokaler till gatan.37 Polisen har tagit ungdomar från gatan till boxningsklubbar som får 

ungdomarna på bättre tankar vilket är en bra lösning som dessutom har anammats av 

ungdomsvårdsskolor.38

Det största argumentet mot ett förbud är frihet. Definitionen på frihet är enligt Häggström ”att göra 

allt det som inte skadar någon annan”39. Exempel är slavar och narkotikahajar där slavarnas frihet 

ökar om slavägarnas minskar och med narkotikahajarnas frihet som minskas för att skydda 

samhället. I dessa fall har vi dock ett beroendeförhållande som inte finns i boxningen, och därför är 

det inte så enkelt. 10 procent av alla människor i Sverige blir alkoholister, 5000 människor dör varje 

år på grund av alkoholskador och alkohol skadar konsumenten om inte omgivningen. Ändå är inte 

alkohol förbjudet och det är bevis på att definitionen inte är hållbar. Häggström medger att han själv 

inte kan förklara frihet i en mening men tar ett citat från boken ”Sista chansen” där det står:
Avsaknaden av en röd tråd i oppositionspolitiken har främst kommit till uttryck i de s k moralfrågor, som spelat så 

stor roll i den offentliga debatten under åren. Trots att oppositionspartierna rimligen bör företräda en liberalare 

grundsyn än socialdemokratin, är det mestadels oppositionspolitiker som stått upp och ropat efter nya lagar, 

förordningar, förbud och censur mot allehanda misshagliga företeelser – det må gälla skäggen i TV, abortfrågan, 

37 Häggström, Matti, ”Boxningsförbud – Nej!” Sydsvenska Dagbladet Snällposten under ”aktuella frågor”, 1968-02-23
38 Andersson, Allan. ”Försvar för boxningen” Sydsvenska Dagbladet Snällposten  1969-01-30
39 Häggström, Matti, ”Boxning och frihet” Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1968-03-03
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porrböckerna eller vad som helst. Bäckmora, Werner, Hamrin – namnen talar för sig själva40    

Sten Sjöholm, som är för ett förbud, håller med Häggström när det gäller förbud mot skäggen, 

porrböcker och abort men när boxning nämns ändrar Sten åsikt och likställer boxning med droger 

och slavhandlare. Sjöholm påstår att Häggström genom att tillåta boxning även vill legalisera sådan 

verksamhet. Häggström kontrar med att det finns två jämställda boxare i en boxningsring som är 

medvetna om reglerna och en domare som övervakar matchen. Häggström påpekar också att det 

saknas både slavhandlare och slavar samt narkomaner och narkotikahajar. ”Förbjuder samhället 

boxningen innebär det däremot en auktoritär handling i den bemärkelsen att såväl boxarnas som 

boxningspublikens frihet inskränks”41 Ett förbud inte kan öka någons frihet.

Ser vi till det mer skadliga momentet menar Allan Andersson att i boxning har man en domare som 

bryter matchen eller eventuellt sekundanter som ”slänger in handduken” vilket förhindrar möjlighet 

till misshandel.42 Åke Hall vidareutvecklar argumentet genom att förslå förbud av tobak, olja, 

motorsport och vinterkörning. Detta eftersom oljekvaliteter tillåts döda 100 människor via 

förgiftning på en vinter i Oslo och att tobaksmonopolet betalar fyra miljoner för reklam för rökning 

när man i Göteborg kan visa att två av tre fall av rökning leder till lungcancer. Dessutom dödades 

elva personer och 55 skadades vid en bilsportolycka och varje dag finns risken att dö på grund av 

bristande kunskap om vinterkörning. Det är inte bristfälliga trafiklagars syfte att skada, det är inte 

meningen att döda människor i bilsporten, tobaksmonopolet är inte till för att göra folk sjuka med 

lungcancer och sprithantering för att skapa alkoholister. Boxningen förbjuds därför att målet är att 

skada sin motståndare, trots att allvarliga skador i själva verket är relativt ovanliga.43

Det är tydligt att de artiklar som tagits upp i det här avsnittet beskriver en helt annan bild av 

boxningsidealet än de som argumenterar för ett förbud. I artiklarna mot ett förbud kan man urskilja 

J.A. Mangans argumentation. Den finns beskriven i teoridelen och förklarar hur träning kan 

användas för att kontrollera bråkiga ungdomar och skapa produktiva samhällsmedborgare. 

Artikelförfattarna som är mot ett förbud anser att boxningen främjar ungdomars styrka och 

kondition och därmed inte bryter mot det rådande manlighetsidealet. 

40 Häggström (1968 03/03)
41 Häggström (1968 03/03)
42 Andersson (1969)
43 Hall, Åke, ”Boxningsdebatten är bara prestige” Göteborgsposten, 1969-03-09
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För ett förbud 2005-06
Micke Madenteg beklagar sig över våldskulturen bland ungdomar. Han menar att undervisningen på 

träningspassen går att påverka och att tränarna bör ta ansvar för att fostra ungdomarna. Kritik riktas 

mot att det bara är de tränare som lyckas som exemplifieras när boxingsvännerna argumenterar om 

det, och att de som tar med kunskaperna ut på gatan ej namnges. Det man gör är att lära 

ungdomarna slåss i ringen istället för på gatan, när de inte behöver lära sig slåss. Logiken som 

används är för Madenteg obegriplig och den jämförs med att släppa lös sexbrottslingar på en bordell 

och ”förse dom med frikort på alla tjänster”. Istället ges förslag om att träna konditionen på 

ungdomarna för att lära dem att springa från våldet. Kampsport lär ut slag och sparkar, som är till 

för att skada. En manlig mentalitet ut lärs ut, där man ska vara fysisk stark och även kunna stå emot 

ett antal slag. Med 20 års erfarenhet inom kriminalvården fortsätter Madenteg med en gissning på 

att 75% av de dömda för våld som Madenteg har träffat har förfinat sina kunskaper om att sparka 

och slåss med kampsportsträning. Muay Thai (thaiboxning), kung-fu och boxning används som 

exempel för att visa på de sporter som är attraktiva eftersom de innehåller sparkar och slag. Akido, 

brottning och ju-jutsu anges som mindre attraktiva. Madenteg menar att det finns många exempel, 

och han använder bland annat ett om en pojke:

Till slut tillhörde han en av de bästa. Tyvärr hade han inte samtidigt lärt sig att hantera aggressioner på några andra 

sätt och det slutade med att han vållade en persons död och att träningen betalade sig med ett långt fängelsestraff. 

Men det som gör att jag minns detta exempel bäst är att han tagit läxan. Numera vågar han inte ens träna 

styrketräning innan han först tränat sig i att mentalt hantera ilska.44

När riksdagen väl ska besluta om en hårdare reglering på våldsidrotter börjar myten om att 

kampsporten fostrar ”unga hannar på glid”. Madenteg frågar sig hur många misshandelsfall, mord 

och kränkningar som hinner inträffa innan idrottsrörelsen tar sitt ansvar? Svaret är att ingen 

sportklubb eller tränare kan kontrollera vad som inträffar med ungdomarna efter träning.45 Att 

boxningen skulle ha mindre skador än andra sporter är något som boxningsförespråkarna trycker på, 

men med boxningen är avsikten att skada. I andra sporter är olyckor beklagligt och de som går in 

med avsikt att skada ska enligt reglerna utvisas och stängas av. I boxningen är det den som skadas 

som stängs av medan vinnaren får medalj för att ha skadat.46 Martin Ingvar tar upp Inger Endresens 

och Dan Olweus publikation "Relasjonen mellom kamp-/styrkesport og voldelig/antisocial adferd" 

som handlar kampsportstränande ungdomar:  

44 Madenteg, Micke, ”De får lära sig att misshandla” Expressen, 2006-06-14 
45 Madenteg (2006)
46 Jangdal, Mats, ”Boxning en ursäkt för misshandel” Svenska dagbladet, 2006-12-28
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I en utmärkt longitudinell studie har de visat att barn som tränar kampsport uppvisar mer våldsamt beteende och 

antisocialt beteende utanför sportens lokaler än de som inte tränar. Tendensen till våld ökar vid fortsatt träning och 

den fortsätter att öka i samma takt även hos dem som tränat under lång tid. Tendensen till våld avtar om man slutar 

träna.47

Bokens budskap är att sporten i sig inte är farlig men träningen och accepterande av våldskulturen 

inom sporten är det.48 

Svenska Boxningsförbundet saknar all trovärdighet. Boxning skapar aggressivitet. Ju mer träning, desto våldsammare 

beteende även utanför sportens lokaler - detta tvärtemot vad som tidigare påståtts. Ett tränat öga kan se nytillkomna 

symptom hos flera av de svenska proffsboxarna som avslöjar att de påskyndat sina hjärnors åldrande. 

Organisationerna bakom kampsporterna har visat att de inte kan hantera säkerheten för sina utövare. 49

Vid en ny reglering vid årsskiftet 2005/2006 kom boxningsdelegationen fram till en nivå av 

våldsutövning som anses godtagbar för de arrangerade ”slagsmålen”. Under debatten framkom 

önskemål om en ”glidning” så att en högre grad av ”misshandel” ska tillåtas på stora offentliga 

galor.50 Madenteg fyller i genom att ta upp en ”slagmåls”51 gala i Globen där en av vinnarna är en 

erkänd ungdomstränare som en timme efter prisutdelningen blev gripen och häktad för våldsbrott. 

Det är bara sorgligt. ”Samtidigt stärker det mig i insikten att det vore bättre att lära sig 

konflikthantering på andra sätt än att bygga muskler och försöka slå ut aggressionerna.”52 Dock har 

både Mona Sahlin och idrottsministern Lena Adelsohn Liljeroth gått på argumentet att kampsporter 

skulle motverka våldsamma ungdomars beteende. Detta trots att det saknas studier som visar att 

kampsport motverkar våldsamma ungdomars beteende, speciellt när det gäller skador på unga 

hjärnor med ”arbetar- och/eller invandrarbakgrund”53. Ingvar menar att staten gör fel om 

misshandels tillåts. Madenteg efterlyser en tvärvetenskaplig forskning med idrottsforskare, 

socionomer, kriminologer och brottsförebyggande rådet. Om en sådan utredning skulle bli av är det 

troligt att den visar att kampsport inte är en lösning för ungdomen.54 

I skriften ”fri fart på vägarna” beskrivs att om riksdagen tillåter boxning kan de lika gärna ta bort 

alla andra onödiga förbud såsom bältestvång, hjälmtvång och hastighetsbegränsningar. Baserat på 

antalet utövare är det procentuellt sett fler som skadar sig i boxning än i trafiken. Trafiken innebär 

47 Ingvar,  Martin, ”Även svenska elitboxare är drabbade av hjärnskador” Dagens Nyheter, 2006-12-17
48 Ingvar (2006)
49 Ingvar (2006)
50 Ingvar (2006)
51 Madenteg (2006)
52 Madenteg (2006)
53 Ingvar (2006)
54 Madenteg (2006)

21



risker men är nödvändig och fyller ett behov i vårt samhälle, medan boxningen inte är nödvändig 

alls. Det finns inga andra sporter med avsikten att skada sina motståndare där man får poäng för 

träff mot huvudet och vinner på knock.55 Mats Jangdal säger själv sig inte vara emot kampsporter 

utan gillar brottning där man kan visa sin överlägsenhet utan att skada sin motståndare och om 

brottarna går in med avsikt att skada blir de diskade. Därför är brottning en sport och boxningen 

inte. Jangdal avslutar med orden ” Det är bara en dålig ursäkt för misshandel. Det ska bli kul med 

fri fart igen!”56

På samma sätt som under boxningsdebatten 1968-1969 argumenterar de ovan beskrivna artiklarna 

för hur våldsam och destruktiv kampsport är. De anser att kampsport inte har någon plats i ett 

fungerande samhälle. Exempel ges på hur undervisningens viktiga roll på passen missbrukas och 

hur tränare och framstående personer inom sporten döms för våldsbrott. Hur kan man ge ungdomar 

en förebild som inte följer lagen? Kampsport passar inte in i de rådande manlighetsidealen.

Mot ett förbud 2005-06
För att möta argumenten om hur våldsam kampsport är tas jämförelser med andra våldsamma, 

tillåtna, sportrelaterade aktiviteter upp. Till exempel är huliganism inom fotboll något som borde 

associera till våld. Stora organisationer samlar bråkstakar som bara vill slåss och släpper lös dem på 

fans som hejar på ett annat lag. Iceracing och motorsporter som har stora skador tas också upp i 

debatten. Magnus Nordström välkomnar folk att komma till klubben för att själva se om kampsport 

är våldsamt eller inte.57 Uttrycket ”kampsport föder våld” undersöks och det är troligt att den bilden 

finns på grund av att man tror att ett gäng ungdomar ser en Bruce Lee film och vill slå ned närmaste 

människa.58 Nordström medger att kampsporter måste ta skada när människor inte vet hur man 

uppför sig och tycker att det är obefogat att kritisera fängslade kriminella för att de har tränat någon 

kampsport och på grund av det får extra mycket uppmärksamhet. Om en kriminell skulle vara en 

erfaren golfare, är golf lika med våld då?59 Petter Nyrén ifrågasätter att legalisering av kampsport 

skulle påverka ungdomen negativt. Han tycker att det är viktigt att ungdomar får ut sitt behov av att 

slåss i en sport istället för på något annat ställe. ”Varför skall man förbjuda en sport där utövarna 

älskar det de håller på med och som inte drabbar eller sårar någon oskyldig? Varför kan inte de som 

gillar att fajtas mot varandra göra det om det gör dem gott?”60 Manson frågar sig om Sven Anderson 

55 Jangdal (2006)
56 Jangdal (2006)
57 Nordström, Magnus, ”Förbud mot kampsport” Lokaltidningen, 2006-04-04 
58 Nordström (2006)
59 Nordström (2006)
60 Nyrén, Petter, ”Fritt val att utöva kampsport” Svenska Dagbladet, 2005-09-14
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kan tänka sig att visa var han skulle ha sett de matcher där de slåss utan handskar och tillåts bryta av 

armar på sina motståndare. Markus menar att det som Sven Andersson har tittat på är UFC 

(Ultimate Fighting Championship), vilket är en amerikansk organisation som har andra regler än de 

som finns i Sverige. Om Andersson vill ändra på UFC är han välkommen att kontakta den 

amerikanska ambassaden.61

Det spelar inte roll vilken bakgrund man har eller vem man är, bara man respekterar alla. 

Kampsport handlar inte om doping och våld. Träning och tävling i kontrollerade former med tränare 

och domare går inte att likställa med brott. 
Att klassa kampsporter som våld är i mina ögon samma sak som att döma Gudrun Schyman som knarkare och 

missbrukare bara för att hon en gång besökte ett raveparty. Vi vet alla att Gudrun gick dit för att skapa sig en 

uppfattning om vad rave är för något. 62

Moralfrågan återkommer med vad som är rätt och fel. Till att börja med krävs det förkunskaper och 

myndigheten och idrottsministrarna borde träna lite kampsport för att kunna uttala sig.63 MMA är 

den enda sporten i Sverige som kräver statlig tillståndsprövning och det svenska mixed martial arts 

förbundet har blivit godkänt och fått ett svenskt MMA tillstånd. Detta borde göra sporten legitim 

eftersom den har klarat de hårda tillståndskraven.64

Det har varit fight club på Söder Mälarstrand i Stockholm. Vi hade dessvärre inte möjlighet att närvara, så vi vet inte 

själva hur det gick till. Beroende på vem man lyssnar på har det rört sig om vilda slagsmål utan kontroll som ett slags 

kampsportens karaoke – gå upp på scen och utmana dina kompisar – eller bara några gamla kampsportare som gick 

matcher för att roa sina vänner. 65

Musse Hasselvall, Andreas Halldén och Robert Svensson fortsätter med att förklara att det inte är 

konstigt att människor vill träffas och slåss i vänskaplig anda vilket de själva gör flera gånger i 

veckan. Förklaringen är att det är som att åka berg- och dalbana och att våld har en ”tjusningskraft” 

vilket gör att de behövs skolning med våld inom ordnade former. Våldet liknas vid att falla från en 

hög höjd, ”livsfarligt och därför spännande”.66 Våldet engagerar vare sig det är en 

kampsportsutövare eller någon som är helt emot våld.67

61 Gunnarson, Jesper – Manson – Markus, ”Debatten om den nya kampsporten MMA väcker starka känslor” 
Dagbladet, 2008-07-04 

62 Nordström (2006)
63 Nordström (2006)
64 Gunnarson (2008)
65 Hasselvall, Musse - Halldén, Andreas - Svensson, Robert, ”Slåss för oss, Cecilia” Aftonbladet, 2006-10-10
66 Hasselvall (2006)
67 Hasselvall (2006)
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Vidare hotar Hasselvall med att kampsportsutövarna kommer att åka till utlandet, där säkerheten 

oftast är opålitlig, eller till ”fight clubs” om sporten inte blir laglig i Sverige.68 Han ber människor 

ha en liberal syn som är mer inriktad på människors fria vilja och säkerhet än blodiga 

gladiatorspel.69 Hasselvall börjar att säga att en bra match är som bra sex och menar att det är just 

därför det organiseras matcher. När politiker drabbas av moralpanik och förbjuder de offentliga 

kampsportstillställningarna blir ”fight clubs” resultatet.70 Galor med arrangörer och läkarteam är 

förbjudna och matcher helt utan säkerhetsarrangemang blir det enda alternativet, det är skrattretande 

enligt Hasselvall. Lagförslaget som har lagts fram till arrangörerna är i praktiken är ohållbart71, 

vilket visar på regeringens oförståelse när det gäller kampsportstävlingar i Sverige. Det finns ett 

intresse av ett regelverk som ser till att matcher med bristande säkerhet inte blir anordnade, och som 

lagförslaget ser ut behövs det flera ändringar.72 Tonen i lagtexten måste vara mera neutral och ord 

om att sporter skulle vara farliga, extrema och våldsamma hör inte hemma i lagtexter. En hög 

säkerhet bör garanteras med krav på tydliga läkarkontroller, ramverk och noggranna uppföljningar 

istället för ett regelverk på detaljnivå som bara visar på okunskap.73 När det gäller bestämmelser för 

arrangörer, tävlande och funktionärer bör det vara på en realistisk nivå. 

Artiklarna mot ett förbud som just beskrivits jämför kampsport med sporter som inte har våld inom 

reglerna men där supportervåld förekommer. De menar att om sporter med supportervåld är tillåtna 

så borde kampsport som kontrollerar våldet vara det. Det rådande manlighetsidealet accepterar 

supportervåld och därför borde idealet inom kampsport passa in i samhället. Artiklarna 

representerar vad samhället ser som godkänt våld eller inte. Var går gränsen för misshandel och 

sport?

Hjärnskador och idén om den mänskliga hälsan
Argumenten för ett förbud är att MMA och boxning leder till skador, hjärnskador, en skadlig 

kroppsutveckling och att ett förbud skulle förebygga onödiga skador. Ett förbud skulle indirekt 

rädda många från framtida hjärnskador. Argumenten mot ett förbud är att MMA och boxning inte 

innebär större hälsorisker än andra sporter, att det finns skydd och förslag på ökad säkerhet, att 

cigaretter är lagligt, att alla ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp, att det förekommer 

68 Hasselvall (2006)
69 Hasselvall (2006)
70 Tagesson, Eric, ”Expert: Bra fajt är som bra sex” Aftonbladet, 2006-10-05
71 Om fel inträffande informationen skickad till myndigheterna finns det risk till böter eller fängelse. Tävlande och 

funktionärer (kan uppnå till 100 individer vid en normal tävling) måste själva undersöka att arrangörer har ett 
tillstånd annars kan de riskera straff.

72 Ervasti, Marko, ”Ridning mycket farligare än kampsporterna” Dagens Nyheter, 2006-04-18
73 Ervasti (2006)
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desinformation och att de som är för ett förbud är fast i en gammal mentalitet. Andra sporter som till 

exempel bilsporter har fler skador och cigaretter får säljas fast de är livsfarliga. I MMA och boxning 

finns det en domare som ser till att skydda utövarna från för mycket skada och det efterfrågas bättre 

hälsotester innan och efter match. Alla borde ha frihet att styra över sin kropp och ägna sig åt det 

som leder till lycka. 

För ett förbud 1968-69
När det gäller motorsport är det inte tänkt att bilarna ska åka av vägen. Det är inte tänkt att åskådare 

ska bli skadade, det är en olyckshändelse. Det är inte möjligt att stifta en lag mot olyckshändelser 

men i boxningens fall är det inom reglernas ramar att skada varandra vilket gör det nödvändigt att 

göra en lag som förbjuder boxning. Sten Sjöholm fortsätter artikeln med att säga att det är bra att 

det finns så få proffsboxare i Sverige i dagsläget, eftersom det då inte är så många som behöver 

beklaga sig över minskad inkomst när förbudet kommer. Dessutom menar Sjöholm att oavsett om 

det finns en eller tusen boxare, bör boxning förbjudas då det finns tillräckliga skäl.74 Skador eller 

regelbrott inträffar i idrotter men i boxning är skador och dödsfall inom ramarna för reglementet. 

Att boxningsmatchen kan fortsätta efter en tio-räkning75, att det är inom regelverket att slå sin 

motboxare medvetslös är rått, cyniskt och förnedrande.76 Sjöholm skriver också boxning kan 

förstärka att ett negativt socialt beteende och citerar docent och överläkare Boris Silversköld: ”Hos 

en individ med asociala tendenser kan dessa tendenser tänkas bli ökade genom hjärnskador”77. 

Boxning är och ska vara slag mot motståndaren och speciellt mot huvudet, trots att medicinska 

experter har visat att slag mot huvudet orsakar bestående skador. Sjöholm skriver inom parentes att 

det inte finns någon skillnad på amatörboxning och proffsboxning när det gäller skador och slag 

mot huvudet.78 Boxningsledarna argumenterar kanske i god tro att boxningen inte är en hälsorisk, 

men med en nordisk utredning står det klart att den förhoppningen inte stämmer. I den nordiska 

utredningen slås det fast att slag mot huvudet är skadligt och att även de som aldrig blir knockade 

har stora chanser att få skador efter boxningsperioden. Den enda slutsats som kan dras är att de som 

arbetar för boxningen har tappat allt ansvar för ungdomens fysiska och psykiska hälsa.79

74 Sjöholm (1969 25/11)
75 Tio-räkning innebär att en boxare som blir knockad har 10 sekunder på sig att resa sig och visa att han/hon kan 

fortsätta.
76 Sjöholm (1968)
77 Sjöholm (1969 30/01)
78 Sjöholm (1969 30/01)
79 Sjöholm (1969 30/01)
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Syftet med idrott ska vara att utveckla sin fysiska och psykiska styrka och inte att orsaka eller ådra 

sig skador. Det är inte värt att utreda andra sporter eftersom inga skador där förekommer inom 

reglernas ramar. I andra sporter inträffar skador bara i olyckor och regelbrott.80 ”I boxning ligger 

skadan eller i värsta fall dödsfallet inom området för full regelrätt utövad och fullt normal 

fortlöpande aktivitet.”81 Jämförelsen mellan boxning och trapetskonstnärer är helt fel, såvida det 

inte är två lindansare vars uppgift gick ut på att knuffa ned varandra och samtidigt balanserat på 

samma lina utan skyddsnät. För att få samma lagtekniska nivå bör en lindansare jämföras med en 

boxare som slår en knockout på sig själv.

Artiklarna som har behandlats i det är avsnittet beskriver hur den rätta medborgaren följer lagarna 

för att vara produktiv i samhället. Artikelförfattarna menar att boxning fostrar ett tänk att skador är 

något naturligt vilket kan leda till att det som används inom boxning kan användas i andra områden. 

Boxarna betraktas som ungdomar och man anser att de som förespråkar boxning har tappat 

kontrollen. Tränarna kan inte kontrollera ungdomarnas fysiska och psykiska hälsa vilket gör dem till 

misslyckande män. Ungdomarna blir inte produktiva medborgare utan ett problem för samhället.

Mot ett förbud 1968-69
Matti Häggströms reaktion är att kritiken mot boxningen är grundad i oklara och förutfattade 

meningar: Att dödsfall som har hänt i USA och Australien skulle spegla den noggrant kontrollerade 

boxningen i Sverige. Att man har letat fram ”skumma” förhållanden som inträffat i USA och försökt 

likställa dem med den svenska boxningen. Att man inte ska ha jämfört boxningens risker med andra 

sporter, eftersom ingen har dött i Sverige av boxning på 22 år men däremot av motorsporter och 

brottning.82 Det första argument som nämns är en utredning av ett försäkringsbolag som ska ha 

utrett idrottsskador. Där hamnade boxning långt ner på listan. 

Stig Sundberg medger att proffsboxningen behöver regleras men att kritiken mot amatörboxningen 

är obefogad. I amatörboxningen har man obligatoriskt huvudskydd, munskydd och suspensoar och 

riskerna är därför mycket mindre. Artikeln avslutas med orden att ”vi lever trots allt i en demokrati” 

och ”det är ingen som tvingar ungdomen till boxningslokalerna”.83 Allan Andersson fortsätter med 

att föreslå en framtida idé på ökad kontroll där man använder sig av EEG-tester för att lättare kunna 

se hjärnskador. Utöver det ser Andersson hela debatten som löjlig.84 

80 Sjöholm (1969 30/01)
81 Sjöholm (1969 30/01)
82 Häggström (1968 23/02)
83 Sundberg, Stig, ”Ett boxningsförbud vore löjeväckande” Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 1969-01-25
84 Andersson (1969)
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Enligt artikelförfattarna i det här avsnittet håller svensk boxning en högre standard än boxningen i 

de länder som används som exempel för att visa på dåliga boxningsförhållande. De menar att det 

finns flera verktyg för att kontrollera boxningens skadeverkningar såsom huvudskydd, munskydd 

och suspensoar. Ungdomen tvingas inte att börja med boxning utan gör det av fri vilja. Detta visar 

på är ett manlighetsideal där boxare inte behöver hävda sig för att få andra ungdomar att börja träna. 

För ett förbud 2005-06
Madenteg börjar med att mytförklara att ”unga våldsamma hannar” räddas av kampsport. Myten ska 

även säga att antalet skador inom våldsporterna är låga, men för Madenteg är det en skillnad på vad 

sporten går ut på. ”Kampsport går ut på att skada sin motståndare.”85 Dessutom är det skillnad på 

vilken typ av skador en sport riskerar att medföra, jämför till exempel knäskador och huvudskador. 

Madenteg tror också att om man såg till antalet skador per tränad timme istället för per spelad 

timme skulle boxningen hamna högre än andra sporter.

Argumentet att boxningen inte leder till hjärnskador är fel. Martin Ingvar har själv sett neurologiska 

symptom på olika svenska proffsboxare där han kan se hjärnornas snabba åldrande. 

Traumaorsakade regionala neurologiska symptom som nedsatt tal och motorik är något som också 

är vanligt bland svenska boxare. Skador inträffar inte bara när man blir nedslagen utan skador på 

nervceller inträffar när regelrätt amatörboxning utövas. Beroende på hur många gånger boxarna har 

träffats går det att avgöra mängden sönderfallsproteiner i hjärnvätskan. 
För oss som ser hjärnskadade patienter är det ingen nyhet att även våld mot hjärnan som inte leder till medvetslöshet 

kan ge långvariga symptom och att det beror av skadlig påverkan på hjärnvävnaden. Detta visar således att 

kampsportsdelegationens val av gräns för tillåtet våld mot hjärnan ligger på en nivå som leder till nervcellskador i 

hjärnan hos utövarna.86

Om man skulle jämföra boxning med skytte skulle det motsvara att skyttarna sköt mot varandra, 

vilket är en duell och har varit förbjudet i 200 år.87 

Ingvar Martin ifrågasätter hur kampsporten ska kunna reglera riskerna. Paulo Roberto, Åsa Sandell 

och Becky Zerlentes nämns som tre boxare som blivit allvarligt skadade eller knockade. Becky 

Zerlentes allvarliga skador gjorde att hon avled dagen efter, och det var på en amatörgala från 

Denver som hade blivit sanktionerad av USA:s boxningsförbund.
85 Madenteg (2006)
86 Ingvar (2006)
87 Jangdal (2006)
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I artiklarna som just beskrivits återkommer uttrycket ”unga våldsamma hannar” som setts tidigare i 

debatten. Författarna menar att idealet i ett samhälle inte borde vara för våld av något slag, speciellt 

inte inom reglernas ramar. Inte när våldet är av en sådan grad att hjärnskador är aktuella. Hur kan 

man vara en riktig man om man får hjärnskador så att man inte kan anpassa sig till samhället? Ett 

förbud skulle visa att samhället anser att våldshandlingar som att bryta armar och slag mot huvudet 

inte är okej. 

Mot ett förbud 2005-06
Bosse Ringholm och utredningen Kampidrott i fokus används av Musse Hasselvall i nästa argument 

där Bosse Ringholm ska ha en ”gammelsvensk uppfattning om vad som är en schysst fajt”. 

Ringholm ska ha slängt utredningen bara för att han själv som barn fått höra att det är fegt att 

sparkas och att man inte får kasta sig över de som ligger på backen. Hasselvall menar att alla 

framtida kampsporter därför inte kommer att ha en chans, oavsett vad de har för skaderisk.88 Petter 

Nyrén förklarar sig själv egentligen ointresserad av kampsport men efter Bosse Ringholms 

utlåtande om förbud kände han sig tvungen att visa hur Bosse Ringholm ”saknar insikt i sin 

präktighet”.89 Therese Boström tillägger att Bosse Ringholm menar att människor inte får bestämma 

över sina egna liv och kroppar. Ett förbud skulle göra kampsportsutövare omyndigförklarade. 

Boström tycker att det viktigast är att man får hålla på med det som gör en själv lycklig, för det 

fyller sociala, själsliga och fysiska funktioner.90 Marko Ervasti anser att Bosse Ringholms förslag 

innehåller fel, brister och faktafel som kan leda till att regeringen missar det egentliga målet.91

Ett misstag som ofta görs är att människor tror att antalet kampsportare som skadar sig är fler än de 

som skadar sig vid utövandet av andra sporter. Kampsport är den näst största idrotten efter fotboll i 

åldrarna 15-25 och skadenivån är samma som för bordtennis.92 Det finns flera dödsfall inom 

fotbollen medan det inom svensk kampsport inte finns något.93 I ridsporten förekommer det flera 

allvarliga skador och fyra dödsfall per år men där finns det ingen opinion som är emot ridsporten. 

Kampsport anses farligt medan ridsport anses trevligt är baserat på svaga grunder.94 Magnus 

Nordstöm skriver att i kampsporter är det generellt mindre skador än i hockey.95 Ishockeyspelaren 

88 Hasselvall (2006)
89 Nyrén (2005)
90 Boström, Therese, ”Debatt: Idrottsministerns knockout” Expressen, 2005-10-11
91 Ervasti (2006)
92 Hasselvall (2006)
93 Hasselvall (2006)
94 Ervasti (2006)
95 Nordström (2006)
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Peter Forsberg skulle troligen ha haft mera skador än den stora majoriteten av de svenska 

kampsportsutövarna.96 Skador inom MMA är enligt Jesper Gunnarson inte heller lika allvarliga som 

de inom boxningen eftersom fokus på kombinationer med slag mot huvudet inte förekommer som 

de gör i boxningen. Det finns matcher där inte ett enda slag har utdelas och de farliga lås och 

strypningar som Sven Andersson talar om inte är farliga. Att judo finns som OS-gren nämns som 

exempel på hur flera av dessa typer av tekniker redan används. Om man ska vara konsekvent skulle 

andra sporter bli förbjudna ”i konsekvensens namn”97. De som frivilligt går matcher i kampsporter 

är tränade fysiskt och psykiskt för att klara av det. Bodybuilding och dopning nämns som problem 

större än kampsporter där enligt Nordström nästan 100% tar någon form av anabola steroider eller 

doping vilket ger långsiktiga skadar samt kan skada omgivningen. Doping förekommer hela tiden i 

sporter där ens prestationer är viktiga.98 

Utövarna av kampsport är medvetna om riskerna och att det finns läkarundersökningar som 

skyddsnät. Dessutom finns det matchläkare som kan bryta matcherna om någon av utövarna ser ut 

att vara allvarligt skadad.99 När det gäller tävlingar inom kampsport finns det i Sverige stora 

säkerhetskontroller (hjärnröntgen, blodtester och läkarundersökning), trots att det inte finns några 

krav på arrangörerna att tillhandahålla detta. 100 Det är även säkrare för de tävlande att tävla i en bur 

istället för i en ring eftersom det finns en möjlighet att ramla ut ur ringen eller att skada sig på 

repen.101 

Om det blir ett förbud mot kampsport kommer bara de så kallade ”fight clubs” inom slutna sällskap 

lugnt kunna fortsätta. De som försöker använda sig av ordnade former med 

matchböcker/läkare/offentlig insyn blir nekade.102 Lagförslag om ett förbud borde vara en analys av 

risker samt förslag på hur de kan minimeras men är istället influerat av lösa antagande och 

fördomsfullt moraliserande.103 Våldsbejakande och uppsåtlig misshandel är ord som används och 

det första pressmeddelande om lagförslaget löd ”Förbud mot farliga kampsporter”.104 Det fanns 

redan en åsikt innan argumenten hördes. ”Vem vill inte förbjuda något som var direkt farligt?105 

96 Nyrén (2005)
97 Ervasti (2006)
98 Nordström (2006)
99 Nyrén (2005)
100Hasselvall (2006)
101Gunnarson (2008)
102Hasselvall (2006)
103Ervasti (2006)
104Ervasti (2006)
105Ervasti (2006)
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Artiklarna som har beskrivits i det här avsnittet argumenterar att ett förbud skulle leda till mer 

slutna sällskap medan statlig kontroll skulle möjliggöra interaktion mellan samhället och 

kampsportsutövare. Artikelförfattarna menar att samhället genom att tillåta kampsport skulle låta 

kampsportsutövarna bli en källa av produktivitet istället för möjlig kriminalitet. Argumentationen i 

artiklarna visar tydligt en önskan om ett öppet samhälle där idealet är en dialog.   

Det kommersiella
Argument för ett förbud är att matcher är uppgjorda i förhand, att det finns blodtörstiga tv-

associationer och en sportjournalistik med missvisande information. Det är blodtörsten som styr 

MMA och boxning och det vinklas genom media. Matcherna är ändå uppgjorda i förhand. 

Argument mot ett förbud är att det finns negativa bilder i media, arbetsskador och en historiskt 

bakgrund. MMA och boxning har en lång historia och de utvecklas ständigt och anpassas efter 

samhället. Det finns risk för arbetsskador i andra jobb vilket också finns i MMA och boxning på 

professionell nivå. Tv missbrukar sin makt eftersom inga riktiga matcher visas där.

För ett förbud 1968-69
Viveka Heyman börjar med ett citat från Augustinus bekännelser som visar gladiatorspelens 

reaktioner som enligt Heyman liknar just boxningen: 
Med detsamma han såg blodet, insåg han själva den vilda blodtörsten. Oavvänt stirrade han på det, och honom 

själv ovetande fylldes hans själ av grymhetens vilda andar. Han njöt av den brottsliga striden och berusades av 

blodtörstens vällust. Han var ej längre densamme, som dragits dit – han var nu en av massan, som han kommit 

ibland... Han såg, han tjöt, han rasade. Han bar med sig därifrån en vanvettsdrift, som ständigt drev honom att 

återvända dit... 106

Hon menar att en boxningsmatch som visas på bio är för den oinsatta ett ”tråkigt och påfrestande 

spektakel”107 men när bioduken visar boxningspubliken blir det slående likt gladiatorspel, offentliga 

avrättningar, tupp- och tjurfäktning och lynchningar. Gangster- och vildavästernfilmer tas också upp 

i Heymans artikel, och hon skriver att de till skillnad från boxningen är fiktion.108 ”Sannolikt njuter 

den [publiken] mera av de autentiska ohyggligheterna: En kropp, vanställd av napalm eller svält, 

kravallbrutalitet, bombanfall, spetälska och vad mera som kan presenteras i en reportagebild eller en 

sensationsartikel.”109 Matcherna ska vara så ekonomiska att det generellt är uppgjorda i förhand. 

106Heyman (1969)
107Heyman (1969)
108Heyman (1969)
109Heyman (1969)
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Enligt Heyman finns det ett manlighetsideal som är grundat under romarrikets tid och som 

identifierar en riktig man som en barbar vars ända mål i livet är att få släcka sin blodtörst både i 

ringen och på läktaren. En tolkning skulle kunna vara att Heymans åsikter beror på att hon 

identifierar sig som kvinna och inte vill få sin kvinnliga identitet ifrågasatt genom att visa 

uppskattning för grovt våld.

Mot ett förbud 1968-69
Häggström menar att monopolföretaget Sveriges radio – TV missbrukar sin makt när de visar en 

negativ bild av kampsport. Sveriges radio – TV skapar en mörk bild av sporten då de varken visar 

riktiga matcher på tv eller kommenterar dem på radio. Det enda som visas är actionfilmer med 

dramatiserade matcher med extra mycket blod och ljudeffekter.110 

Allan Andersson försöker likställa boxning med andra sporter. Boxning kräver träning och man 

behöver träna kondition, fysik och snabbhet som vilka andra idrottsmän som helst. Han medger att 

det inom proffsboxningen finns medicinska problem, men eftersom proffsboxare tjänar pengar och 

därmed har boxningen som ett yrke måste deras skador sättas i relation till skador de kunde fått 

inom ett annat jobb. Andersson ger dock inga exempel på några jobb med hög skaderisk.111 Åke 

Hall avslutar med att ta upp rökning som den svenska staten gör reklam för riktat till ungdomar. 

Han undrar hur långt det ligger från att med avsiktlig skada för att få pengar.112 

Häggström menar att medierna försöker skapa en bild av boxning där blodlust och andra 

gladiatorriska aspekter är i fokus. Medierna målar upp ett boxningsideal som inte passar in i 

samhället. Andersson försöker motverka mediernas bild genom att klassa boxning som en sport 

bland andra sporter i samhället.

   

För ett förbud 2005-06
Martin Ingvar skriver att det inte går att bortse från propagandan från ”de kommersiellt drivna 

organisationerna i förbund med sportjournalistiken”113 som ger en missvisande bild på debatten och 

informationen om sporten. Ungdomar är extra känsliga för propaganda och lockas lätt med bilden 

av kampsportens machomiljö. Ingvar avslutar med att säga att företag som tjänar pengar på att visa 

110Häggström (1968 23/02)
111Andersson (1969)
112Hall (1969)
113Ingvar (2006)
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blod i ringen måste stoppas.114 Avslutningsvis argumenterar Sven Anderson kan matcherna i bur 

liknas vid blodbad: 
Hur många matcher har jag inte själv sett på tv, där de får brutna armar och inslagna näsben och avslagna käkar 

och inte fått syre till hjärnan i tid på grund av strypningar. Sporten borde dessutom vara barnförbjudet att se på tv. 

I Stockholm, Göteborg och Malmö finns redan kö till klubbarna av ungdomar för att lära sig misshandla. Gör 

något nu politiker! Sporten är sjuk!115

En affärsidé som Micke Madenteg också mött är torpeder som använt sig av kunskaper från 

träningslokaler till att hota, misshandla och råna.116 

Både Ingvar och Anderson menar att matchoidealet som visas i media är det som lockar flest 

ungdomar till kampsporter. Genom sin kontroll över information kan medierna forma bilden av hur 

samhället ser på kampsport.

Mot ett förbud 2005-06
Magnus Nordström försvarar kampsport med att säga att det är den äldsta sporten. Innan 

civilisationernas tid slogs människor mot varandra med eller utan vapen. Där var anfall det bästa 

försvaret. Det finns inom varje rovdjur en instinkt att slåss för sin överlevnad och med tiden när 

människosläktet har utvecklats har kampsporter utvecklas. Fortfarande med samma mål att vinna.117 

114Ingvar (2006)
115Andersson, Sven ”MMA = misshandel” Västerbottens Folkblad, 2008-07-04 
116Madenteg (2006)
117Nordström (2006)
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Diskussion

Jämförelse av argumentationen

Går det att se en liknande argumentation i de båda debatterna? Vi har totalt 20 artiklar varav nio är 

från boxningsdebatten och elva är från MMA-debatten. I boxningsdebatten är det fyra artiklar för 

ett förbud och fem artiklar mot ett förbud. MMA-debatten har fyra artiklar för ett förbud och sju 

artiklar mot ett förbud. Det märkbara är hur debatten varit den samma men hur resultaten varit 

olika. Det är nämnvärt att Sten Sjöholm skrev tre av den fyra artiklar för ett förbud i 

boxningsdebatten.

 

Den kommersiella delen är det område som med tiden har reducerats mest. Det skulle kunna 

betraktas som en underrubrik till de moraliska- och hälsoinriktade delarna eftersom argumenten går 

in i varandra. Det vi i regel kan se är att argumentationen är lika i båda debatterna men att det finns 

ett större antalet artiklar tillgängliga från MMA-debatten. De största kopplingarna är fortfarande 

moraliska och ohälsosamma. Sten Sjöholms argumentation tar upp alla tänkbara argument. 

Argumenten för ett förbud grundar sig på att det är inom reglernas ramar att boxningen går ut på att 

skada varandra vilket inte finns i andra sporter där skador bara inträffar vid olyckor. Boxarna löper 

stora risker med hjärnskador och den fria viljan att boxas är en frihet som kan likställas med 

friheten hos narkotikahajar och slavhandlare. Det är laglig misshandel och ungdomar med problem 

blir inte smartare av att skada sina huvuden. På den andra sidan finns den en större varietet men de 

använda argumenten är att boxarna agerar frivilligt och att de har rätt som medborgare att göra som 

de själv önskar. Alkoholmissbruk och cigarettrökning är farligare och de finns andra sporter med 

högre skaderisker som är tillåtna. Alkoholmissbruket och cigarettrökningen gäller hela befolkningen 

och boxarna är bara ett fåtal. Boxningen gynnar ungdomen genom uppfostran och fysisk utveckling 

och är en plats bort från gatan. Det finns en domare som avbryter matchen om det skulle bli några 

problem likaså sekundanter. Boxarna skulle flytta utomlands om förbudet verkställes vilket ger dem 

sämre betalt och en lägre säkerhetskvalitet.

MMA-debatten har ett större utbud av artiklar men generellt går argumentation i samma spår som 

boxningen. De som är emot MMA visar på att skador finns inom reglernas ramar och hur det är 

moraliskt fel att slå någon som ligger ner. Kampsport undervisar ungdomen att missbruka våld. De 

fall som med hjälp av kampsport utvecklas och lämnar gatorna är få och de stora skarorna som 

fastnar nämns inte. Argumentationen för MMA är precis som för boxning. Det dör fler människor i 
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ridsport än i MMA per år och hästsport anses som trevlig medan MMA associeras som farligt. Tittar 

utredningarna på antalet skador som en förklaring till förbud skulle många självklara sporter 

försvinna och därför förfaller moralaspekten. Om MMA förbjuds är det större chans att man finner 

utövarna på fight clubs istället för i en kontrollerad miljö. MMA ger en möjlighet att lära sig 

kontrollera och utforska sin våldsamhet under reglerade former. Debatternas båda sidor har likande 

argumentation frånsett Viveka Heyman och Sven Anderssons som går steget längre och jämför 

boxningen med en blodtörst som endast kan liknas med gladiatorspel.

Förändringar i debattens nivå
Har nivån på debatten förändrats på något sätt? Det enda som möjligen visar en utveckling är 

förändringen av krav på arrangörer av MMA-galor och idén om att det är säkrare att staten 

kontrollerar kampsporten istället för att att utövar åker utomlands för att tävla där det är mindre 

säkert. Detta tyder på att det kan finnas en acceptans av MMA på grund av tidigare erfarenheter av 

svenska galor och motsvarande utomlands. Slag på någon som ligger på backen är en fråga som 

tillkom under MMA-debatten och skulle kunna tolkas som en vidareutveckling av den moraliska 

debatten och även kunna motsvara argumentationen om boxningens tio-räkning. 

Spår av hegemonisk maskulinitet

Skulle det svenska idealet i artiklarna kunna spåras till den hegemoniska maskuliniteten? Hur kan vi 

se den hegemoniska maskuliniteten i debatten? Utgången i en debatt reflekterar det som har 

argumenterats och vilka åsikter som har tagits upp. Det är inte bara själva huvudfrågan i en debatt 

som bekräftas utan flera idéer som bygger upp argumentationen. Det är där den hegemoniska 

maskuliniteten syns. Det finns sex områden där den hegemoniska maskuliniteten syns i debatten. 

Det första är det faktum att de argument som används för ett förbud bygger på idén om hur våld 

betraktas. Vi har ena sidan som visar hur dessa fullkontaktsporter ger möjlighet till att bryta armar 

och slag mot huvudet medan andra sidan visar på hur kontrollen finns där genom domare och olika 

typer av försvar. Det andra är att moraliska aspekter tas upp där moraliteten i att lära sig slåss ställs 

emot tanken om att det är människor som själv fritt väljer att göra det. Det tredje är kommersiellt 

hur olika medier använder sin kontroll över information till folket för att styra vad som rapporteras 

eller inte gör det. Det fjärde är diskussionen om var gränsen mellan sport eller misshandel går. Det 

femte är frågan vad en god eller dålig förebild för unga är. Det sjätte och sista är hur en sport 

antingen kan kontrolleras av staten eller förbjudas helt. Det är majoritetens åsikter på dess områden 

som har avgjort utgången av debatterna och exemplifierar därför vad staten, och den hegemoniska 
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gruppen, anser vara rätt eller fel. Detta tankesätt, att studera en debatt för att följa utvecklingen av 

den hegemoniska maskuliniteten, är inte bara aktuellt inom kampsportsdebatten utan kan används i 

alla debatter. Huruvida det faktiskt kan tolkas som ett typiskt svenskt ideal är inte tydligt utöver att 

de finns olika grupperingar som anser olika saker om samma fråga.

Skifte i den hegemoniska maskuliniteten

Det är viktigt att inte glömma hur mycket statens offentliga utredning och det nordiska rådets 

kommitté influerade det slutliga resultatet av debatterna, eftersom r utredningarna representerade 

den senaste forskningen. Detta betyder dock inte att det går att utesluta den hegemoniska 

maskulinitetens möjliga påverkan. Trots allt påverkas både staten och det Nordiska rådets kommitté 

av de rådande idealen..

Kan dessa debatter spegla ett skifte inom den svenska hegemoniska maskuliniteten? Den största 

indikation på ett skifte inom den hegemoniska maskuliniteten är att det blev lagligt med MMA och 

boxning efter debatten 2005-06. Boxningsdebatten 1968-69 resulterade i att boxning inte ansågs 

vara en riktig sport, att boxare var dåliga förebilder för ungdomar och att de betraktades som 

misshandlare. Boxning var för skadligt och det var inte tillåtet att frivilligt lära sig slåss. Det gick 35 

år och det blev en ny debatt vilket resulterade i att kampsportare ansågs utöva riktiga sporter, vara 

goda förebilder och de betraktades inte som misshandlare. De fick välja själva om de ville utöva 

MMA eller boxning och det fanns tillräckligt med säkerhet. Ett skifte har skett. Tankesättet som 

utarbetades på 1800-talet i England, att våldsamma ungdomar behövde kontrolleras genom icke 

våldssamma sporter, har länge levt kvar i samhället men är inte längre aktuellt i 2000-talets 

kampsportsvärld. Kontrollmomentet finns fortfarande kvar även fast det är lagligt eftersom det är 

strikt reglerat. Det är värt att notera att bara för att det är lagligt nu betyder det inte att det inte kan 

bli förbud igen, likt boxningen som under 1900-talet som var uppe för debatt flera gånger. Den 

största anledningen skulle vara om någon dog i en match eller om ett barn dödades någon i 

skolmiljö, vilka är de tyngre hälso- och moraliskasproblem som tagits upp i debatten.    
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