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Sammanfattning 
 

Föreställningar kring maskulinitet och våld är i dagens samhälle nära sammankopplade och 

har så varit även historiskt. Denna studie har som mål att undersöka hur dessa 

sammankopplingar påverkar män som tränar och tävlar MMA och hur det påverkar deras 

maskulinitetskonstruktioner. Genom att undersöka dessa mäns inställning till våld, 

maskulinitet och intimitet inom MMA, syftar studien till att tydliggöra den diskurs som vuxit 

fram på en kampsortsklubb i Sverige. Slutsatsen av denna undersökning är att en tillsynes 

motsägelsefull bild kring våld och intimitet konstruerats inom denna diskurs. Inom MMA-

diskursen finns utrymme för fysisk intimitet på ett sätt som sällan accepteras mellan män i 

samhället utanför. Samtidigt kan inställningen till våld förklaras genom att utövarna skiljer 

våldsamma handlingar från aggressivitet och därför inte ser utövandet som våld.  

 

Nyckelord: Maskulinitet, våld, sport, MMA, intimitet 

 

 

 

Abstract  
Concepts about masculinity and violence are closely connected in today´s society, and have 

been so historically as well. The purpose of this essay is to study how these connections 

influence men who practice and compete in MMA and how this affects their construction of  

masculinities. By the study of these men’s attitudes towards violence, masculinity and 

intimacy within MMA, this study aims to clarify the discourse that has developed in a martial 

arts club in Sweden. The conclusion of this study is that a seemingly contradictory image of 

violence and intimacy is produced in this discourse. Inside the MMA discourse there is room 

for physical intimacy between men in a way that is rarely accepted in society at large. At the 

same time their attitudes towards violence can be explained by the fact that the practitioners 

separate violent actions from aggression and therefor do not view these actions as violence.  

 

Key words: Masculinity, violence, sport, MMA, intimacy  
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Inledning	  	  
När jag var tolv år hittade min far en notis i tidningen att barn och ungdomar kunde lära sig 

självförsvar, och så började jag och min lillasyster att träna ju-jutsu. Jag tränade sammanlagt i 

fem år och slutade när jag skulle fylla sjutton. Då hade jag graderat och tagit alla bälten i 

barnsystemet och var på väg att ta brunt bälte i vuxengruppen, bältet under svart, men 

tröttnade och slutade. Under åren efter började jag många gånger på andra kampsporter som 

Shotokan karate, Tai chi, Kendo, Aikido, Iaido men tränade aldrig längre än ett halvår, det var 

svårt att komma tillbaka till träningen med en stelopererad rygg och att hitta en kampsport jag 

verkligen fastnade för.  

 

Trots detta har jag aldrig slutat se mig själv som en person som tränat och skulle vilja träna 

kampsport, för det finns något i kampsporten som lätt blir en del av personligheten om man är 

en av dem som uppskattar den formen av träning. En av mina informanter beskrev kampsport 

mycket träffande som ”en individuell lagsport”. Trots att alla tränar och tävlar på ett sätt 

individuellt, så blir personerna i gruppen som du tränar med som ett lag som stöttar, pushar 

och hjälper dig. Men i världen av kampsport finns det så många olika inriktningar, och även 

om karaten, Tae Kwon Don och vissa andra former fått allmän acceptans i samhället, finns det 

de som befinner sig mer i utkanten. Thai boxningen och Kick boxningen ses många gånger 

som brutala men ändå accepterade som sport, och så har vi MMA, en sport omgärdad av lika 

mycket PR och glamour som motstånd från dem som inte anser att det är en sport 

överhuvudtaget.  

 

Pengarna inom kampsport finns helt klart i UFC, Ultimate Fighting Championship, och UFC 

är MMA. UFC är också ett mycket amerikanskt fenomen och även om mycket runt omkring 

som sagt är PR, och den manlighet som reproduceras kan kännas något gammalmodig, så har 

UFC-febern kommit till Sverige, förmodligen för att stanna. MMA som ren träningsform har 

funnits här sedan den första klubben startades 1995 och intresset växer, främst bland killar. 

Vad som fått mig intresserad av ämnet är dels mitt allmänna intresse för kampsport men också 

en nyfikenhet på vilka det är som i Sverige tränar den sport som ofta beskrivs som ”den 

manligaste manliga”, ”den hårdaste”, ”den brutalaste” och den som kräver ”bäst fysisk 

kondition”. Vilka är det som tränar? Varför valde de MMA? Och är det så att man själv måste 

vara ”dum i huvudet” för att vilja slå andra på käften och själv bli slagen? 
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Jag vill dessutom redan här klargöra att jag inte likställer våld som män utövar mot kvinnor, 

barn och andra män utanför sportsammanhang med det våld som förekommer inom MMA-

sporten. Det kommer i studien förekomma jämförelser med resultat som uppnåtts i studier av 

sådana situationer, men dessa används endast för att fördjupa diskussionen och analysen då 

forskning kring män och våld i andra sammanhang än dessa saknas till stor del. Det har 

framför allt varit svårt att hitta svenska studier av män och våld inom sport.  

 

Förklaringar	  av	  centrala	  ord	  och	  begrepp	  

MMA: Mixed Martial Arts 

 

Gi: En dräkt som påminner lite om en pyjamas som används av utövare i judo, ju-jutsu, 

brasiliansk ju-jutsu, liknande dräkter används även i karate och tekawondo. En gi är oftast vit 

men finns även i bl.a. blått (ofta brasislians ju-jutsu), svart och rosa. 

 

BJJ: Brasiliansk Ju-Jutsu, en kampsport som fokuserar främst på markkamp med arm- och 

benlås, strypningar och att försvara sig när man ligger på rygg. De flesta utövare använder en 

blå gi. 

 

Submission Wrestling: en sport helt inriktad på markkamp utan slag, sparkar eller knän där 

man vinner på poäng eller submission, alltså ben och armlås eller strypning. Utövas ofta av 

personer som håller på med Brasiliansk ju-jutsu men utan gi. 

 

 

Thai boxning/Muay Thai: En främst stående stil där knytnävar, skenben, knän och armbågar 

används för att träffa motståndaren.  

 

Kick Boxning: en främst stående stil som från början grundades för att få gemensamma regler 

för karate och Tae Kwon Do, kallades från början för sportkarate eller full-contact karate.  

 

Shootfighting: är en tävlingsidrott som ursprungligen bildades för att elitidrottare från bl.a. 

judo, thaiboxning och brottning skulle kunna träna och tävla tillsammans med gemensamma 

regler.   
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Klappa av: En signal till motståndare och/eller domare att man ger sig, oftast klappar i matta 

eller på motståndare när man befinner sig i en submission strypning eller låsning och ger sig. I 

MMA kan det även användas av en person som inte klara fler slag eller sparkar.   

Syfte	  
Syftet för denna uppsats är att genom intervjuer med sex män som tränar/tränat MMA 

undersöka föreställningar kring manlighet, våld och intimitet i en kampsportsdiskurs.  

 

Övergripande frågeställningar har varit: 

• Varför de började träna och fortsatte med just kampsport? 

• Hur har deras inställning till våld påverkats av detta? 

• Vilken roll upplever de att kampsporten har i deras bild av sig själva som män? 

• Hur upplever de och hanterar fysisk intimitet med andra män under träningen? 

Metod	  
 

Jag har för den här uppsatsen intervjuat sex män mellan 20-35 år som tränar eller har tränat 

MMA. Alla tränar dock fortfarande någon form av kampsport på den klubb där de tränade 

MMA. För att hitta informanter för min undersökning tog jag kontakt med en person jag 

tidigare tränat med och bad honom om hjälp för att hitta fler informanter. I och med detta 

släppte jag själv till viss del kontrollen av urvalet till min kontakt, men lämnade ändå 

instruktioner att jag var intresserad av att intervjua seriösa utövare. Min bedömning var här att 

min kontakt för det första var bättre informerad om personerna på klubben för göra ett urval 

och dessutom stod i en bättre position att väcka intresse för min undersökning. Det visade sig 

dock att intresset var större än väntat och de fyra personer min kontakt tillfrågade som sa ja 

växte till sex personer under mitt första besök på klubben. Efter detta kände jag dock att jag 

blev tvungen att tacka nej till fler personer som ville ställa upp eftersom tidsåtgången blivit 

för stor vid fler intervjuer.  

 

Jag är medveten om att detta urvalssätt gjort att de personer jag intervjuat inte är ett 

randomiserat urval som skulle kunna utgöra ett underlag för en generaliserad bild av män som 

tränar kampsport på denna klubb. Mitt syfte med uppsatsen var dock inte att skapa en bild av 

hur attityder och tankar kring manlighet, våld och kampsport ser ut bland män som kommer i 
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kontakt med kampsport, utan fokus är just de som tränar seriöst och gjort kampsporten till en 

stor del av sitt liv. Detta utesluter dock inte att jag genom denna urvalsmetod endast ringat in 

en diskurs1 i diskursen, alltså att jag här redogör för inställningar och åsikter som endast 

representerar just denna grupp av seriösa MMA utövare men inga andra.  

 

Jag har också försökt vara medveten om hur min egen erfarenhet av kampsport påverkar 

arbetet. Fyra av informanterna kände jag inte sedan innan och de har inte haft någon eller liten 

vetskap om min bakgrund inom kampsport vid början av intervjutillfället. Detta mycket för att 

undvika att informanterna inte förklarar sina ståndpunkter utan frestas att säga saker som ”a 

men du vet”. Mot slutet av intervjuerna har jag dock berättat om mina erfarenheter för att 

underlätta den sista frågeställningen (kring fysisk intimitet). Min kontakt och ytterligare en 

person jag intervjuat har jag dock tränat med, dessa informanter bad jag att försöka undvika 

liknande uttalanden och alltid förklara vad de menade. Jag är också medveten om att 

tillgången till en kontakt inom klubben underlättat mina chanser att hitta intresserade 

informanter, och säkerligen också själva intervjusituationen eftersom någon inom klubben 

gått i god för mig.  

 

Själva intervjuerna är gjorda utifrån ett antal förberedda frågor av en mer allmänkaraktär 

kring de teman jag velat fråga om, varför de valt att börja träna, hur de ser på sig själva som 

män som tränar MMA, vad de anser att skillnaden på ”våld” i träningslokalen och ute på stan 

är och vilka fördomar de möter från andra människor runt om i samhället. Jag valde att också 

ställa frågor kring fysisk intimitet, både med andra män men även med de få tjejer som tränar. 

Intervjuerna har varit upplagda så att jag börjat med att fråga varför de började träna 

kampsport och om de tränat någon annan kampsport innan MMA. Under hela intervjun har 

jag uppmuntrat mina informanter att tala så fritt som möjligt kring dessa teman för att undvika 

att jag styr intervjun för mycket. Denna taktik har fungerat bra, men bättre med vissa 

informanter som lättare associerat fritt kring frågorna. Alla informanter har alltså fått samma 

frågor, vid något tillfälle har en eller två frågor inte ställts då informanten pga intervjuernas 

upplägg med fri association redan svarat på den frågan. Alla intervjuer spelades också in med 

informanternas medgivande. 

 

                                                
1 För en utförlig diskussion kring mitt användande av diskursbegreppet se teorikapitlet.  
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Intervjuerna är alltså inspelade och gjorda i träningslokalen, vilket inneburit mer eller mindre 

avskildhet. I vissa fall har endast jag och personen som jag intervjuat befunnit sig i lokalen 

under större delen av intervjun, i andra fall har många andra varit där. Bakgrundsljuden från 

träningar har därför kommit med på inspelningen och kortare avbrott inträffat när personer 

hälsat på den jag intervjuar och mig. Detta har jag dock inte upplevt som ett störande moment 

eller begränsande för informanterna på något sätt. Tvärt om har intervjusituationerna känts 

mycket avslappnade och mina informanter trygga och avslappnade i den miljö de själva valt 

för intervjun. Alla informanter fick möjligheten att välja tid och plats för sin egen intervju. 

Andra personer som befunnit sig i lokalen har inte heller stört intervjun eller avbrutit den utan 

endast hälsat och lämnat oss ifred.  

 

Eftersom jag kontaktade en person som hjälpte mig att hitta flera informanter hade jag ingen 

större kontroll över vilka som fick veta att intervjuerna skulle genomföras eller vilka som 

skulle intervjuas. Jag besökte klubben vid ett tillfälle innan själva intervjuerna och träffade då 

alla informanter i grupp och informerade om undersökningen och vad som förväntades av de 

som valde att ställa upp. Jag informerade vi detta tillfälle också om mitt ansvar att skydda 

mina informanter genom anonymitet. Detta skedde avskilt men eftersom det pratades på 

klubben om att intervjuerna skulle göras och fler personer än de tillfrågade erbjöd sig att ställa 

upp, blev det klart att informationen spritts åtminstone delvis inom klubben. På grund av detta 

och på grund av att vissa uppgifter kring mina informanter är så specifika kommer jag i 

uppsatsen att fortsätta att behandla dem som en grupp. Ingen enskild presentation kommer att 

göras och jag kommer endast omnämna dem som ”en informant” eller ”flera informanter” 

eller ”alla informanter”.  

 

Jag har också kompletterat intervjuerna med några kortare observationer. Dessa genomförde 

jag innan och mellan intervjuerna och har till största delen fungerat som diskussionsunderlag 

vid intervjuerna. Det har varit mycket svårt för mig att observera och inte se det alla andra ser 

som tränar, att kliva utanför mina egna erfarenheter och se det hela utifrån. Observationerna 

har dock inspirerat till frågor kring fysisk intimitet och upplevelsen att träna något där slag 

och sparkar mot kropp och huvud är vanligt. Jag har också gjort en form av observation 

genom att studera filmupptagningar av proffsmatcher mina informanter gått och en 

träningssituation. Jag har även studerat andra amatörmatcher och tittat på UFC och 

Strikeforce matcher för att för att få en känsla för skillnad i nivå av ”våld” och även teknik. 
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Ett av de största problemen jag dock stött på är att det finns så lite skrivet om MMA och dess 

historia, organisationer och nyckel personer. Under börja av 2012 publicerades den första 

avhandlingen om MMA Ultimate Fighting and Embodiment. Violence, Gender, and Mixed 

Martial Arts författad av Dale Spencer. Spencer har dock nästan inga referenser och undviker 

till stor del sportens historia och bakgrund. På grund av detta, och eftersom jag ser ett behov 

av att förklara hur MMA vuxit fram och hur utvecklingen sett ut, har jag blivit tvungen att 

referera mindre säkra källor på internet som hemsidor och i ett fall Wikipedia. Det finns för 

den som är intresserad mycket mer att läsa om MMA:ns historia och nyckelpersoner än jag 

valt att redogöra för här, till stor del för att jag inte kan kontrollera källorna. Information jag 

dock valt att ta med har jag bedömt vara av det slag att det råder ganska liten osäkerhet om 

dess korrekthet. Jag har också försökt gå så långt bakåt jag kan i referenskedjan och valt 

exempelvis Wikipedia artiklars källor och inte själva artikeln. Andra spekulationer kring 

exempelvis pankrations koppling till MMA har jag endast kommenterat kort eftersom jag inte 

kunnat hitta tillförlitliga källor som stödjer en kontinuitet eller inspiration mellan dessa. Syftet 

med denna del i uppsatsen är inte heller att styrka eller på något sätt påverka min 

undersökning och dess resultat utan endast ge läsaren en grund att stå på. 

Bakgrund	  

MMA:	  historia	  och	  bakgrund	  

För att förstå MMA:ns utveckling och hur denna har påverkat tankar kring sporten kommer 

jag här att ge en kortare översikt över dess utveckling och vad som förändrats under denna. 

Även om mycket av detta framför allt utspelat sig i USA och inom en något annorlunda 

maskulinitets kontext är det viktigt för att förstå vad även mina informanter har att förhålla sig 

till då även många svenskar ser på exempelvis UFC. 

 

MMA är egentligen inte en egen kampsport utan precis som namnet, Mixed Martial Arts, 

antyder en blandning av olika kampsporter. Med inspiration från en brasiliansk variant kallad 

Vale Tudo, som på engelska betyder ”anything goes” fördes sporten av UFC organisationen 

till USA. UFC ”The Ultimate Fighting Championship” grundades 1993 och är fortfarande den 

organisation som organiserar de största MMA tävlingarna i världen. Från början fanns i 

princip inga regler och tanken var att experter från olika kampsporter skulle mötas för att 
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avgöra vilken kampsport och vilken utövare som var den bästa.2 Under UFC 1, den första 

tävlingen, fanns inga viktklasser, inga tidsbestämda ronder och ingen obligatorisk 

skyddsutrustning. Det enda som inte var tillåtet under matcherna var att peta motståndaren i 

ögonen, bitas eller ta tag med fingrarna i munnen, öronen eller näsan på motståndaren (s.k. 

fish hook). Matcherna var slut när domaren stoppade matchen, en person blev knockad eller 

gav upp. Den person som gav upp skulle då göra det genom att säga det eller ”tap out”, vilket 

innebär att man klappar handen, eller foten, tre gånger i mattan eller på motståndaren. 

Matcherna tog plats i en åttakantig bur som sedan blev kallad ”The Octagon”.  

 

Bristen på regler och regleringar blev dock snabbt ett problem med sumobrottare som mötte 

lätta thai boxare och matcher på över en halvtimme. Med tiden infördes därför mer och mer 

regler och nu kunde även domare avgöra vem som vann en match efter avslutad matchtid, 

även om ingen knockats eller gett upp.3 Motstånd i USA från bland andra senatorn John 

McCain gjorde att 1997 tog de kanaler som hade pay-per-view (det sätt UFC hade finansierat 

tävlingarna) bort UFC från sina sändningar och inkomsterna sjönk drastiskt. 2001 köptes 

franchisen av Zuffa, LLC, ett Las Vegas baserat media och casino management företag. Målet 

för de nya ägarna var att återföra UFC till dess tidigare popularitet genom att legitimera 

sporten. Strategin för detta var att göra MMA till en sport med regler, regleringar och, kanske 

framförallt, sina egna idrottsmän (sportization). När UFC återvände i sin nyare form fanns det 

bland annat viktklasser, ronder med bestämd tid, en lista på 31 fouls och åtta olika sätt att 

vinna. En stor skillnad var också vilka som nu ställde upp i ”The Octagon”. Från att från 

början kunnat vara egentligen vem som helst som ville ställa upp var det nu professionella 

atleter, fortfarande från olika kampsportsbakgrunder, men nu tränade för alla de moment 

(stående, nedtagningar och markkamp) som behövs för att vinna en MMA match. UFC blev 

nu också en finansiell succé igen och MMA anses vara en av de snabbast växande sporterna i 

USA.4 

 

Förutom UFC finns organisationen Strikeforce i USA. Strikeforce var från början en 

kickboxningsorganisation som 2006 även organiserade en MMA match, och sedan dess har 

                                                
2 http://www.ufc.com/discover/ufc/index 
3 http://www.grapplearts.com/Mixed-Martial-Arts-1.htm 
4 http://www.grapplearts.com/Mixed-Martial-Arts-1.htm 



 13 

det blivit fler.5 Strikeforce var och är till viss del UFC:s största konkurrent men sedan den 

12:e mars 2011 ägs även Strikeforce av Zuffa, LLC men drivs som en fristående del.6 

 

I Sverige grundades den första rena MMA-klubben 1995 och tävlingar på amatörnivå har 

genomförts sedan 1997 och professionellnivå sedan 2003. 2007 bildades Svenska MMA 

Förbundet och många MMA klubbar är i dag anslutna till dem. Detta har gjort MMA till en av 

de största kampsporterna i Sverige och 2008 valdes MMA in som idrott i Svenska Budo och 

Kampsportsförbundet och därmed är idrotten också ansluten till Riksidrottsförbundet. 

Svenska MMA förbundet har sedan dess också fått rättigheter att organisera matcher i 

professionell MMA, amatör MMA och internationell professionell MMA.7 Det var i och med 

detta beslut om att få anordna internationell professionell MMA som möjligheterna för UFC 

att komma till Sverige öppnades och den 14 april 2012 hölls den första UFC galan i globen, 

UFC on Fule TV. Intresset var stort och de c. 15 000 biljetterna såld slut på mindre än tre 

timmar. 

 

Inom MMA finns också en vilja att koppla samman detta med "Pankration" en sport som 648 

f.Kr. introducerades i de Olympiska Spelen. Pankration är ett grekiskt ord som betyder ”alla 

krafter” och sporten var liknande eftersom den, precis som MMA kan beskrivas som en, till 

stor del, blandning av boxning och brottning.8 Trots de likheter som finns är MMA inte en 

direkt arvtagare till pankrationen eftersom denna försvann då de Olympiska spelen förbjöds 

av den kristna bysantiska kejsaren Theodosius I år 393.9  

 

Ytterligare en sak som kan vara viktig att påpeka är att MMA, som egentligen bara är en 

blandning av kampsporter för att maximera utövarens möjligheter att vinna en match, inte har 

någon filosofisk grund. De kampsporter vi vanligtvis hör talas om, och som många utövat i 

Sverige sedan länge, kommer alla från en krigartradition där även en filosofisk grund finns 

med i träningen. Olika klubbar lägger olika mycket vikt vid undervisning i denna men alla 

seriösa klubbar i Sverige har tydliga regler när det gäller medlemmarnas beteende utanför 

träningslokalen. Våld som utövas utanför i annat syfte än rent självförsvar accepteras inte och 

innebär i många fall en uteslutning ur klubben. Det kan också vara svårt för en person som 

                                                
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Strikeforce 
6 http://www.mmafighting.com/2011/03/12/zuffa-purchases-strikeforce 
7 http://www.smmaf.se/association.asp 
8 http://www.smmaf.se/mma.asp 
9 http://www.historical-pankration.com/about.html 
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blivit utesluten att hitta en annan klubb då vissa samarbetar när det gäller information om 

personer som är olämpliga medlemmar. Den klubb jag besökt och intervjuat personer ifrån 

har också i sina stadgar tydligt utskrivet att ”Utesluten kan den medlem även bli som 

missbrukar sina inom föreningen, förvärvade kunskaper på så sätt att han brukat sådant våld 

utanför träningsområde som ej omfattas av lagen om nödvärn, nöd eller excess enligt…”.  

 

Utvecklingen	  av	  modern	  sport	  

Sport har i västvärlden alltid varit kopplad till maskulinitet. Den moderna sport som vi i dag 

utövar har sitt ursprung i det engelska skolväsendet under 1800-talet. Det var under denna 

period som traditionella lekar och spel omformades av överklassen till att bli mer 

standardiserade och kontrollerade former av sport. Med tiden kom detta att bli en viktig del i 

skolsystemet och senare även att kopplas mer tydligt till de värden och egenskaper den 

brittiska imperialismen identifierades med. Det blev nu också en mycket tydlig koppling 

mellan sport och maskulinitet och intresset för sport spreds till stora delar av samhället. Den 

bild av sport kopplad till maskulinitet som vuxit fram innebar nu även att manlighet till viss 

del kom att börja definieras utifrån manliga individers framgång och skicklighet inom olika 

sporter. Kvinnor ansågs dock inte lämpade för att utöva sporter eftersom fysisk ansträngning 

var något som inte passade svaga, ömtåliga, passiva och känslomässiga individer. Kvinnor 

kom också att starkt förknippas med sin reproduktiva funktion, och inte med att vara fysiskt 

aktiva. Denna bild av vem som är lämpad att utöva sport, och specifikt vilken sport, lever 

fortfarande kvar i dag med risk för sociala konsekvenser för den man eller kvinna som väljer 

”fel” sport.10 Runt sekelskiftet fanns även en föreställning om att manligheten var hotad, 

degenererad, och här kunde sport fungera som en lösning på problemet att män feminiserades 

genom att deras kroppar blev mer manliga av sportsutövandet, och även att deras karaktär 

ansågs bli mer manlig genom detta.11  

 

I Sverige var det först under sent 1800-tal som sport importerades från England, och med 

denna import följde även en viktoriansk bild av maskulinitet som präglades av rivalitet, 

tuffhet och fysisk styrka. Den andra stora idrottsinfluensen under denna tid var 

Linggymnastiken som utvecklats ur en vetenskaplig syn på kroppens fullständiga utveckling 

                                                
10 Andrew Parker (1996) ”Sporting masculinities: gender relations and the body.” i Understanding 
masculinities. Máirtín Mac an Ghaill (Red.). Open university press. s. 126-127. 
11 Hans Bonde (2003) ”When Boys Become Men: The Martial Arts as Young People´s Revolt against 
the Youth Rebellion” i Bending Bodies. Moulding Masculinities, Volume 2. Ashgate. s. 123.  
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genom strikta, gymnastiska övningar. Men även inom Linggymnastiken var det den manliga 

kroppen som skulle utvecklas och tänja på gränserna för vad den klarade av. Trots denna 

långa koppling mellan maskulinitet och sport eller idrott är denna koppling historiskt, socialt 

och kulturellt skapad.12 

 

Forskningsläge	  

Den enda avhandling som publicerats om MMA är Ultimate Fighting and Embodiment. 

Violence, Gender, and Mixed Martial Arts. I denna avhandling undersöker Dale Spencer 

MMA ur ett kroppsligt perspektiv. Spencer valde att själv träna MMA under de fyra år han 

skrev på avhandlingen och fokus ligger på kroppsliga upplevelser av denna träning. Den 

teoretiska utgångspunkten för avhandlingen är kroppens fenomenologi och Spencer tar 

avstamp i flera teorier kring detta som Merly-Pontys, Heideggers och Nancys. Även 

Descartes medvetande-kropp dualism utgör en teoretisk utgångspunkt för undersökningen.13 

 

Det finns dock annan forskning kring maskulinitet, sport och våld. En av dessa är Laurence 

DeGaris studie av boxare. Tyvärr har jag endast kunnat få tag i en artikel som presenterar en 

del av de resultat som sedan kom att ingå i hans avhandling Meaning and identity in boxing: 

Intersections of race, ethnicity, gender, class, and age. Artikeln heter Be a Buddy to Your 

Buddy. Male identity, Aggression and Intimacy in a Boxing Gym och undersöker hur män som 

tränar på ett boxnings gym förhåller sig till manlighet, våld och intimitet. DeGaris gör i denna 

artikel en jämförelse mellan sina resultat och tidigare gjorda studier på män, sport och 

maskulinitet och visar bland annat att den uppdelning av handlingar som antingen maskulina 

eller feminina som tidigare studier visat inte stämmer med de egna resultaten. DeGaris menar 

istället att männen på detta boxningsgym omdefinierade vad manlighet är och i denna nya 

definition ingick bland annat fysisk intimitet på ett sätt som i övriga samhället inte inkluderas 

i vad som anses manligt.14 

 

                                                
12 Jesper Andreasson (2005) ”Mellan svett och maskara. Maskulinitet i ett kvinnligt fotbollslag.” i 
Manlighetens omvanlingar. Ungdom, sexualitet och kön i heteronormativitetens gränstrakter. Thomas 
Johansson (Red). Daidalos. s, 21-22. 
13 Dale Spencer, (2012) Ultimate Fighting and Embodiment. Violence, Gender, and Mixed Martial 
Arts. S.16-17. 
14 Laurence DeGaris (2000) ”Be a Buddy to Your Buddy. Male identity, Aggression and Intimacy in a 
Boxing Gym” i Masculinities, Gender Relations and Sport. Ed. Jim McKay, Michael A. Messner & 
Don Sabo. Reaearch on men and Masculinities series. Sage Publications Inc. P. 87-107. 
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En av de forskare som DeGaris jämför sina resultat med är Michael Messners studier av 

maskulinitet, sport och våld. Även här har jag endast kunnat få tag i en artikel, When bodies 

are weapons: Masculinity and violence in sport. Messners studie undersöker dels den breda 

sociokulturella och ideologiska meningen hos sport vilket förmedlas som underhållning, men 

även den mening med våld som manliga atleter själva skapar i sportsammanhanget. Messner 

kommer bland annat fram till att det sker en viss anpassning till våld och att det konstrueras 

en syn på den manliga kroppen som skapad för våld och aggression, trots att samtliga atleter 

samtidigt är väl medvetna om de skador och den påfrestning utövandet av sporten har på deras 

kroppar.15  

 

Det finns ytterligare en studie, också detta endast en artikel, genomförd av Eric Anderson och 

Rhidian McGuire på ett framgångsrikt rugbylag vid ett av Englands mer framstående 

universitet. Studien utgår ifrån Andersons teori kring orthodox masculinity och inclusive 

masculinity. Genom observationer och intervjuer med lagmedlemmar undersöker Anderson 

och McGuire spelarnas och coachernas olika inställning till och performance av maskulinitet. 

Coacherna identifieras som tillhörande en äldre och mer traditionell, ortodox maskulinitet 

inom sportdiskursen medan spelarna identifieras som tillhörande en ny och inkluderande 

maskulinitet. Anderson och McGuire menar att detta beror på en minskning av homofobi i 

samhället. I ett samhälle där den homosexuella (och feminina) mannen inte längre ses som ett 

hot finns det ett utrymme för män att göra maskulinitet på nya sätt. I detta sammanhang visar 

det sig genom att spelarna inte använder det traditionella homofobiska och misogyna språk 

som varit vanligt inom sportdiskursen och de tar inte längre risker på samma sätt. Coacherna 

däremot befinner sig fortfarande inom den ortodoxa diskursen och detta krockar med 

spelarnas form av maskulinitet. Anderson och McGuire visar dock att även om spelarna inte 

säger emot sina coacher, eftersom det är de som bestämmer vem som får spela, så tar de 

tydligt avstånd och stöttar varandra när coacherna inte är med.16 

 

Att	  vara	  en	  modern	  man	  i	  Sverige	  

Marie Nordberg som genomfört flera studier på män och maskulinitet menar att den moderna 

mansbilden i dagens Sverige kan beskrivas som föränderlig och bestående av motsägelsefulla 

                                                
15 Michael A. Messner (1990) ”When bodies are weapons: Masculinity and violence in sport” I 
International Review for the Sociology of Sport. 1990, vol. 25 Issue 3, p 203-220. 
16 Eric Anderson & Rhidian McGuire (2010) ”Inclusive masculinity theory and the gendered politics 
of men´s rugby” i Journal of Gender Studies, Vol. 19, No. 3, September, p. 249-261. 
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diskursflöden. Män rör sig mellan flera identifikationer och motidentifikationer som många 

gånger kan upplevas som motsägelsefulla. Denna modell ställer Nordberg emot Connells mer 

pyramidliknande modell om hegemonisk maskulinitet. Nordberg menar vidare att de normer 

som styr detta kan delas in i två block och att det är när dessa två ska förenas som 

ambivalensen och lojalitetskonflikter uppstår. Nordberg ställer Den närvarande pappan mot 

Mannen som huvudförsörjare, Barnet i centrum mot Den högpresterande och lojale 

arbetstagaren och Jämställhetsdiskursen mot Heteronormerna.17 Norberg menar även att 

dessa motsägelser och denna ambivalens finns hos alla olika grupper av män i samhället. 

Oavsett klass, etnisk härkomst och yrkesval mm. praktiseras dessa olika normer parallellt. Där 

av de ibland tillsynes motsägelsefulla resultaten att män praktiserar både stereotypa och mer 

nyorienterande diskurser samtidigt, inom samma grupp.18  

 

Ser vi tillbaka på hur maskulinitetsbilder utvecklats under andra hälften av 1900-talet och 

början av 2000-talet i Sverige, menar Nordberg att det mjukare ideal som började ta form 

under 1970-talet, ”velourmannen”, snart kom att ersättas med en återigen mer ”traditionellt” 

manligt ideal. Under 1980-talet växte den ”nya mannen” fram, som fortfarande skulle vara 

”modern” och jämställd, men mer utifrån ett särartstänkande där män och kvinnor både skulle 

se ut och vara olika, men jämställda. Det blev nu viktigt att ta avstånd från, att genom sitt 

beteende eller utseende kunna länkas till, homosexualitet att vara ”en riktig man” och 

distansera sig från det allt för feminina.19 Detta är de maskulinitetsbilder som mina 

informanter måste förhålla sig till parallellt med den som produceras inom MMA diskursen.  

Teori	  	  

Vad	  är	  våld?	  	  

Vad är då egentligen våld? Vad menar vi när vi använder det begreppet? Enligt 

maskulinitetsforskaren Jeff Hearn finns det ett antal olika sätt att definiera våld. Hearn 

använder själv ett mer vidgat begrepp i sin forskning och menar att fysiska hot, sexuella 

övergrepp eller att pressa någon till att ha sex, känslomässig/verbal/psykologisk misshandel, 
                                                
17 Marie Nordberg (2007) ”Moderna mansbilder i olika etniska sammanhang i Sverige – En exkursion 
bland gäckande begrepp och konkurrerande manlighetsnormer”. I ”Mandom, mod och morske män” 
Rapport från manlighetskonferensen den 30 november 2006. Renée Frageure (red.). LiU-Tryck, 
Linköpings universitet. s. 29-30. 
18 Nordberg, s. 35-36. 
19 Nordberg, Marie (2005) Jämställdhetens spjutspets? Bokförlaget Arkipelag, Göteborg. 
s. 89-91. 
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ekonomisk kontroll (möjligheten att jobba, ha tillgång till pengar och mat), kontroll över 

reproduktion (att tvinga någon till abort, misshandla under graviditet eller tvinga någon att 

föda barn), social kontroll (kontrollera vänner, besök av vänner eller familj, telefonsamtal), 

kontrollera möjligheten att röra sig ute fritt på vilka tider och hur personen framställs alla är 

olika former av våld.20 Hearns forskning rör sig främst kring mäns våld mot kvinnor och i en 

sådan undersökning finns det anledning att vidga våldsbegreppet till mer än ”bara” fysiskt 

våld.  

 

För denna undersökning är det mycket mer avgränsat våldsbegrepp som kommer att 

användas. Vad jag avser med våld i detta sammanhang är helt begränsat till våldshandlingar 

som slag, sparkar, knuffar och liknande. Det räcker dock inte riktigt att bara göra denna 

definition av våld eftersom, precis som Kerstin Andresson menar, kan ”ett slag uppfattas som: 

en olyckshändelse, sport, ett skämt, tillrättavisning eller misshandel”21. Betänker vi detta är 

det snarare två sorters våld som undersöks i denna uppsats. Dels det våld som betecknas som 

legitimt våld inom sporten MMA och dels det illegitima våld som förekommer på stan vilket 

ställs i kontrast till detta. Men inte ens denna definition är tillräcklig då våld ofta uppfattas 

som en handling som har ett offer och en förövare.22 I MMA situationen blir det svårt att tala 

om offer och förövare eftersom de personer som deltar i de våldshandlingar detta innebär gör 

det frivilligt utan att befinna sig i olika maktpositioner. Det är inte heller tydligt vem som 

utövar våld mot vem. Det handlar snarare om en ömsesidigt utövande av våldshandlingar 

inom bestämda premisser, skulle dessa överskridas skulle situationen mycket väl kunna 

förändras till en våldssituation med offer och förövare.  

 

Vad det handlar om är alltså en situation där ett legitimt våld utövas utan offer och förövare 

och den diskurs som gör dessa handlingar legitima är sportdiskursen. Hanns von Hofer kallar 

detta ”privat våld” och menar att i dag är nästintill allt privat och offentligt våld förbjudet, 

men sport är en sådan kontext där ”privat våld” fortfarande är accepterat. Ett annat område 

                                                
20 Hearn, Jeff (2007) ”Men, Violence and Other Challenges” i ”Mandom, mod och morske män” 
Rapport från manlighetskonferensen den 30 november 2006. Renée Frageure (red.). LiU-Tryck, 
Linköpings universitet, s. 16-17. 
21 Kerstin Andersson (2007) ”Unga män och våld – att studera våld i ett genusperspektiv” i ”Mandom, 
mod och morske män” Rapport från manlighetskonferensen den 30 november 2006. Renée Frageure 
(red.). LiU-Tryck, Linköpings universitet. s. 56. 
22 Andersson, s. 57. 
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där det är accepterat är fiktionen, alltså filmer, böcker och spel.23 Suzanne E. Hatty menar att 

när vi studerar våld är det viktigt att göra detta utifrån perspektiv som tillåter fler nyanser av 

våld och den kontext handlingen utövas i för att kunna uppnå en större förståelse. Istället för 

att anta att våldshandlingar endast baseras i abnormala motiv eller karaktärsbrister hos 

individen, är det viktigt att undersöka de sociala och politiska kontexter dessa handlingar 

utförs i.24 Därför har jag här valt att komplicera våldsbegreppet för att komma åt fler nyanser 

av mitt material. Att utgå ifrån att slag, sparkar, knuffar och liknande alltid är våldshandlingar 

som innebär samma konsekvenser för de inblandade parterna är inte fruktsamt för denna 

undersökning. 

 

Enligt Hearn finns det också ett antal kopplingar mellan män och våld i vårt samhälle. Män 

tillhör en samhällsgrupp som besitter makt i samhället, även om denna makt endast är som 

grupp och inte individuellt. Alltså män är priviligierade som grupp och besitter makt, men 

som individuell man är det inte säkert att du har tillgång till all denna makt, däremot kan du 

genom sammankoppling med gruppen män få del av denna makt på ett sätt som kvinnor, och 

andra som inte godkänns som män, kan. Kopplingarna mellan män och våld är enligt Hearn 

många och denna dominans reproduceras på många olika sätt, bland annat genom 

”persuasion, influence, procedures, violence”25. Män är också experterna på våld i samhället. 

Män står för den största delen av det våld som utövas oavsett om det är mot kvinnor, barn, 

djur, andra män och enligt Hearn förstärker alla dessa former av våld varandra. Det finns 

också ett antal kopplingar mellan män och våld i olika former av media som filmer, men även 

i sport och i andra sammanhang. Att vara våldsam är också ett accepterat sätt att vara som 

man, en referenspunkt för pojkar och män men även för vad det innebär att vara en man och 

besitta maskulinitet. Män dominerar också de samhälleliga institutioner som legitimt utövar 

våld och kan enligt Hearn ses som en central del i patriarkala relationer. Enligt Hearn är det 

även så att vid studier av våld identifieras ofta det dominanta maskulinitetsidealet som en 

avgörande faktor vid mäns våld mot kvinnor, men intressant nog inte speciellt ofta vid mäns 

våld mot andra män.26 

 

                                                
23 Hanns von Hofer (2000) ”Criminal Violence and Youth in Sweden: a Long-term Perspective.” i 
Journal of Scandinavian studies in Criminology and Crime Prevention, vol 1: 56-72. s. 62. 
24 Suzanne E. Hatty (2000) Masculinities, violence and culture. Sage Publications, Inc. s. 52. 
25 Hearn, s. 14. 
26 Hearn, s. 14-15. 
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Grundläggande	  utgångspunkter	  	  

Till viss del kommer jag i denna undersökning att utgå ifrån Judith Butlers teorier kring 

performativitet, alltså att vi utför genushandlingar (perform) som dels anses vara ett kroppsligt 

uttryck av en genusessens och dels är en upprepning av dessa handlingar vilket naturaliserar 

dem. Dessa handlingar är dock enligt Butler endast något som sker på kroppens yta och den 

könsidentitet eller essens som de upplevs uttrycka är endast fabricerade. Detta innebär alltså 

att enligt Butler är inte det biologiska könet något som kommer innan det sociala, utan det 

biologiska könet skapas genom det sociala, det vi kallar genus. Kön är alltså någonting vi gör 

enligt detta sätt att se på saken, inte någonting vi är. I förlängningen även att när vi gör oss 

själva genom olika genusuttryck som män eller kvinnor skapar vi också föreställningar om 

vad detta biologiskt innebär.27 Butler har alltså här vänt på den tidigare uppfattningen att det 

biologiska könet kommer först och inte är socialt eller kulturellt skapat, och menar istället att 

något sådant a priori inte existerar utan att vi socialt och kulturellt konstruerar så väl genus 

som kön och till och med att det är just genom vårt genusperformans som föreställningen om 

det biologiska könet skapas.  

 

Det intressanta för denna undersökning är att sport är ett av de fenomen i samhället som av 

bland annat Mark Hussey ses som en ”gendering institution”.28 Sport är alltså en av de 

institutioner i samhället som hjälper till att skapa och upprätthålla de för tillfället dominanta 

bilderna av maskulinitet.  

 

För att kunna undersöka en maskulinitets diskurs krävs också att vi ”könar” män och 

använder insikter från den så kallade kritiska mansforskningen, eller som Jeff Hearn uttrycker 

det ”To study men critically involves seeing men as gendered, naming men as men, and doing 

so in a critical way that pays full attention to men´s power and men´s relations to gender(ed) 

power, dominance and authority.”29 Detta innebär alltså att inte se mäns handlande som 

”normalt” och fritt från påverkan av deras kön/genus, utan att lika mycket som kvinnliga 

praktiker ses som könade även se mäns praktiker på detta sätt.  

 

För själva analysen i denna undersökning har jag valt en diskursanalys delvis utifrån Michel 

Foucaults tolkning av begreppet . Enligt Foucaults tolkning så handlar diskurs om ”hela den 

                                                
27 Judith Butler (2007) Genustrubbel. Uddevalla. s. 28, 78, 214 
28 Mark Hussey (2003) Masculinities, Interdisiplinary readings. Pearson Education, Inc. s. 151. 
29 Jeff Hearn (2007) s. 12. 
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praktik som frambringar en viss typ av yttranden”30. Ordet i sig är dock något problematiskt 

vid översättning från franskan då franskans discours har betydelser som inte innefattas i 

svenskans diskurs. I den franska betydelsen finns även tal, föreläsning och prat.31 Foucault 

använder dock oftast ordet i två andra betydelser, som en mer generell och teknisk benämning 

på alla skrivna eller yttrade fraser, motsatsen till langue, eller i den tidigare nämnda 

betydelsen som benämningen på en hel praktik.32  

 

Det är i denna sista betydelse jag kommer att använda begreppet, alltså som en benämning på 

hela den praktik av handlingar, tal och föreställningar som MMA-diskursen innefattar.  

 

Hur fungerar då diskursen för att kontrollera vilka språkliga möjligheter vi har att uttrycka oss 

och vilka möjliga handlingar som står oss till förfogande? Enligt Foucault är förbudet det som 

är oss mest bekant och tydligast när det gäller procedurer som utestänger och kontrollerar. Vi 

vet alla att man inte kan säga vad som helst, när som helst och inte heller kan vem som helst 

uttala sig.33 ”Tabuerade ting, ritualer för olika tillfällen, det talande subjektets privilegierade 

eller exklusiva rätt”34 är ytterligare förbud som samverkar med varandra på ett komplicerat 

sätt, men även på ett ständigt föränderligt sätt, för att styra diskursen.35 Diskursen är också 

enligt Foucault både det vi kämpar inom och den makt vi försöker erövra. Konstant försöker 

diskursen framstå som något vi inte behöver bry oss om, men Foucault menar att de förbud 

som diskursen drabbas av avslöjat den som både det som gömmer begäret och begärets 

objekt.36 Alltså, diskursen försöker både dölja våra begär genom att förbuden kontrollerar 

diskursen men den makt som vi begär kan endast utövas genom diskursen.  

 

Motsättningen mellan förnuft och vansinne är ytterligare en utestängningsprocess enligt 

Foucault.37 Den som kategoriseras som ”vansinnig” förlorar inte makten att prata men makten 

att bli lyssnad till på något annat sätt än ett vakande sätt. Enligt Foucault räcker detta, att 

läkaren lyssnar vaksamt på den vansinnige patienten för att uppdelningen mellan vansinne 

                                                
30 Michel Foucault, Diskursens ordning – Installationsföreläsning vid Collége de France den 2 
december 1970 (Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag 1993(1971)) s. 57. 
31 Denna betydelse finns även i svenskan, men används idag så sällan att ordet nästan uteslutande har kommit att 
betyda diskurs i sina olika akademiska definitioner. 
32 Foucault, s. 57. 
33 Foucault, s.7. 
34 Foucault, s. 7-8. 
35 Foucault, s. 8. 
36 Foucault, s. 8.  
37 Foucault, s. 8. 
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och förnuft ska bibehållas.38 Den språkliga diskursen har även makten att bestämma vem den 

vansinnige är eftersom det är genom språket som vi känner igen den som är vansinnig.39 Det 

är alltså viktigt inom en diskurs att bli kategoriserad som förnuftig för att få tillgång till 

makten att påverka och verka inom diskursen.  

 

Som en tredje utestängningsprocess menar Foucault att motsättningen mellan det sanna och 

det falska fungerar vid sidan om de andra för att kontrollera diskursen. Vad som är sanningen 

är godtyckligt kopplat till sin egen historiska kontext men handlar idag enligt Foucault om 

”…yttrandet självt, till dess mening, form, ämne och förhållande till sin referent.”40 Foucault 

menar att denna vilja till sanning har genomsyrat den västerländska kulturen sedan Platon och 

utövar ett tryck på flera diskurser i vårt samhälle. Det finns en påverkan i allt från litteratur till 

straffsystemet där strävan ständigt är sanningsdiskursen, att förlita sig på det som är sant.41 

Det är alltså viktigt i vårt samhälle och inom diskurser att framstå som den som talar sanning 

och för fram en sanningsdiskurs. Detta är också något som enligt Foucault kan ses som 

sammanlänkat med vetenskapens framväxt under 1800-talet, en vilja att finna sanningen på ett 

sätt som inte präglade tidigare decennier.42 Fortfarande stödjer vi gärna våra argument för och 

emot en diskurs genom att lägga fram vetenskapliga fakta.  

 

Det som förenar teorierna kring performativitet och diskurser i denna undersökning är att jag, 

precis som Marie Nordberg gör i Jämställdhetens spjutspets?, ser språket som performativt. 

Det är genom språkliga upprepningar och språkets betecknande funktion som vi skapar det 

betecknade.43 Genom att vi talar om maskulinitet och femininitet på vissa sätt och konstant 

upprepar dessa beskrivningar av vad det innebär att vara maskulin och feminin så skapar vi 

också det vi beskriver. 

 

Det finns dock ett antal teoretiska problem att beakta när det gäller forskning kring manlighet, 

våld och sport. Ett av dessa är avsaknaden av forskning på området MMA men även 

avsaknaden av forskning kring våld, maskulinitet och sport i Sverige, som utgör något av ett 

teoretiskt problem. Den forskning jag kunnat hitta är i övervägande del gjord i USA, men det 

                                                
38 Foucault, 8-10. 
39 Foucault, s. 9. 
40 Foucault, s. 12. 
41 Foucault, s. 10-15. 
42 Foucault, s. 12. 
43 Marie Nordberg (2005). s. 18. 
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är även så att majoriteten av all forskning som genomförs på maskulinitet överhuvudtaget, 

lutar sig på angloamerikanska teoribildningar kring maskulinitet som Connells hegemoniska 

maskulinitet. Avvikande från detta är dock området män och våld, och då främst mäns våld 

mot kvinnor och barn, här har svensk forskning oftast inte lutat sig mot teorier kring 

hegemonisk maskulinitet. Enligt Jeff Hearn m.fl. beror detta troligtvis på uppfattningen att 

kopplingen mellan våld och hegemonisk maskulinitet setts som ett gammalt, utdaterat och 

stereotypt koncept av maskulinitet.44  

 

Detta framstod tidigt som ett problem. Precis som Marie Nordberg menar i sitt paper Teori 

som importvara45 menar jag att det är mycket problematiskt att använda teorier utvecklade för 

ett annat socialt sammanhang vad det gäller kultur och synen på maskulinitet. Norberg menar 

att folkhemstanken och jämställdhetsdiskursen i Sverige påverkat synen på manlighet. Vidare 

skriver Norberg i sin kritiska analys av hur det hegemoniska maskulinitetsbegreppet använts i 

svensk forskning att ”Sällan problematiseras männens utsagor och någon diskursanalys görs 

inte.”46. Utifrån denna kritik, och min egen upplevda diskrepans mellan mina informanters 

syn på sin egen maskulinitet och angloamerikanska teoribildningar som hegemonisk 

maskulinitet, kommer jag att genomföra en egen diskursanalys utifrån tidigare angiven 

beskrivning. Detta innebär alltså ett försök att beskriva den diskurs kring manlighet som 

framkommer i intervjuerna utan att använda hegemonisk maskulinitetsteori. Det kommer 

dock förekomma jämförelser mellan min studie och andra studier gjorda på män, våld och 

sport som utgår ifrån mer anglo-amerikanska teoribildningar, men endast för att lyfta fram 

skillnader och likheter med mina resultat.  

 

Det finns dock en nyligen utvecklad maskulinitetsteori som är intressant för min 

undersökning. Eric Andersson har utarbetat en maskulinitetsteori som går emot Connells 

hegemoniska maskulinitet. Anderson genomförde en studie av universitetsatleter i England 

och kunde i denna studie identifiera två dominerande maskulinitetsideal som existerade 

bredvid varandra och med samma legitimitet. Detta går alltså emot Connells hegemoniska 

maskulinitetsteori som innebär att även om det finns flera maskuliniteter parallellt i ett 
                                                
44 Jeff Hearn, Marie Nordberg, Kjerstin Andersson, Dag Balkman, Lucas Gottzén, Roger Klinth, Keith 
Pringle & Linn Sandberg (2012) ”Hegemonic Masculinity and Beyond: 40 Years of Research in 
Sweden” i Men and Masculinities Vol.15, Issue 1, pages 31-55. 
45 Marie Nordberg (2001) ”Teori som importvara: ”Hegemonisk maskulinitet” – teoretiskt axiom i 
svensk genusforskning med fokus på män?” I Svensk genusforskning i världen. Konferensrapport. 
Örebro 3.11-1.12 2000.    
46 Norberg (2001) s. 134. 
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samhälle under samma period så är det endast en av dessa som kommer att betraktas som 

dominerande. Anderson kom att kalla dessa två dominerande maskulinitets ideal för orthodox 

masculinity och inclusive masculinity. Vad som skiljer dem åt är att den ortodoxa 

maskuliniteten innefattar extrem homofobi och misogyni, men det gör inte den inkluderande 

maskuliniteten. Grunden till denna uppdelning, och anledningen till att Anderson anser att 

inkluderande maskulinitet bör användas som teoretiskt verktyg vid studier av maskulinitet, är 

att i ett samhälle med minskande homofobi förändras mäns inställning till homosexuella män 

och kvinnor. I den ortodoxa, eller mer traditionella maskuliniteten inom idrott, har 

avskiljandet och avståndstagandet från homosexuella och kvinnor alltid varit en grund. Vidare 

menar Anderson att denna teori innebär att det finns ett större utrymme för män att göra 

maskuliniteter på att friare och mer varierande sätt. Dessa maskuliniteter skulle då enligt 

Anderson kunna existera horisontellt med varandra och inte i en hierarki, vilket den 

hegemoniska maskulinitetsteorin menar.47 

 

Denna teori är intressant för min undersökning eftersom den ligger närmare det jämställda 

maskulinitetsideal som varit dominerande i Sverige de senaste decennierna. Oavsett om det är 

70-talets ”velourman”, 80-talets ”nya man” eller 2000-talets ”metrosexuella man” som avses, 

ligger denna teori närmare att kunna beskriva hur maskulinitet görs och upprätthålls i det 

svenska samhället. Det finns dock brister i mitt material på vissa områden vilket gör att detta 

inte kommer att vara den dominerande teorin i min undersökning. För att kunna göra en studie 

utifrån denna teori skulle jag behövt ställa andra frågor och gjort mer grundliga observationer 

under längre tid. Min egen könstillhörighet skulle även kunna innebära ett hinder för att kunna 

genomföra en sådan undersökning eftersom jag inte skulle kunnat observera i exempelvis 

omklädningsrummet. Det finns också anledning att misstänka att informanterna skulle betee 

sig annorlunda och anpassa sitt språk utefter att jag som kvinna är närvarande. Därför kommer 

jag endast till viss del förhålla mig till denna teori då det är intressant att jämföra med mina 

resultat.  

                                                
47 Eric Anderson & Rhidian McGuire (2010) ”Inclusive masculinity theory and the gendered politics 
of men´s rugby” i Journal of Gender Studies. Vol. 19, No. 3 September 2010, s. 249-261. 
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Undersökning	  

Våld	  inom	  sporten	  

När jag kliver in genom dörren och går ner för trappan till källarlokalen som klubben ligger i 

(något som verkar vara mer regel än undantag, alltså att klubben ligger i en källare), möts jag 

först och främst av lukten. För mig luktar det hemma och ger mig en känsla av trygghet, jag 

känner igen den här lukten och jag vet vad det är som luktar. Men för en nybörjare som för 

första gången sätter foten i en träningslokal för någon kampsportsform måste den här lukten 

vara främmande. Lukten av mattorna på golvet som finns där för att dämpa fall och göra 

underlaget mjukare vid markkamp, lukten av svettiga kroppar och svettiga handskar och 

skydd. En lukt som jag själv vet tar dagar att få bort från händerna när man lånar gamla 

insvettade handskar. Och använder man fantasin lite är det kanske också en hint av testosteron 

i luften. Det andra jag möts av är de bekanta ljuden av kroppar som faller på mattorna, 

handskbeklädda händer som träffar sandsäckar, mitsar och kroppar och flåsandet från svettiga 

och andfådda män, framförallt. Det här är fortfarande väldigt mycket männens värld, även om 

det blir allt fler och fler kvinnor som tränar och tävlar. I år, 2013, har till och med UFC efter 

mycket påtryckningar haft matcher mellan kvinnor på fightkorten. Det är här nere jag 

genomfört intervjuer med mina sex informanter för att försöka förstå hur de som män 

resonerar kring sin egen manlighet, våld och MMA. 

  

Foucault menar att även människor som talar sanning, om vi ser till att det en person säger 

stämmer överens med observationer av verkligheten, inte alltid befinner sig inom det ”sanna”. 

Exempelvis har vetenskapsmän genom historien, som Mendel, talat sanning när han pratade 

om växters arvsanlag, men dåtidens biologiska diskurs såg helt annorlunda ut. Det fanns inga 

begrepp eller teoretiska verktyg att prata om det som Medel menade. För att Mendels sanning 

skulle kunna befinna sig inom det sanna behövdes en totalt förändrad referensram ”att en helt 

ny plan för objekt inom biologin utvecklades”48. Detta skulle kunna jämföras med hur man 

inom fightingsporter som MMA talar om skador och våld i förhållande till ny forskning kring 

slag mot huvudet och andra skaderisker. Det finns en anpassningsperiod inom diskursen till 

nya förhållanden som man måste förhålla sig till, och detta nya förhållningssätt måste gå ihop 

med andra regler inom diskursen. För att finnas kvar inom MMA diskursen kan man inte, som 

en av mina informanter, förhålla sig på det sätt att ”jag känner lite så här att fan huvudet 

                                                
48 Foucault, s. 25. 
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behöver jag till jobbet”, då slutar man. Utan en anpassning till denna nya kunskap behöver ske 

genom att säga att andra sporter är lika farliga eller farligare, eller referera till statistik som 

säger att det är ovanligt med allvarliga skador osv.  Messner fann i sin undersökning en 

liknande anpassning hos amerikanska fotbollsspelare. Flera personer i hans studie berättade 

att de först tyckt att det var obehagligt att tackla motståndare så hårt att de inte ställde sig upp 

direkt igen, eller på andra sätt skada sina motståndare. Med tiden förändrades dock deras syn 

på detta och de slutade att bry sig och vissa började till och med tillfoga sina motståndare mer 

skada än nödvändigt. Messner menar alltså, att kunna tillfoga motståndare skada är inget som 

män kan naturligt eller som är en del av deras medfödda manlighet, utan något de lär sig att 

göra och vänja sig vid inom sportkontexten.49 Detta har jag också kunnat se tydligt i mitt 

material då flera informanter sagt saker som  

 

alltså det såg ju väldigt rått ut det tycker nog säkert vem som helst som a…men 

ä…sen när man tränar det själv… 

 

…nu så känner jag ju jättestor skillnad, nu känner jag mig ju trygg i situationer som 

jag tyckte var jätteobehagliga förut 

 

Alltså jag minns första gången jag såg UFC, det tyckte jag var obehagligt då att 

titta på… 

 

jag var här nere och tränade BJJ och provade att köra lite MMA och då tänkte jag 

att det här är fan livsfarligt 

 

och en av mina informanter menar också att han när han väl började träna var han: 

 
faktiskt inte alls rädd för då hade jag tittat på det dels så mycket för det var för jag hittade 

MMA cirka ett år innan jag började träna här så då typ hade jag kollat så mycket på alla 

säsonger på Ultimate Fighter som fanns, kollat på typ nästan varenda UFC-gala, läst och 

följt så här olika fighters, så jag var inte alls orolig på det sättet. 

 

Informanterna fortsatte sedan med att förklara varför de inte längre tycker att det är 

obehagligt. På frågan om hans inställning till våld på något sätt förändrats av att träna svarar 

en av informanterna  

                                                
49 Messner, s. 207. 



 27 

 

ja, det har det absolut, men dä…man har väl kanske en mer realistisk syn på det på det på 

något sätt…kanske…på gott och ont. 

 

Andra informanter svarar saker som  

 
Jag tycker att det är viktigt att förstå att det är en idrott framför allt (…) gemene man tror 

nog inte att MMA har sportsmän, men det är väldigt mycket sportmanship i MMA, det är 

väldigt mycket så att om någon oavsiktligt sparkar någon i pungen eller petar någon i ögat 

då är det väldigt så oj förlåt, alltså domaren bryter ju alltid och kollar att man är okej (…) 

jag vill ju inte vinna matchen på att han skadar sig. 

 
Jag har aldrig upplevt kampsport på det sättet att man faktiskt att a man slår varandra man 

skadar varandra man gör varandra illa jag tycker att jag…jag förstår inte… 

 
man har ju mer insyn i vad hur vad som skadar folk om man säger så 

 

Nä, alltså jag tror inte att min bild har förändrats ä…någonting faktiskt, för jag vet att 

en…rallarsving på stan kan döda en person och det har inte förändrats någonting det vet jag 

fortfarande att det kan göra liksom 

 
Alltså jag vet inte man kommer väl till insikt hur farligt våld kan vara, man vet ju vad man 

är kapabel till sådär (…) våldet här ser ju inte vi som våld utan men…ä..synen på våldet på 

gatan är väl mer alltså det har inte ändrats, det är ju fortfarande lika illa eller vad man ska 

säga 

 

Jeff Hearn har i sina studier av män som utövar våld mot kvinnor kunnat se att män har en 

tendens att med tiden höja tröskeln för vad som räknas som våld. Hearn menar att våldet 

normaliseras och inte längre ses som något speciellt eller avvikande längre. Eftersom våld 

dessutom inte anses acceptabelt av samhället runtomkring fungerar denna mentala strategi 

som ett skydd för förövaren och ett berättigande och legitimerande av deras handlingar.50 Med 

utgångspunkt i mina informanters uttalande kring våld inom sporten och våld på gatan kan 

denna normalisering av våld delvis kännas igen även här. Det tycks pågå en normalisering och 

ett höjande av tröskeln för vilket våld som är acceptabelt inom sporten, men inte när det gäller 

våld utanför. Några av informanterna berättar dessutom att de tidigare, innan de började träna, 

kunde slåss på stan, men efter att de börjat träna var det ingen av informanterna som gjort 
                                                
50 Hearn (2007), s. 19. 
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detta. Enligt en studie genomförd av Trulson på ungdomar som straffats för våldsbrott 

uppvisade en grupp ett minskat aggressivt och våldsamt beteende efter att de fått både börja 

träna Tae Kwon Do och undervisats i den filosofiska traditionen. En annan grupp som endast 

tränade kampsport men utan någon filosofisk undervisning visade en ökad aggressivitet och 

våldsamhet och en grupp som tränade andra sporter som fotboll och basket visade inga 

förändringar alls.51 MMA är en kampsport utan någon filosofisk livsåskådning kopplad till 

träningen ändå har den inte ökat någon av mina informanters aggressivitet utanför träningen, 

men minskat någras. Detta skulle naturligtvis kunna kopplas till andra faktorer som att alla 

mina informanter var vuxna när de började träna och att sluta slåss på stan kan vara kopplat 

till detta.  

 

Det finns dock en annan studie av boxare i Chicago som visar att de som tränade där skapade 

en social värld på gymmet som innefattade respekt för sina träningskompisar, respekt för 

regler för sportsmanship och även normer som innebar att de undvek och inte accepterade 

våldshandlingar utanför träningen. Detta i ett låginkomstområde med mycket social misär och 

våld.52 Vid en jämförelse mellan dessa studier framkommer att det är viktigt vilket socialt 

klimat som produceras och reproduceras på olika träningsklubbar. Det behöver alltså inte 

finnas någon utvecklad filosofisk grund för att en fullkontaktssport ska kunna fungera som en 

minskande faktor för utövarnas aggressiva och våldsamma handlingar utanför träningen. Det 

som dock behövs är ett klimat som inte godtar och accepterar sådana handlingar och 

framförallt inte uppmuntra eller belönar dem.  

 

Några av informanterna har också tränat olika former av kampsporter sedan de var barn och 

där fått med sig mer av en filosofisk livsåskådning. Detta har dock även medfört en 

normalisering och en tillvänjning när det gäller utövandet och normalisering av 

våldshandlingar. Coakley och Pike menar att eftersom många män introduceras tidigt till sport 

och växer upp med de våldshandlingar som dessa medför är de vid vuxenålder helt 

inlemmade i den diskursen. De accepterar hård kroppskontakt och våldsamma handlingar som 

en del av sportdiskursen.53 En av informanterna säger också så här:  

 

                                                
51 Trulson återgett i Jay Coakley & Elizabeth Pike (2009) Sports in society : issues and controversies. 
McGraw-Hill Education. s. 211. 
52 Coakley & Pike, s. 211-212. 
53 Coakley & Pike,s. 203. 
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det är ju väldigt annorlunda å gå in och slåss mot nån så där, det är ju inte dom flesta skulle ju 

inte göra det, eller tror inte att dom skulle göra det i alla fall…men det är ju en upptrappning 

alltså har man hållit på i tio år plus med någonting, då blir det en ganska naturlig övergång så 

där (…) men tänk om man har ett bilintresse och kör ut på banor och kör snabbt med bil och 

så här och håller på med det, det är väl klart som fasen att man skulle vilja ställa upp i någon 

amatörtävling nån gång, även fast det är livsfarligt att åka motorsport, det vet ju alla, det är 

massor som kör ihjäl sig men lik fasen är det ju massor som kör ändå, så…a…men riskerna 

suddas ut tillslut alltså man…ä…man…ens riskbeteende…a man blir blind för risker tillslut, 

så är det ju med allting, har man en bra bil så kan man köra mycket snabbare tycker man, 

men det kan man ju inte. 

 

Här finns även en av de skillnader som Hatty tar upp i sin studie av män och våld, att det är 

skillnad mellan vem som slår någon i vilken situation.54 Att slå sina vänner på en träning 

innebär både för den som blir slagen och den som slår en helt annan konsekvens, 

känslomässigt så väl som praktiskt, tillskillnad från om detta inträffar utanför träningslokalen 

med två personer som inte känner varandra. Flera av informanterna ger uttryck för detta i 

citaten ovan, att de inte ser våldet inom sporten som våld utövat för att skada den andre, det är 

sina vänner man slår på, men inte för att skada. Under intervjuerna säger också flera 

informanter att det är en stor känslomässig skillnad mellan att slåss på en träning och att slå 

eller bli slagen utanför träningslokalen. Den första situationen är associerad med trygghet och 

något de upplever som roligt och även som rekreation, att få gå ner och ”slå av sig lite”. Den 

andra situationen associeras däremot med obehag, otrygghet och oro, både för att själv bli 

skadad men även för att råka skada en annan person mer än vad som var meningen. En av 

informanterna säger att:  
 

Nä, jag tycker fortfarande att det är jävligt läskigt om man är på stan någon lördagskväll och 

folk börjar bråka å se att någon slår någon annan, jag tycker att det är…alltså väldigt 

obehagligt…dä tror jag aldrig att jag kommer vänja mig vid det, för jag tror att det man inser 

samtidigt som man lär sig här att slå på varandra kontrollerat och bra, så vet man ju…alltså 

man vet ju ännu mer vilka risker och konsekvenser som finns, att slå någon till exempel på 

stan, alltså jag kan ju tänka mig bara om jag själv skulle hamna i någon situation eller någon 

här nere, det är ju väldigt stor skillnad att slå någon så att de ramlar på mattan här eller att slå 

någon så att de hamnar på asfalt eller kanske på en trottoarkant eller kanske ett cykelställ 

bakom dig eller kullersten, så det är mycket sånt man tänker på å då så nä jag tycker 

verkligen är obehagligt för…jag tycker…man vet att det kan gå fel liksom, alltså det kan gå 

väldigt fel om inte båda vet vad dom håller på med (…) för då är det ju en match, då vet man 

                                                
54 Hatty, s. 53. 
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ju att båda har ju tränar för det här, båda har ju studerat varandra, båda vet har en särskild 

plan för hur dom ska göra, det finns någon som bryter och kanske inte kompisar som står 

omkring och hejar istället, så a nä…på stan så där det får mig verkligen å…bli rädd faktiskt. 

 

Flera av informanterna pratar i denna situation om att det känns tryggare att slå på någon som 

de vet tränat för att kunna hantera detta och som själva vet vad de klarar, än någon utanför 

träningslokalen som de inte vet något om. En annan av informanterna säger så här:  

 
Ä jag vet inte…alltså det…här är man ju glad hela tiden, alltså här får du en hård smäll nu 

så du det är ju med ett leende på läpparna, alltså man verkligen…alla är ju här för att dom 

tycker att det är kul, å vi är ju vänner här å vi hjälper varandra å alltså allt är positivt här 

nere, så…det är ju…a…alltså ett slagsmål det är ju inget det finns ju inget positivt med 

det alltså…då vill man ju göra illa någon eller det är någon som vill göra illa en å så där, 

så det är den största skillnaden skulle jag säga, så det är en helt annan en helt annan 

inställning här nere. 

 

Det är också, precis som Coakley & Pike menar, viktigt att skilja mellan våld och 

aggressivitet. Många gånger hänger dessa samman, och det är ofta så vi tänker om våld att det 

är en aggressiv handling som är till för att skada andra, men våldshandlingar behöver inte 

nödvändigtvis vara aggressiva. Det är möjligt att i exempelvis utövandet av olika sporter begå 

våldshandlingar utan att intentionen är att skada andra eller dominera dem.55 Föreställningen 

om att våld och aggressivitet alltid hänger ihop är en av de saker som gör MMA svårt att 

förstå och acceptera för många människor. Det gör det också svårt för utövare att förklara för 

andra som inte håller på med fullkontaktsporter att man kan slå på någon utan att vilja göra 

dem illa.  

 

Enligt Foucault finns det en procedur som ger kontroll över diskurser, som innebär att inte 

alla kan komma in i alla diskurser. Det sker, menar Foucault, en gallring av ”de talande 

subjekten”, vilket innebär att den som inte har de kvalifikationer eller uppfyller de krav som 

ställs av diskursen inte kan bli en del av den. Olika diskurser är olika väl försvarade, vissa är 

öppna för alla medan andra har dessa kontrollprocedurer av subjektet vilket endast tillåter 

vissa att träda in och bli en del av diskursen.56 Detta kan man se exempel på när det gäller 

personer som börjar träna MMA med inställningen att det är det ”manligaste manliga” och att 

                                                
55 Coakley & Pike, s. 197. 
56 Foucault, s. 26. 
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det är våld i bemärkelsen utöva fysiskt våld mot andra som det handlar om. Mina informanter 

uttrycker nästan alla ett motstånd mot denna inställning. Flera av informanterna menade att 

denna inställning är så oförenlig med vad det innebär att träna MMA att alla som inte ändrar 

inställning slutar ganska snabbt. En av informanterna sa så här angående de som börjar träna 

MMA:  
Jag tror att många söker sig till den här sporten för att de tycker att det är manligt, när vi har 

nybörjarintag så är det massor med folk här, som har liksom coola grejer och snygga T-shirts, 

dom tittar på UFC och liksom wow å fan det där är häftigt, dom vill träna det här för att kunna 

säga att dom tränat det här eller tränar det, nio av tio slutar, det bra är så för att…å då tror jag 

eller det känns som att jag vet det till och med att dom är inte tuffa nog alltså det passar 

inte…man behöver inte var tuff för MMA, alltså jag tyckte inte att jag var det, men sen kanske 

jag hade tur som vi sa att jag blev inte knockad tidigt eller vad som helst men….det känns som 

att(…)att folk tror nog att det här är ganska manligt, många klarar inte av det på något sätt så 

det…det är som det passar inte alla…jag tror att konfrontationsidrotter så eller typ konflikter om 

vi kan kalla det a men typ kampsporter passar inte alla, man kan utöva det, alla kan inte tävla i 

det…det är speciellt å liksom gå ner och slå på folk å träna det varje dag så, men när man lär sig 

ju att gilla det… 

 

En av informanterna menade att detta beror på att med den inställningen klarar man inte av att 

”ta stryk”, vilket är en förutsättning för att kunna träna. Vad som menas med att ”ta stryk” i 

denna diskurs är att kunna träna med andra, bli träffad av deras slag och sparkar och förlora 

en sparring utan att känna behovet att hävda sig eller alltid vinna och att inte kunna glädjas åt 

andras framgångar och skicklighet när de besegrar dig. Alla mina informanter gav på olika 

sätt uttryck för åsikten att det krävs ett stort mått av ödmjukhet för att kunna träna MMA. Att 

kunna ta stryk och inte bli arg, istället berömma och uppmuntra sina träningskamrater kräver 

att man tar ett steg (eller flera) bort ifrån sin egen önskan att vara den bästa, alltid vinna och 

helt enkelt vara den ”manligaste” mannen.  

 

Här tycker jag mig även skymta en viss diskrepans mellan den förhärskande inställningen att 

män och våld hör ihop och den sortens manlig manlighet vi talar om. Mina informanter 

utrycker snarare åsikten att det är den man som kan ta stryk, som stöttar sina kamrater och 

som ödmjukt kramar om och gratulerar sin motståndare till vinsten som är den ”manligaste” 

mannen, och det är han som är förebilden. Flera av informanterna utrycker också hur viktigt 

de anser att det är med fair play. Att vinna en match på fusk eller ”för att man petar någon i 

ögat” som en av informanterna gav som exempel, är inte något man vill. En match ska vinnas 

mot en jämbördig motståndare helt enligt alla regler för en MMA match.  
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Flera av informanterna tog också upp den osportslighet som finns inom andra sporter som 

exempel. Flera menade att när fotbollsspelare och hockeyspelare hjälper varandra upp eller 

ser ut att be om ursäkt är det ofta ett spel för galleriet eftersom alla som ser matchen kan se att 

de spelar fult medvetet. Inom dessa sporter ger detta oftast inte heller några vidare 

konsekvenser. En av informanterna berättade att inom MMA är det snarare tvärt om och gav 

som exempel en match i Sverige som han själv sett där en svensk blev utbuad för att han 

fightades fult mot en utländsk motståndare. Fult spel ger enligt mina informanter ingen fördel 

inom MMA, det är snarare viktigt att fightas schysst och enligt reglerna. Flera informanter 

gav också utryck för att de tyckte att fighting är ärligare som sport än exempelvis hockey. I 

MMA och andra fighting sporter är det meningen att du ska slå din motståndare, enligt 

reglerna, men i hockey är det meningen att du ska spela hockey, inte ge dina motståndare 

tjuvnyp eller fälla dem när du tror att ingen ser. Detta innebär alltså att alla kan/får börja träna 

men alla är inte välkomna i gemenskapen (diskursen) eller kan ta sig in i den. Både fysiska 

förutsättningar och inställning till träning och våld bestämmer vem som kommer in och vem 

som hålls utanför. Även om en person utan dessa egenskaper teoretiskt sett skulle kunna 

fortsätta träna skulle personen i fråga inte ses som en i gemenskapen (diskursen) av de andra.  

 

Inom forskning kring sport och våld finns det både de som menar att sporter i dag är 

våldsammare än någonsin och de som menar att sport generellt sett är mindre våldsam och 

brutal i dag.57 MMA är en sport som, precis som van Bottenburg och Heilbron skriver i sin 

artikel om No Holds Barred Events, genom gått en sportization sedan den skapades under 

1990-talet.58 Här har våldet tydligt minskat med fler och fler regler och snabbare avbrutna 

matcher som kan vinnas på poäng och inte bara genom att knocka eller strypa ut en 

motståndare. Till stor del beror detta på att pay-per-view var en av UFC:s stora inkomstkällor. 

Under 1996-1997 drog dock flera kanaler in sändningen av UFC-matcher efter mycket kritik 

från både medborgare och politiker i USA. Den enda chansen att återfår denna inkomstkälla 

var att ändra reglerna för matcherna till mer acceptabla våldshandlingar och att kamerorna 

snabbare vändes bort från mycket skadade fighters.59 Sedan dess har sporten fortsatt i denna 

riktning med mycket diskussioner kring hur regler, matchlängder och skyddsutrustning ska 

kunna göra sporten säkrare för utövare.   

                                                
57 Coakley &Pike, s. 196. 
58 Maarten van Bottenburg & Johan Heilbron (2006) ”De-sportization of Fighting Contests. 
The Origins and Dynamics of No Holds Barred Events and the Theory of Sportization” i International 
review for the socialogy of sports, 41/3-4 p. 259-282. 
59 Bottenburg & Heilbron, s. 261. 



 33 

 

Även i Sverige blossar dessa diskussioner upp då och då. 2012 publicerades en 

forskningsstudie CSF-Biomarkers in Olympic Boxing: Diagnosis and Effects of Repetitive 

Head Trauma genomförd av bland andra Sanna Neselius en före detta amatör- och 

proffsboxare som visade på den mycket ökade risk för hjärnskador som boxning medför. 2013 

togs diskussionen åter igen upp efter den tragiska händelsen då den svenska boxare Frida 

Wallberg blev knockad i 8:e ronden under Golden Ring och fick en hjärnblödning.  

 

Kampsports diskursen är också en del i en annan större diskurs. Denna utgörs av en större 

svensk och europeisk och västerländsk diskurs kring våld, sport, manlighet osv. En diskurs 

det är viktigt att veta hur man bör förhålla sig till för att öka den egna diskursens legitimitet. 

Detta innefattar även den medicinska diskursen kring hur farligt våld mot huvudet är. 

Eftersom vi hierarkiserar mellan olika diskurser i samhället, vissa anses mer trovärdiga och 

som mer legitima bärare av sanningen eller det som befinner sig inom det sanna, i vissa 

situationer än andra. Till exempel kan upplevelsen av att få ett slag i huvudet bättre beskrivas 

av den som befinner sig inom kampsportsdiskursen och som upplevt detta, men hur farligt det 

är och vilka skador det kan ge kan en läkare inom den medicinskadiskursen svara trovärdigare 

på. Det blir dock mycket viktigt att kunna tala om detta och förhålla sig till skaderisker och 

kritik.  

 

Våld	  på	  stan	  vs.	  dojon	  

När Foucault talar om sanningen och att befinna sig i det sanna menar han även att det alltid 

finns en möjlighet att den som befinner sig utanför ändå kan råka säga det sanna. Skillnaden 

mellan detta och att befinna sig i det sanna är att man endast kan göra detta om man följer 

diskursens alla regler. Dessa måste dessutom konstant aktiveras i varje diskurs.60 

 

Här kan man se att diskurspolisen utanför MMA diskursen inte ser samma saker som den 

diskurspolis som finns inom MMA diskursen. Manlighet och våld i samhället utanför är ofta 

negativt konoterat, även om det även där finns legitimt utövande av våld som exempelvis 

polis eller militär står för. Inom denna diskurs finns det en skillnad på våld och våld som är så 

stor att man inte ens ser MMA utövandet som våld. Våld är något som utövas utanför 

träningslokalen och i situationer där det finns en förövare och ett offer. Kopplingen till 
                                                
60 Foucault, s. 25. 
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manlighet ses inte heller som självklar på samma sätt, det finns kvinnor som tränar och ingen 

av mina informanter uttalade sig negativt om detta, snarare tvärt om uttryckte de en önskan att 

fler kvinnor skulle börja utöva sporten, en av informanterna menade till och med att det är 

kvinnor som borde utöva MMA för att lära sig försvara sig. Denna åsikt grundar sig dock i 

den allmänna uppfattningen att det är män som utövar våld i samhället och kvinnor som 

behöver kunna försvara sig mot detta. Det är dock intressant att fundera över att ingen förde 

fram åsikten att män skulle behöva försvara sig mot andra män. Enligt Brås hemsida är det en 

övervägande majoritet män som utför våldsbrott som misshandel, men det är också en 

övervägande majoritet män som är offren för samma brott.61 Alltså är statistiskt sett en man 

mer i behov av att kunna försvara sig mot andra män än vad kvinnor är i behov av att kunna 

försvara sig mot män. Föreställningen att kvinnor ändå är de som behöver kunna försvara sig 

hänger samman med oviljan från många män att se sig själva som offer. Som man är det 

enklare och mer socialt accepterat att identifiera sig med förövaren menar exempelvis 

Veronica Burcar som intervjuat unga män som gjort polisanmälningar om misshandel men 

ändå inte ser sig själva som brottsoffer.62 Det enda sätt mina informanter berör denna fråga på 

är genom att tala om att de själva inte har ett behov av att hävda sig och därför undviker bråk 

på stan.  

 

Samtidigt uppfostras flickor och pojkar olika när det gäller inställningen och acceptansen 

kring våld. Två undersökningar genomförda av Gill och Prior som Kerstin Andersson 

refererar i sin text har visat att det hos spädbarn och små barn inte finns någon skillnad mellan 

flickor och pojkar när det gäller deras våldsamma beteende. När barnen blev äldre blev 

skillnaden dock större och större. Samhället sanktionerar i vissa fall pojkarnas aggressioner 

och våldsamma beteende samtidigt som flickorna får lära sig att inte vara aggressiva.63 Denna 

uppfostran som pojkar får att både acceptera och utöva våld kan mycket väl vara en 

påverkansfaktor när de sedan som pojkar eller män söker sig till MMA. En av mina 

informanter säger så här när han berättar om sig själv under uppväxten:  

 
nä jag har alltid hållit på att slåss med pinnar och grejer när jag var liten, alltså…men alltså 

som pojkar gör liksom så det var naturligt att å kastas och brottas och hålla på, så det är klart att 

man tänker att det är… alltså det är klart att det är våldsamt men… 

                                                
61 http://www.bra.se/bra/brott--statistik/vald-och-misshandel.html. 2013-06-23. 14:00. 
62 Veronica Burcar (2006) Gestaltningar av offererfarenheter. Samtal med unga män som utsatts för 
brott. Lund: Dissertations in Sociology 68. 
63 Andersson, s. 60. 
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Detta är ett tydligt exempel på hur pojkar och flickor uppfostras olika när det gäller 

inställningen till våld och hur naturaliserat detta är i samhället och i vår självbild. Informanten 

säger själv saker som ”som pojkar gör” och ”det var naturligt”, trots att det egentligen inte 

finns något som säger vad det är pojkar gör eller att det skulle vara naturligt att pojkar gör just 

detta.  

 

Alla var medvetna om den koppling som finns utanför MMA diskursen mellan manlighet och 

våld, men såg det som irrelevant för sitt eget utövande av sporten och sin syn på sig själva 

som män. Sanningen om våld och manlighet ser alltså olika ut i samhället i stort jämfört med 

den sanning som finns i mina informanters diskurs. En av informanterna sa så här angående 

vad han mött för förväntningar på vilka män som tränar och kopplingen till våld: 

 
dom ser ju att jag inte är dum i huvudet så, dom ser att jag inte är någon dum kille som är 

ute och spöar på folk på stan eller…att man är trevlig kanske går lite mot…mot normen för 

vad folk tror att en MMA kille eller en kampsportskille är, medans…för mig är ju normen 

dom som du har träffat här alltså jättenormala personer som kan ha tatueringar men behöver 

inte ha tatueringar, dom kan ha massor ärr i ansiktet men dom behöver inte alltså dom kan 

se ut precis hur som helst, det kan ju vara din normale ingenjör till kåkfararen alltså…det är 

klart att det finns båda aspekterna men på min sambos sida dom tror ju att jag bara tränar 

med folk som har suttit inne liksom…(…) ….det (MMA) håller inte folk på med som är 

välutbildade, dom tänker att…a men det är bara skummet som håller på med det, medans 

jag tänker att..varför kan man inte hålla på med det även om jag i och för sig kan förstå att 

dom tror det för att alltså att dom tror att det typen av folk håller på med det här för det 

kanske är lite mer överrepresenterat så…tror jag men jag vet inte. Men det känns som att 

där möter man lite mothugg faktiskt, vissa som är kanske framför allt dom som är helt totalt 

sportointresserade…a typ, men det är klart MMA är ju lite kontroversiellt, många hakar upp 

sig på att man får slå folk när dom ligger ner och tänker att det är hur lätt som helst, men 

problemet är att det inte är så lätt att slå någon som ligger ner, å där folk tror att man bara 

går fram och slår dem i huvudet och det funkar ju inte så 

 

Den studie Dale Spencer utförde av manliga MMA professionella i USA visar på en 

annorlunda koppling mellan manlighet och utövande av sporten. Spencers informanter pratar 

om manlighet på två sätt, dels om att dominera och dels att vara asketisk. Den asketiska 

aspekten har med träning och diet att göra, hur de kopplar sin manlighet till den strikta träning 

och diet de utsätter sina kroppar för, speciellt perioden innan tävlingar. Den dominanta 

aspekten handlar om att det är manligt att dominera andra män genom att vara en ”dominant 
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force”. Spencers informanter pratar om hur det krävs en extrem och alfa-manlig attityd för att 

klara av att träna och tävla i MMA. De säger även saker som att vara en man är att göra vad 

som krävs, att ta sig till toppen handlar om att krossa andras drömmar och använda dem som 

språngbräda för att själv ta sig uppåt. De använder överhuvudtaget ett mycket tydligare 

matchomanligt språk när de talar om sig själva som män och MMA professionella.64 Detta 

står alltså i tydlig kontrast till mina informanters uttalanden om manlighet och utövande av 

MMA. Förutom den kulturella skillnaden mellan USA och Sverige när det gäller 

maskulinitetsideal finns här naturligtvis också skillnaden i nivå på träning och tävling. Endast 

en av mina informanter har gått proffsmatcher i MMA men alla Spencers informanter är 

professionella utövare av MMA. Det finns en möjlighet att attityder kring manlighet och 

MMA är annorlunda bland dem som befinner sig på professionellnivå även i Sverige, men 

den tydliga jämställdhetsdiskurs som dominerat Sverige under lång tid har också format en 

annan bild av maskulinitet som påverkar även de som utövar MMA.  

 

Kvinnor som utövar sporter som innefattar våldshandlingar gör detta på helt andra premisser 

än män. Deras våldshandlingar kan ses som uttryck för skicklighet eller att de verkligen går in 

för sporten och för att vinna. Handlingarna är dock inte kopplade till deras femininitet på 

samma sätt som mäns våldshandlingar är kopplade till deras maskulinitet. Det är ingen som 

uppmuntrar en kvinna under UFC och gå in i ”The Octagone” och visa vem som är den 

”riktiga kvinnan”, och det är få kvinnor som känner att utövandet av våldshandlingar inom 

sport gör dem till ”mer” kvinnor. Kvinnor får oftast inte heller de belöningar som män kan 

inhämta genom att vara våldsamma i sportsammanhang. En man kan befästa sin identitet som 

atlet, man och hjälte genom att vara aggressiv och våldsam och på detta sätt få en belöning för 

att han utsätter sin kropp för fara och påfrestningar. De enda undantagen är event som är 

skapade för att chocka och underhålla genom att framställa kvinnor på ett icke-traditionellt 

kvinnligt sätt som wrestling, Fatal Femme Fighting och Roller Derby.65 

 

Det är detta som gör det så mycket mer provocerade på ett sätt med kvinnor inom kampsport 

men samtidigt mer acceptabelt på ett mycket ambivalent sätt. Samtidigt som kvinnor som gör 

”manliga saker” kan ses som farliga pga sitt gränsöverskridande så kan det också ses som 

något positivt och inte lika hotande som män som gör samma sak. Det är aldrig positivt med 

                                                
64 Dale Spencer (2012) Narratives of despair and loss: pain injury and masculinity in the sport of 
mixed martial arts, Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 4:1, p. 117-137. s.125. 
65 Coakley & Pike, s. 205-206. 
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män som uppvisar ett aggressivt beteende i den allmänna diskursen eller som uttalar sig om 

att tycka om våld och liknande. För kvinnor finns det paradoxalt nog ett större utrymme, som 

om deras kvinnlighet skyddar oss alla mot deras aggressivitet. Eftersom kvinnor statistiskt66  

sett mer sällan slår ner folk på stan eller rånar är en kvinna som utövar en våldsam sport inte 

ett hot på samma sätt som en man som, åtminstone statistiskt sett, skulle kunna använda detta 

för att slå ner eller råna andra. En kvinna som gör något manligt ses också i vissa 

sammanhang som något positivt, som om att bara att ta sig in i den manliga världen är en 

vinst eller automatiskt positivt. Eftersom det manliga till stor del fortfarande är normen är 

också det manliga det eftersträvansvärda.  

Andras	  fördomar	  

Utgår vi ifrån Foucaults utestängningsprocedurer med bland annat sanningsdiskursen, att den 

fungerar som en utestängningsmekanism med begär och makt som drivkrafter så kan vi se att  

i dag handlar det mycket om vem som uttalar sig ifrån vilken position och med vilket syfte.  

 

Man skulle kunna se läkares tydliga uttalande mot MMA och boxning som en 

utestängningsmekanism av sporter som egentligen ogillas på icke vetenskapliga grunder. Det 

finns många andra sporter med fler dödsolyckor, fler hjärnskakningar och andra allvarliga 

skador som nästan ingen vill förbjuda eller införa strängare regleringar av. Coakley och Pike 

tar bland annat upp hur normaliserat våld är inom vissa sporter i sin bok Sports in society: 

issues and controversies. De menar att exempelvis amerikanska fotbollsspelare som på 

uppmuntran från sin tränare tacklar en motståndare hårt och bryter revben eller skadar 

motståndaren på andra sätt ses som hjältar. Detta våld uppmuntras dessutom genom att 

tacklingarna visas i repris och våldet innebär snarare en uppvisning av ett överensstämmande  

beteende som befinner sig inom normen för amerikansk fotboll. Detta våld bestraffas inte och 

spelaren har snarare stärkt sin identitet som idrottsman och fotbollsspelare genom detta.67  

 

Uppdelningen mellan vad som är sant och falskt är enligt Foucault godtycklig och ständigt i 

rörelse. Maskineriet bakom sanningsdiskursen är enligt Foucault osynligt för många eftersom 

diskursen inte vill erkänna att det är ett maskineri avsett att innesluta och utesluta och inte en 

objektiv vilja till sanning.68 Det intressanta med detta är att studera åt vilket håll vi riktar våra 

sanningar. Vetenskaplig forskning bakom exempelvis hjärnskadors påverkan på livskvalitet 
                                                
66 Se tidigare statistik från BRÅ. 
67 Coakley & Pike, s. 197. 
68 Foucault, s. 12-14. 
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presenterar verkliga fakta om konsekvenser och symptom som inte bör ignoreras, men det 

intressanta är varför inte alla sporter där risken för hjärnskador finns bemöts med samma 

tydliga motstånd och krav på nya regler. Varför skulle en hjärnskakning i hockey vara mindre 

farlig än i MMA? Paradoxen här är att när det är ”våld” får man inte prata om det på detta 

sätt, men om det är maskerat bakom en sport som först och främst inte handlar om våld, då är 

det mer acceptabelt.  

 

Mer traditionell kampsport är kopplad till andra konnotationer när det gäller användandet av 

våld, åtminstone i västvärlden. Hans Bonde har i sin undersökning kring varför unga danska 

pojkar dras till olika kampsporter visat på en bild där kampsporten ses som ett verktyg som 

både kan vara konstruktivt men även destruktivt. Själva sporten i sig har enligt Bonde ingen 

moral, utan den måste tillföras utifrån. Skillnaden mellan de kampsporter som Bonde studerat 

och beskriver och MMA är att i den västerländska tappningen av sporter som judo, karate och 

taekwondo handlat mer om självförsvar och personlig utveckling och kontroll, än krigsföring 

som varit den ursprungliga användningen.69 I MMA har alla dessa moment fått stå tillbaka för 

en tanke om att helt enkelt bli bäst på att slåss funktionellt. Hur bör tekniker och rörelser 

utvecklas för att personen i fråga ska kunna använda dessa med störst effektivitet för att vinna 

en match? Den blandform av kampsportsstilar som MMA är idag har lämnat den österländska 

filosofiska delen av kampsportsutövande bakom sig och inriktat sig på effektivitet men även 

uppvisning vid matcher som UFC. Denna förskjutning och större fokus på själva 

våldsutövandet kan vara en del av anledningen till det motstånd sporten möter. Det finns inget 

som säger att en person som utövar karate skulle vara mindre farlig i en våldsam situation 

utanför träningslokalen än en person som utövar MMA. En av mina informanter menade att  

 
jag tror att jag har fått mer, hårdare stryk på karaten än vad jag får på MMA:n då faktiskt 

 

Men det finns en motvilja, vilket flera av mina informanter ger uttryck för när de pratar om 

vad andra tycker och säger om sporten, mot att utan omsvep fokusera en effektivisering av 

våldsutövning på det sätt som MMA gör. Flera av informanterna säger att de fått höra saker 

som att ”det är ju så onödigt, det är bara meningslöst våld, och ni bara slår varandra”. Dolt 

bakom österländskfilosofi, meditation och tankar kring mental och kroppsligkontroll blir de 

traditionella kampsporterna lättare att acceptera och vi glömmer lätt att de alla utvecklats för 

att så effektivt som möjligt döda din motståndare.  
                                                
69 Bonde, s. 123-129. 
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Självförtroende	  och	  självbild	  

Ett exempel på detta är, som jag tidigare beskrev, skillnaden mellan män och kvinnor som 

utövar en våldsam kampsport. Detta kan även kopplas till det Hussey menar med att sport är 

en könande institution. Genom att utöva denna sport och genom att sporten är utformad som 

den är, både upprätthåller och skapar utövandet av den en viss form av maskulinitet.  

 

Ett annat sätt att se på detta är att alla mina informanter identifierar sina kroppar som manliga, 

och detta är så självklart att det inte ens behöver nämnas. Vad som däremot kommer fram 

under vissa av intervjuerna är hur de förhåller sig till maskulinitet. En av informanterna 

resonerade kring manlighet och sin egen personlighet så här: 

 
ja…jag höll på att säga att jag tycker inte att jag behöver tillföra något till min manlighet, 

men…det kanske jag inte behöver, det kanske jag inte behöver, eller jag känner så kanske för att 

jag håller på med det här, men…å då är vi tillbaka på det här med självkänslan igen, för det här 

stärker ju ens självkänsla, det finns liksom inga behov för att hävda sig, mer än kanske på 

sparringbiten här, men inte utanför den här liksom…jag tycker inte…sen har ju jag eftersom jag 

pluggar till just xxx så är ju frågan…jag kanske har ett jättebehov att hävda mig som man, men 

det är ingenting jag tänker på, jag kanske har det för jag har valt den kanske tuffaste kampsporten 

det kanske bilden av det manligaste yrket, sen vet inte jag vad skulle det annars va manliga yrken 

så va (…) så jag kanske har ett jättebehov av det, fast jag tänker inte på det…så skulle det kunna 

va, jag har aldrig funderat på det faktiskt (…) om vi kopplar ihop det här med det jag sa förut att 

jag aldrig sett mig själv som tuff och nu håller jag plötsligt på med de här två grejerna, är det för 

att jag vill se mig själv som tuff eller för… 

 

Här finns alltså en möjlighet för män att utöver sin manliga kropp befästa sin manlighet 

genom ytterligare handlingar som utförs av både män och kvinnor, men som i mäns fall får en 

något annan effekt. Yrkesval och val av sport har för denna informant inneburit en mycket 

stark koppling till maskulinitet. Både yrkesval och val av sport är i detta fall till väldigt stor 

del beroende av en viss fysik. Kraven på fysik i dessa fall är inte något som alla män kan 

uppnå, men inte heller något som alla kvinnor inte kan uppnå, men både sporten och yrket 

innebär ett åtminstone traditionellt krav på fysisk styrka som män generellt sett uppfyller 

lättare än kvinnor. Genom att utsätta kroppen för ett fysiskt ansträngande yrke och en fysiskt 

ansträngande sport formas den redan manliga kroppen till en ännu manligare kropp som inte 

längre på något sätt kan förväxlas med en kvinnas.  
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Bonde menar i sin text att det i många kulturer finns passageriter där pojkar transformeras till 

män. För kvinnor är detta ofta början på mensen, men för män handlar det många gånger om 

farliga och smärtsamma ritualer. Bonde ser kampsortsträning som en utdragen form av 

passagerit där graderingen från bälte till bälte utgör en manlighetsrit som slutar med att 

utövaren själv blir vuxen man, och kanske också själv tränare. Bonde tar här även upp den 

rädsla eller det undvikande beteende som många i dagens västerländska samhälle har när det 

gäller smärta.70 Mina informanter ger snarare uttryck för den syn på smärta som Bonde för 

fram, att det är en del av livet som är utvecklande och inte något som nödvändigtvis bör 

undvikas. Att det finns en viktig upplevelse att hämta i det faktum att man utsätter kroppen för 

ansträngning, smärta och fara. Den person som kommer ut på andra sidan dessa erfarenheter 

är enligt Bonde en annan person från den som gick in. Flera av mina informanter pratar om 

liknande upplevelser och känslor inför att träna MMA. En av mina informanter uttrycker det 

så här  

 
amen det blev liksom den här sidan att man utmanar ju sig själv väldigt mycket du testar ju 

dina egna gränser och du måste både mentalt och fysiskt så det är väl någon slags…jag vet 

inte…vilken sida dä kan va men…man vill liksom se vad klarar jag av liksom när man…jag 

vet inte…om det har med någon speciell personlighetssida som gör det… 

 

En annan av informanterna kopplar även denna vilja till att testa sig själv till det militära: 

 
Alltså jag har väl alltid varit lite intresserad, av just den här hårda träningen tror jag, när jag 

var yngre var jag ganska intresserad av det militära, det liksom disciplinerad träning och så 

där, och jag tror att det fanns något kvar… 

 

Det tycks alltså finnas en vilja att kliva ur det moderna svenska samhällets bekvämlighet och 

utsätta sin kropp för smärta, men även att testa sig själv mentalt, på ett sätt som många 

människor i dagen samhälle undviker.  

 

Intimitet	  och	  gränser	  

När jag ställer frågan kring fysiskintimitet, att de under en träning befinner sig i fysiskt intima 

situationer med andra män som inte skulle anses som acceptabla mellan två heterosexuella 

                                                
70 Bonde, s. 133-139. 
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män utanför träningssituationen, svara en av informanterna ”A, det var ju en jävla konstig 

fråga, alltså…”. Detta svar sammanfattar på många sätt hur alla mina informanter först 

reagerar på frågan. I träningssituationen upplevs det som fullkomligt normalt av alla mina 

informanter att på olika sätt befinna sig i fysiskt intima situationer. Under min observation av 

träningar har jag kunnat studera situationer där personer sitter gränsle över varandra, har 

ansiktena sammanpressade eller ansiktet mellan benen på sin motståndare. En av 

informanterna berättar att det inte är ovanligt att får höra saker som ”nu ligger dom i 69:an” 

eller ”måste de ligga på varandra sådär?” av personer som inte själva tränar någon kampsport. 

En annan av informanterna berättar om en övning där en person står mot väggen och den 

andra står på knä framför med händerna bakom ryggen. Detta är dock en övning de själva  

skämtar mycket kring, för att det ser roligt ut och anspelar på en homosexuell handling.  

 

Bonde menar att det är den fysiska intimiteten och idén om kamp man mot man som skiljer ut 

kampsporter från andra sporter i västvärlden. Fotboll och andra sporter som hockey har blivit 

mer och mer närkamp och fysisk kontakt enligt Bonde, men med kampsport så är kampen och 

den fysiska intimiteten hela poängen med sporten. För att kunna använda kroppen som ett 

vapen måste en viss intimitet uppstå, du måste komma nära din motståndare. Denna närhet 

innebär, vilket Bonde beskriver, att utövarna tar i varandras kroppar, känner värmen, svetten, 

andetagen och kanske till och med får blod på sig från sin motståndare. 71 Detta innebär fysisk 

kontakt och utbyte av kroppsvätskor på ett sätt som i det västerländska samhället annars är i 

princip helt reserverat för en intim och sexuell relation med en annan människa. Detta är till 

stor del anledningen till att människor som inte kommit i kontakt med kampsport, eller andra 

fysiska aktiviteter utanför ett sexuellt förhållande som innebär en liknande situation, ofta 

reagerar på den fysiska intimitet som sporten innebär.  

 

Manlighet har fortfarande i det svenska samhället ett komplext förhållande till intimitet, såväl 

fysisk som emotionell. Detta hänger samman med bilden av män som autonoma och 

självständiga. Män ska klara sig själva utan nära vänskapsrelationer och de ska kunna styra 

över sin sexualitet. Denna sexualitet är också tydligt heterosexuell, en riktig man är 

heterosexuell och attraktiv för kvinnor. Detta är hur manlighetsbilden ser ut på det strukturella 

planet, men det får också konsekvenser för män på det individuella planet. Det blir svårt för 

män att skapa intima relationer till andra män när risken för att bli anklagad för att vara 
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homosexuell, feminin eller omanlig är ständigt närvarande. När dessa gränser överskrids sker 

det alltid inom avgränsade praktiker som utövande av sport, i omklädningsrum eller liknande. 

Handlingar som annars skulle vara allt för gränsöverskridande normaliseras genom att 

placeras inom en kontext där undantagen ses som normen.72 När det gäller kampsport, och 

framför allt vissa moment inom denna som markkamp, innebär den fysiska kontakten trots 

detta avskiljande i en sportpraktik ett allt för stort övertramp från den manliga normen kring 

fysisk intimitet. Detta speglas i många av de kommentarer som mina informanter återgett.   

 

Samtidigt har de som utövar sporten normaliserat dessa handlingar så mycket att de när jag 

frågar om deras tankar kring fysisk intimitet har de först svårt att förstå vad jag menar och vet 

inte vad de ska svara. En av informanterna svarar  

 
Nä. Det tänker jag aldrig på. Inte ens när du säger det tänker jag på det, nä men…alltså jag 

skojar bara, nä men…det handlar ju inte om det överhuvudtaget 

 

Här har alltså en diskurs skapats där kopplingen mellan fysisk intimitet och manlighet inte ser 

ut som den gör i det övriga samhället. Det är självklart att det inte innebär något sexuellt eller 

att handlingarna på något sätt skulle vara homosexuella. Flera av informanterna menar att det 

kommer av att de tränat sedan de var små och är så vana vid det. En av informanterna 

kommenterar anspelningen på att kontakten skulle kunna upplevas som sexuell med  

 
Nä. Nu har jag ju inte några sådana komplex eller fobier så det jag tror nog inte dom flesta, 

dom flesta tänker på det heller 

 

En annan av informanterna menar att han tränat så länge att det nu är helt naturligt att brottas 

iförd i princip endast kalsonger. Han berättar dock att den skämtsamma stämningen kring 

detta som finns på deras klubb inte delades av klubben han besökte i Brasilien.  

 
Men typ när man var i Brasilien och så, dom är ju homofober ut i fingerspetsarna många på 

dom här kampsportsklubbarna så där är det ju mycket så här, man kan inte ens skoja om att 

det är gay-varning på det här (…) gör man det där då blir man ju slagen på riktigt liksom. 

 

 

                                                
72 Marcus Herz & Thomas Johansson (2011) Maskuliniteter - kritik, tendenser, trender. Malmö : Liber 
, s. 38-39. 
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En annan studie som gjorts delvis kring manlig fysisk och känslomässig intimitet är Alma 

Perssons studie av en svensk trupp som förbereds för en utlandsmission. I utbildningen ingår 

det att bli sprayad med pepparspray över ögonen, näsan och munnen, något alla som bär 

pepparspray måste utsätta sig för. Detta är en mycket smärtsam upplevelse och den som blivit 

sprayad klarar sig inte själv efteråt utan behöver hjälp av en kamrat för att kunna ta sig till 

duschen och få hjälp med att duscha bort sprayen ur ögonen. I denna situation menar Persson 

att de normala reglerna för manlig intimitet sätts ur spel och soldaterna beter sig mycket 

omhändertagande mot varandra. De hjälper sina kamrater att tvätta bort sprayen, kramar om 

dem när de gråter och hyperventilerar och säger lugnande saker till varandra. Det sker helt 

naturligt, men det Persson fann mest intressant var vad som hände dagen och dagarna efter. 

När Persson diskuterar händelsen med några soldater och kommenterar att ”det var mycket 

kärlek” mellan soldaterna i den situationen i duschen, reagerar de med avståndstagande från 

denna kommentar. Soldaterna säger att det låter som våldtäkt i duschen eller att de skulle tagit 

varandra på intima ställen. Persson menar att de som hände dagarna efter var ett 

”reparationsarbete” som hjälpte soldaterna att hantera situationen och återföra livet till det 

normala. Ett liv där män inte är fysiskt intima på detta sätt.73 Skillnaden mellan den situation 

som Persson beskriver och min undersökning är att intimiteten inom MMA är konstant 

närvarande och inget som bryter av eller hotar det normala. Den avslappnade inställningen till 

fysisk intimitet verkar också ha spritt sig delvis utanför träningssituationen. En av 

informanterna säger att  

 
jag tror att folk skulle bli rätt förvånade om de är här inne och ser att man kan kramas som 

hälsning och så där, det är ju väldigt, jag tror…a det är nog mer öppet så här än det är på en 

fotbollsklubb, med ä..beröring om man säger så… 

 

En annan av informanterna säger att  

 
för det mesta tror jag att man tycker att det är kul, det är kul att kramas och klatscha lite och 

hålla på liksom, alltså även fast det är…a att det inte har med det att göra liksom 

 

Däremot menar en av informanterna att den fysiska intimiteten är mer närvarande och att han 

är mer medveten om det när han tränar med tjejer.  

 
                                                
73 Alma Persson (2011) Changing boundaries, defending boundaries. Gender relationsin the Swedish 
Armed Forces. Department of Thematic Studies, Linköping University. Paper IV s, 1-24. 
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Däremot om man kör med tjejer ibland, men då är det kanske mer att jag tänker på hur 

hon uppfattar var jag sätter mina händer, för jag tänker inte på var jag sätter händerna, 

mer än att jag tänker på att jag måste ha min hand här för att kunna göra det här och det 

här, och då kanske den hamnar mellan benen eller på bröstet eller i ansiktet eller på röven 

alltså nånstans där den, å då tänker jag att hon kanske tänker att fan det där var inte så kul, 

sen vet jag inte, för det är ju ganska få tjejer som kör MMA liksom och submission 

wrestling det är ju vanligare och vanligare är det ju men det är klart man är ju bara två fyr 

a säg at någon har två lager byxor på sig och den andra har två så är det ju knappt en 

centimeter ifrån liksom varandra, ungefär är det ju så…ä det är inget jag tänker på 

alltså…(…) A…jo…men det är nog för att det är så ovanligt att jag kör mot tjejer…men 

vi har ju tjejer här som är duktiga, då tänker jag inte på det, så det kanske är mer 

nybörjaraktigt så, lite så där, och generellt sätt skulle jag säga att nybörjare tar för lite i 

varandra, för man har liksom den här sfären liksom ”a du får inte ta sådär” medans 

normala folk, eller vi som har tränat länge vi vill ju komma supernära för det är ju där vi 

kan göra saker, lyfta folk å knäa folk å… 

 

Ingen av mina informanter tala någonsin om något beteende inom MMA-diskursen som 

”kvinnligt” eller ”manligt”. De talar om de handlingar som finns inom diskurser som sport-

handlingar. Inga kommentarer om att den handlingen är mer maskulin eller feminin. Däremot 

skämtas det en del om manligt homosexuella handlingar. Inte för att de skulle vara mer 

feminina utan ur ett mer intimt och sexuellt perspektiv, som kommentaren ”det är inte gay om 

man inte ser varandra i ögonen”. Detta stämmer med DeGaris resultat att boxarna på det gym 

han utförde sin studie på inte heller definierade mer fysiskt intima handlingar som att krama 

om varandra efter sparring eller, som i ett fall, pussa sin motståndare på huvudet efter en 

sparring match, som homosexuella eller omanliga handlingar.74  

 

Det finns dock gränser för den fysiska intimiteten, den kan inte se ut hur som helst när som 

helst. En av informanterna som inte tränat så länge säger under intervjun att han tyckte att det 

var lite konstigt i början när han inte var van, men att han snabbt vande sig. När jag frågar om 

det finns gränser för vad som är okej menar alla informanter att man snabbt skulle märka om 

den man tränar med började göra något som var intimt på ett sexuellt sätt. Det som för en 

utomstående kan tyckas vara allt för intimt och kanske till och med svårt att skilja från 

sexuella handlingar är för utövarna tydligt avskilt från detta. De menar alla att det inte finns 

någon tvekan om var gränserna går och att de direkt skulle märka skillnaden därför att det 

finns en så stor skillnad mellan de handlingar du förväntas utföra i en sådan situation och de 

                                                
74 DeGaris, s. 104, 100.  
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du inte förväntas utföra. Men även hur man tar i sina träningskompisar även om det är samma 

handling. Att greppa tag i någons arm är en tydlig skillnad från att smeka någon på armen. 

Men det finns också en tidsmässig gräns för när olika handlingar är acceptabla. Vad denna 

gräns går verkar dock vara något flytande och där det finns en viss tendens att vara mer 

tillåtande bland dem som tränat längre. En av informanterna säger så här: 

 
nä men vi säger att man har tränat ett helt pass och man är helt inne i det och du har lite 

adrenalin uppe och allt sånt där vet du, då är ju ingenting konstigt, men om vi säger att du 

svalnar av lite, du låter pulsen gå ner och du vet men slappnar av och blir lite trött och slapp 

och så här och nån som fortfarande är inne i det här lite träningsmodet bara ska komma och 

sen bara sätta sig på dig och kanske visa en teknik så här, då kan man bli lite så här…men 

va fan det här känns ju inte riktigt ä…då när man har kommit ur tränings som vi sitter här 

nu liksom skulle xxx komma ner och bara hoppa upp och sätta sig i mitt knä nu så kanske 

jag skulle bli lite så här a men va fan det här är inte alls…så det där är lite när man  

är in the zone liksom så är ingenting konstigt 

 
Det finns alltså en gräns både fysiskt och tidsmässigt för vad som är acceptabelt och när. 

Slutdiskussion	  	  

MMA är en kontroversiell sport och den kommer med stor sannolikhet att fortsätta vara det 

för en bra tid framöver. Beroende på vilken utveckling som sporten tar, om man fortsätter i 

den sportizationriktning som inleddes under 1990-talet eller om utvecklingen tar en riktning 

mot de-sportization, kommer debatten att minskas eller ökas. Mycket kommer dock att hänga 

på de debatter som förs kring fightingsporter och vilken plats de har i dagens samhälle. Vi 

lever trots allt här i Sverige i ett samhälle som, precis som Bonde påpekar, är ett samhälle där 

att utsätta sig frivilligt för smärta och skaderisker ses som ociviliserat.  

 

Hur är då de som tränar och tävlar MMA? I den diskurs som produceras och reproduceras på 

den klubb där jag genomfört min undersökning finns det för det första ett ganska tydligt 

avståndstagande från den traditionella machomanligheten, den sorts manlighet som UFC 

gärna spelar på när de gör reklam för sina event och Spencer till stor del kunde hitta bland 

sina professionella amerikanska utövare. Bland mina informanter är det en annan sorts man 

och manlighet som kommer fram under intervjuerna. Denna manlighet innefattar flera inte så 

normativt manliga egenskaper och handlingar. För det andra finns det en stor skillnad mellan 
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olika typer av våld i denna manlighet och för det tredje finns det ett utrymme för fysisk 

intimitet som inte finns i det övriga samhället.  

 

Den man som anses vara idealet i denna diskurs är en man som är schysst och snäll mot sina 

träningskamrater men även mot sina tävlingsmotståndare. Det är en man som kan ta ett steg 

ifrån sin vilja att vinna och efter att ha förlorat gratulera sin motståndare till vinsten. Det är 

också en man som hjälper sina träningskompisar att bli bättre och uppmuntrar dem till detta, 

utan att se dem som rivaler som står i vägen för deras egen framgång, en ”individuell 

lagsport”. Det motsägelsefulla i denna bild är att samtidigt som denna manlighet innehåller 

flera egenskaper av omhändertagande, stöttande och omtänksamhet förväntas också samma 

man att kunna slå eller sparka, i alla fall en motståndare, så hårt han kan. Han förväntas 

utsätta sig själv och andra för risken att bli skadad, vilket det på intet sätt är otroligt att någon 

blir, och dessutom uppvisa vad många skulle beskriva som aggressiva handlingar utan att för 

den skull vara aggressiv.  

 

Här menar jag, precis som Nordberg, att denna maskulinitetsdiskurs innehåller motsägande 

och ambivalenta drag. Eller gör den det? Instinktivt är det svårt att förena våldshandlingar, 

även de utförda inom en sportdiskurs, med att vara stöttande, omhändertagande och ödmjuk. 

Denna instinktiva reaktion bygger dock till stor del på föreställningen om att våldshandlingar 

är kopplade till aggressivitet. Ingen av mina informanter menade att de var aggressiva eller 

hyste något agg mot den de sparrades eller gick en match emot. Intervjuerna kretsade istället 

hela tiden kring hur man tränar för att bli bättre för att rent tekniskt kunna besegra en 

motståndare eller vilken bra stämning det är på klubben när man tränar tillsammans.  

 

Ännu mer ambivalent kan det tyckas bli när detta manlighetsideal förs utanför 

träningslokalen. Informanterna är sex män som under flera år lärt sig att acceptera och tycka 

om en nivå av våld som för de flesta andra framstår som onormal. De går frivilligt ner till 

klubben flera gånger i veckan och slår på varandra, ibland med skydd ibland utan, och lär sig 

helt enkelt hur man på bästa, och ofta fortaste sätt, vinner en fight. Det kan vara lätt att 

förvänta sig i detta läge att toleransen för våld då även skulle vara förhöjd i andra 

sammanhang. Här visar dock intervjuerna att de istället alla undviker våldsamma handlingar 

och sammanhang utanför träningen. Detta av främst två anledningar. För det första för att alla 

uttalar sig väldigt tydligt om hur obehaglig och otrygg en sådan situation är, både för att man 

själv kan bli skadad men även för att någon annan kan bli det. Det finns också en större 
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kunskap bland mina informanter om hur skadad man faktiskt kan bli och vad som skadar 

andra människor. För det andra handlar det om en avsaknad av hävdelsebehov, att behöva 

bevisa något. För män är det annars ett traditionellt sätt att visa sin manlighet och befästa sin 

maskulinitet genom att besegra andra män i gatuslagsmål. Detta behov är dock inte helt borta 

hos mina informanter, och de kopplar tydligt denna bekräftelse till sin manlighet, men detta 

uppfylls under träningen och matcher. I vetskapen att de kan besegra andra män som tränar 

flera dagar i veckan för att bli bra på att just vinna en fight, finns det inte längre någon önskan 

eller ett behov av att visa sig överlägsen någon som inte besitter dessa kunskaper.  

 

Mitt resonemang här innebär inte att alla informanterna i brist på MMA träning och matcher 

skulle känna ett behov av att slå ner andra män på stan, utan att de snarare funnit ett säkrare 

och för dem mer passande sätt att uppfylla en del av det maskulinitetsideal som länge varit 

förhärskande. Utan MMA träningen och matcher skulle de kanske snarare inte alls uppfylla 

denna del och på detta sätt möjligtvis känna sig som mindre manliga. Det är också möjligt att 

några av dem inte alls skulle känna sig som mindre manliga vid avsaknaden av detta, men att 

förekomsten ändå ger dem en självkänsla som inte skulle funnits annars.  

 

I några av intervjuerna blir det tydligt att träningen ändå är kopplad till deras självkänsla och i 

förlängningen deras uppfattning av sig själva som män. De är medvetna om kopplingen 

mellan manlighet och våld och ingen av dem tar avstånd från den positiva effekt detta får på 

deras manlighet. Det är dock ingen heller som menar att den är avgörande för deras syn på sig 

själva som män. Kopplingen kommenteras snarare skämtsamt som att ”det här ska ju vara den 

manligaste manliga sporten” och det framgår att de samtidigt tycker att det är lite löjligt 

eftersom de vet att den bild många får genom UFC och liknande inte stämmer med 

verkligheten. Det verkar ändå finnas något av en vinst genom association med detta som 

stärker deras självkänsla och får dem att gå rakare i ryggen på stan och känna sig starka nog 

att självklart undvika bråk eftersom det finns inget att bevisa där som inte görs bättre i ”The 

Octagone”.  

 

Detta är också en manlighetsdiskurs som lämnar ett oväntat stort utrymme för något som inte 

traditionellt sett ses som manligt, alltså fysisk intimitet med andra män, men även kvinnor. 

Traditionellt sett finns det nästan inget utrymme för fysisk intimitet mellan män förutom i 

sportsammanhang. Där möts manliga kroppar i närkontakt och män klär även av sig nakna i 

omklädningsrum och duschar tillsammans. Kampsporter, och framförallt de kampsporter som 
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har moment som innebär någon form av markkamp, innebär dock ytterligare ett steg längre 

när det gäller kroppskontakt. Precis som Bonde skriver måste man komma nära för att kunna 

utföra tekniker och använda sin kropp som ett vapen. Detta innebär kontakt med andras 

kroppar och kroppsvätskor på ett sätt som inte är vad de flesta är vana vid. Alla mina 

informanter ser dock detta som fullkomligt normalt och en del av sporten, något som de inte 

anser att det behöver ifrågasättas eftersom det som en informant menade ”inte handlar om 

det”. Vad han menade med detta är att det inte handlar om en intim fysisk kontakt som har 

något med sex att göra. Det är inte handlingar utförda ur ett homosexuellt, eller heterosexuellt, 

begär till den andra.  

 

Det är dock inte ovanligt att utomstående på skämt eller mer allvarligt kommenterar att det 

kan associeras till handlingar vi oftare tänker oss i sexuella sammanhang. Ingen av 

informanterna uppgav dock att detta på något sätt skulle störa dem mer än att det kan vara 

irriterande att få höra samma saker om och om igen och behöva förklara vad det egentligen är 

som händer när de ”ligger och kramas”. Inte heller verkar detta ha någon som helst inverkan 

på uppfattningen att MMA är en av de manligaste och hårdaste sporterna. På något sätt verkar 

det finnas ett så stort manligt kapital i att fightas mot andra män, i princip utan skydd, att inte 

ens de fysiskt intima situationerna som uppstår ofta i utövandet av MMA, kan hota denna 

bild. Det finns alltså ett utrymme att vara fysiskt intim, både under träningen och runt 

omkring. Som flera informanter påpekade under intervjuerna hälsar de ofta på varandra med 

kramar.  

 

Det finns dock gränser för denna fysiska intimitet. För dem som tränat längre verkar denna 

gräns vara luddigare än för dem som tränat kortare tid. Det är som att acceptansen för att vara 

fysiskt intim med andra människor även påverkar beteenden utanför träningen eftersom det 

naturliga i att ta i andra människor på olika sätt internaliseras av utövarna. Hur stor denna 

skillnad är emot andra människor har jag inte kunnat studera och det handlar mer om hur de 

talar om detta under intervjuerna. Det finns dock gränser för alla informanterna när det gäller 

vad man kan göra när. Under träningen är det ingen som nämner att något är förbjudet eller 

inte okej, förutom om någon uppenbarligen skulle ha sexuella avsikter med sina fysiska 

handlingar. Efter träningen återupprättas dock till stor del de regler som gäller i övriga 

samhället. Den gräns runt kroppen där vi bara släpper in vissa människor på vissa sätt är 

tillbaka, även om de för bara en liten stund sedan kunde släppa in en vilt främmande 

människa där för att kunna träna tillsammans.  
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Både vid observationer och intervjuer skymtar dock ett visst behov av att hantera dessa 

situationer. Det behövs inget reparationsarbete som det Person talar om när det gäller 

soldaterna som utsatts för pepparspray, men det verkar ändå finnas ett behov av att 

neutralisera den fysiska intimiteten med humor. Att vara fysiskt intim med andra män är inte 

så naturligt att det kan ske helt utan kommentarer, utan det finns en diskurs av humor kring 

detta. Denna humordiskurs är enligt mig en försäkran om att vi alla är överens om att detta 

inte är homosexuella handlingar, även om det kan se ut att vara det. Detta innebär dock ändå 

en stor acceptans av fysisk kontakt med andra män och det ses också som något så pass 

avslappnat att de kan skämta om det. I den diskurs kring fysisk kontakt som finns på den 

klubb där jag genomförde mina intervjuer har ändå en utvidgning av vad som är möjligt och 

acceptabelt att göra som man skett. Som de kommentarer mina informanter fått från andra 

visar, finns det en större acceptans än i andra diskurser och kontexter i samhället utanför, men 

det finns också ett helt annat förhållningssätt och acceptans än på kampsportskubbar i andra 

kulturer. Det som en av mina informanter berättade om en klubb i Brasilien visar tydligt att 

det finns diskurser kring manlig fysisk intimitet inom kampsport som inte ens kan tillåta 

humor kring homosexuella anspelningar.  

 

Nu när en bild av den manlighetsdiskurs som framkommer under mina intervjuer börjat ta 

form blir det också intressant att göra något av en jämförelse med den inclusive masculinity 

som Eric Anderson formulerat en teori kring efter att ha studerat ett fotbollslag och ett 

rugbylag i England. En av grundtankarna i denna teori är att det i ett samhälle med en 

minskad homofobi finns det ett större utrymme för män att göra maskulinitet på nya sätt. 

Anderson har observerat och intervjuat bland annat ett fotbollslag och ett rugbylag i England 

och bland dessa spelare kunnat se ett nytt sätt att göra maskulinitet. Denna maskulinitet 

innebär att, till skillnad från den tidigare ortodoxa maskuliniteten som till stor del identifierats 

genom ett avståndstagande från homosexuella män och kvinnor, finns det nu ett inkluderande 

av dessa grupper och de handlingar som identifieras som homosexuella eller feminina. Till 

exempel använder dessa spelare inte ord som bög, fjolla, kärring osv. för att förolämpa eller 

provocera sina lagkamrater. De uttalar sig inte negativt om homosexuella män utan snarare 

positivt i den bemärkelsen att de inte anser att det är ett problem, och de gör inte heller 

misogyna uttalanden. Coacherna för dessa lag använder dock detta sätt att tala om 

homosexuella män och kvinnor. Det är vanligt att de försöker pusha spelarna till bättre 

prestationer genom att förolämpa dem med uttalanden som anspelar på att de skulle vara 
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homosexuella eller feminina. Spelarna själva reagerar inte som förväntat på dessa 

kommentarer eftersom de inte anser att det är ett hot mot deras manlighet att bli kallad detta 

och avfärdar ofta dessa kommentarer från coacherna som att de är ”dumma i huvudet”. De 

stöttar och stödjer dessutom varandra när någon blir utsatt för detta. Spelarna visar också upp 

ett annat drag som tydligt tar avstånd från den ortodoxa maskuliniteten och det är att de vägrar 

spela skadade och inte anser att de är mindre av en man för att de väljer att avstå. Coacherna 

försöker däremot att pusha spelarna att spela skadade med uppmaningar som ”är du en kärring 

eller?”.75 

 

Jag kan inte helt applicera denna teori på mitt material eftersom jag inte utfört några längre 

observationer under situationer då det skulle gå att studera detta beteende hos mina 

informanter. Jag har inte heller frågat uttryckligen om dessa saker under intervjuerna, alltså 

hur de talar om homosexuella män och kvinnor och deras inställning till att träna och tävla 

skadade. Däremot finns det vissa liknande drag hos mina informanter som de som 

framkommer i Andersons undersökning. Andra amerikanska, engelska och australiensiska 

studier som jag läst för denna uppsats visar alla på en typisk ortodox maskulinitet inom 

sportdiskurser. Mitt material ligger dock närmare Andersons då de uttalanden mina 

informanter gjort om dessa saker är mer likt dessa. Flera informanter uttalar sig positivt om 

kvinnor som tränar kampsport och uttrycker också en önskan att fler skulle börja. Ingen säger 

något negativt om kvinnor under intervjuerna eller talar om andra män som att de skulle vara 

mer feminina, att de som inte klarar av träningen skulle vara fjolliga eller kärringar. Ingen 

uttalar sig heller negativt om homosexuella män, en av informanterna säger till och med att 

han inte tror att någon ”här nere har några sådana fobier”. Men även den stöttande atmosfär av 

sina träningskamrater, som kommer fram i Andersons studier, kommer fram i mitt material. 

Mina informanter behöver inte sluta sig samman mot en tränare eller coach som behandlar 

dem illa, men de uppvisar ändå ett liknande beteende av omtänksamhet om varandra och 

avståndstagande från den traditionella ortodoxa maskuliniteten.  

 

Hur kommer då våld in i detta? Nyckeln till att förstå hur man kan utveckla en maskulinitet 

med mycket gemensamt med inkluderande maskulinitet som innefattar omtänksamhet, fysisk 

intimitet, en positiv inställning till kvinnliga utövare och utan homofobi men samtidigt utöva 

                                                
75 Anderson & McGuire 2010 och Adi Adams, Eric Anderson & Mark McCormak (2010) 
”Establishing and Challenging Masculinity: The Influences of Gendered Discourses in Organized 
Sports” I  Journal of Language and Social Psychology, 29 (3) p, 278-300. 
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en sport som går ut på att genom sparkar, slag, strypningar och armbågar besegra en 

motståndare, gärna genom knock, utan att detta blir allt för oförenligt tror jag är förmågan att 

separera våld från aggressivitet. För informanterna är detta så självklart att de först reagerar 

med att ha svårt att förstå vad jag menar när jag pratar om MMA som aggressivt och 

våldsamt. Flera säger att det är ”klart att det är våldsamt men…” och i detta menet finns det 

en syn på våldsamma handlingar som skiljer deras uppfattning från gemene mans uppfattning.  

 

Det är förmodligen den skillnaden som gör hela skillnaden så att säga, det som gör det så 

svårt för utomstående att förstå och det som gör det så svårt för utövarna att förklara. 

Aggression är så tydligt kopplat till våldsamma handlingar för de flesta att det är svårt att 

tänka sig våld utan aggressivitet. Handlingarna som utförs inom MMA-diskursen är helt klart 

våldsamma handlingar, och det är det ingen av informanterna som förnekar, men de utförs 

inte med intentionen att skada träningskompisar och tävlingsmotståndare och de är inte 

aggressiva handlingar. Det är viktigt att skilja detta från det faktum att handlingarna ändå kan 

leda till skada, allvarliga sådana till och med. Mina informanter talar i dessa situationer gärna 

om hur farliga många andra sporter är, både när det gäller skador, hjärnskakningar och 

dödsfall. I den offentliga debatten kring MMA påpekas det ofta att MMA inte är lika farligt 

som boxning eftersom boxare tar fler och tyngre slag mot huvudet medan man i MMA slår 

och sparkar mot hela kroppen, och slag mot huvudet därför inträffar mer sällan och 

handskarna är tunnare så det går inte att slå lika hårt. Detta skulle gå att debattera i evigheter 

och är inte heller fokus för denna uppsats, men det som provocerar med MMA tror jag snarare 

ligger i det faktum att det handlar om slagsmål, må så vara med regler och en domare som 

bryter, i dag direkt så fort en tävlande ser ut att inte kunna försvara sig ordentligt längre, men 

trots detta ett slagsmål som de flesta associerar till negativa handlingar och följder.  

 

De klassiska kampsporterna är lättare att acceptera med sin livsfilosofiska grund och 

självförsvarsdiskurs som de västerländska klubbarna ofta framhäver. Här handlar det om att 

lära sig att försvara sig, inte att kunna attackera och vinna en fight. Men som en av 

informanterna sa så har han fått mer och hårdare stryk på karaten än MMA:n. Flera av 

informanterna har tidigare tränat andra mer klassiska kampsportsstilar och vet att de inte är 

mindre våldsamma än MMA, vilket också gör det svårt att förstå varför MMA anses vara så 

mycket värre. Förklaringen till detta är troligtvis att UFC från början var mycket värre, i 

princip utan regler och vem som helst kunde ställa upp och UFC har själva marknadsfört 
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MMA som en brutal, aggressiv och matchomanlig sport. Detta skiljer sig dock mycket från 

den MMA som utövas i dag av amatörer i Sverige.  

 

Slutligen så finns det en ambivalens hos mina informanter mellan avståndstagandet från 

bilden av MMA som brutal och det manligaste manliga och den vinst denna association kan 

vara för deras självuppfattning och självförtroende. Av dessa är det dock avståndstagandet 

från detta som är dominerande. Andras uppfattning av MMA och de kommentarer de får kring 

detta som att ”jaha dig ska man inte bråka med” framstår som antingen humoristiska eller 

irriterande när de undrar ”jaha skulle du gjort det annars?”  

 

Efter att ha analyserat mina intervjuer och studerat mina informanters uttalanden har en bild 

av en manlighetsdiskurs börjat växa fram. Denna diskurs skiljer sig från de olika former av 

maskulinitet jag själv stött på under tidigare studier och den skiljer sig även ifrån många av de 

diskurser jag kommit i kontakt med under arbetet med denna uppsats. Tidigt framstod de 

maskulinitetsteorier som jag kom i kontakt med som till stor del som oanvändbara. Den bild 

som vuxit fram under arbetet är en bild av män som utför våldsamma handlingar men utan 

aggressivitet, som frivilligt går ner på en klubb flera gånger i veckan och slår på sina vänner 

men som undviker så långt det går att slåss på stan och som bryter mot normer om fysisk 

intimitet mellan män men ändå anses vara mer manliga än många andra män.  
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