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Abstract

This is a study about the impact mixed martial arts (MMA) have on the practitioners and what 

attitudes they have towards violence. In my study I examine what positive and negative effects the 

participation has on the athlete. I also wanted to get a deeper insight in their attitudes towards 

violence and if the participation in a violence filled sport influences to a more liberal attitude. 

The research contains of six qualitative interviews with men in the age of 18-40 who all 

train MMA. My interviewguide was divided into two themes, “the individual and the training” and 

“societys view on MMA”. 

The empirical data was then compared to prior research of the field I choice to examine and

also connected to Banduras social learning theory. The prior research I collected shows to sides. 

One that shows a reduced sense of aggression due to the cathartic theory, that venting anger reduces 

aggressive feelings and one that implies a heighten sense of aggression evident by Banduras theory. 

The conclusions is that the men I interviewed showed no support for the research and 

Banduras theory that implies that a participation in power sports such as MMA enhances aggressive 

behavior.

Keywords: mixed martial arts (MMA), social learning theory, catharsis, attitudes, violence, 

aggression
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1. Bakgrund

Våren 2008 röstades Mixed Martial Arts (MMA) in i Budo & Kampsportsförbundet vilket också 

innebar att MMA blev anslutet till Riksidrottsförbundet (www.rf.se). Inröstningen har medfört en 

het debatt om sportens varaktighet i Sverige. Debatten tog extra fart när Uppdrag Granskning, i 

November 2009, gjorde ett reportage om MMA där de följde en tävlandes förberedelser inför en 

gala i Stockholm (www.svt.se). I reportaget delar hjärnforskaren Martin Ingvar med sig av sina 

professionella åsikter om de faror utövarna utsätter sig för. Han menar att sporten kan medföra 

allvarliga konsekvenser för utövarna som kan vara livshotande. SVT Debatt följde upp 

granskningen av MMA med en direkt sänd tv-debatt dagarna efter Uppdrag Granskning.

Uppståndelsen kring sporten har sedan fortsatt i tidningar, bloggar och i olika forum på internet. 

Det finns delade meningar om denna kontroversiella sport som anses vara den ultimata 

kampsporten. Motståndarnas argument till sporten som framfördes i debatterna var att det skickar 

fel signaler till ungdomar och att det blir en legalisering av våld (www.svtplay.se & 

www.kimura.se). Samtidigt tycker de att idrotten ska vara kvar i RF för det garanterar en bättre 

tillsyn av sporten vilket är bra då sporten växer oerhört fort. Andersson & Johansson (2002) belyser 

våldet som speglas i filmer och massmedia och menar att detta genererar i en större acceptans och 

tolerans till våld i vårt samhälle (Andersson & Johansson, red. Erling & Hwang, 2002: 168-169). 

Sandström (2000) beskriver utvecklingen av våldet i media och hur normaliserat det har blivit på ett 

slående sätt. ”Tecknet på normaliteten i detta, och på hur fullkomligt vi har accepterat det som en 

del av vardagen, är att vi sitter och äter chips och popcorn och dricker öl eller läsk samtidigt som 

hjältarna på TV-skärmen går omkring bland blod och avhuggna eller avskjutna kroppsdelar” 

(Sandström, 2002:141). 

Mixed Martial Arts består, som namnet avslöjar, av en blandning av olika kampsporter. De 

tre stilarna som utgör grunden i MMA är boxning (kickboxning och muay thai), brottning (fristil 

och grekisk-romersk samt i viss mån judo), och grappling (brazilian jiu jitsu samt sambo)

(www.budokampsport.se). 

MMA är en väldigt våldsam och aggressiv idrott där i stort sätt allt är tillåtet. Debatten som 

blossade upp härom året berodde just på det våld som genomsyrar idrotten. På något vis så 

accepteras nu sparkar mot huvudet, upprepade slag på en som ligger ner eller stryptag som kan leda 

till medvetslöshet. Inröstningen i RF och den mediala uppmärksamhet sporten får kan medföra en 

avdramatisering och avtrubbning av våldet vi exponeras för. Utifrån social inlärningsteori kan man 
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titta på fenomenet som att MMA kan bidra till ökat våld i samhället. Två av sociala 

inlärningsteorins förgrundsfigurer, Bandura och Walters, har genomfört en rad olika experiment där

dagisbarn har studerats hur de reagerar då de exponeras för aggressiva förebilder. Studierna visade 

på att barn blev mer aggressiva då de utsattes för aggressiva modeller. Detta blev tydligt då de 

oftare använde sig av våldsamma beteenden som de lärt in från förebilderna som de exponerades 

för. Effekten av det anammade beteendet blev starkare om förebilden hyllades för det våld han 

brukade än om denne blev hånad och bestraffad för sitt agerande (Sandström, 2000:142).

Den tidigare forskningen påvisar också att utövare av kampsporter i större utsträckning är 

inblandade i antisocialt beteende vilket ytterligare stärker den sociala inlärningsteorins hypotes att 

det våldsamma och aggressiva beteendet inom idrotten även leder till ökad aggressivitet utanför 

idrotten. Forskarna nämner att det är inte bara den fysiska träningen som bidrar till detta utan även 

sportens machoattityder, normer och ideal (Stuart W. Twemlow et al, 2008) (Endresen & Olweus, 

2005). Antisocialt beteende definieras av Andersson & Johansson (2002) som handlingar som går 

emot samhällets normer. Det gäller både kriminella handlingar men även handlingar som förstör för 

individen själv eller dennes omgivning utan att det för den delen är kriminella gärningar (Andersson 

& Johansson, red. Erling & Hwang, 2002:163-164). 

RF:s ordförande framhäver att kampsporter, och föreningsliv i allmänhet, gör en 

samhällsinsats då de på ett bra sätt fångar upp ungdomar som kanske är på glid (www.kumira.se).

Självklart gör föreningslivet en samhällsinsats när det gäller ungdomar. Föreningslivet är ofta 

uppfostrande och frågan är då hur de olika sporterna formar ungdomarna, vilka attityder och ideal 

som internaliseras i dessa omgivningar. 
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2. Syfte 

Att beskriva och analysera MMA:s inflytande på utövaren

2.1 Frågeställningar

Vilken inverkan har MMA på utövaren?

Vad har utövare inom MMA för inställning till våld?

3. Tidigare forskning

I det här avsnittet presenterar jag den tidigare forskningen som jag har tagit del av. Undersökningar 

som tittar på catharsis (renande) teorins trovärdighet samt andra artiklar som undersöker 

kampsportens inflytande på människan. Jag har även tagit med en artikel som beskriver boxningens 

utmaningar när den fick genomslagskraft i Sverige.

Marc Theebom, Paul De knop och Paul Wylleman (2008) har undersökt ungdomsorganisationers 

och idrottsföreningars arbete med socialt utsatta ungdomar i Flanders, Belgien. I deras arbete med 

dessa ungdomar har martial arts (kampsport) använts vilket har blivit allt vanligare att även 

pedagoger och socialarbetare använder sig av i deras arbete med utsatta ungdomar (Gits, 1994; 

Thijssen, 1998 i Theebom et al, 2008). Motiven för dessa ungdomars deltagande varierar men den 

viktigaste anledningen var att martial arts erbjöds i programmet och att de där fick möjlighet att lära 

sig självförsvar och tillfälle att varva ner.  Målet var att erbjuda en meningsfull fritidsaktivitet och 

hjälpa ungdomarna att få struktur i deras vardag. Andra mål var att kunna erbjuda en träffpunkt för 

ungdomar där de kan utöva organiserad idrott och utveckla ett socialt kontaktnät. Resultatet visar på 

många positiva effekter som ex. ökad självkontroll, ökad disciplin och ökat självförtroende. En av 

lärarna säger att idrott innefattar samarbete, regler som måste följas och ett visst beteende som 

förväntas av en av de andra i gruppen. Han tillägger att en del har problem med det till en början 

men gradvis så lär sig alla det. 

På frågan om det finns risker att introducera ungdomar till martial arts som eventuellt kan 

leda till ökat aggressivt beteende och en mer kompetent slagskämpe svara de flesta lärarna att så är 

inte fallet, att målet är inte att förbättra ungdomens slagsmålsfärdigheter utan de ser martial arts som 

ett verktyg att nå ungdomarna och förbättra deras självkontroll och självkänsla. Men det funkar inte 

för alla tillägger en av lärarna. Men enligt hans erfarenhet, ju längre de stannar ju bättre blir det. 
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Flertalet elever poängterade vikten av träningens struktur och tränarens roll. Eleverna nämnde att 

tränaren ska vara respektfull, ha tålamod, vara en vän, villig att lyssna, kompetent inom martial arts 

och bra på att uppmuntra. En av lärarna säger att detta gör vi för att vi vill göra det, det kommer 

från hjärtat. Du måste jobba hårt och alltid vara tillgänglig. Du kan inte säga: Jag börjar imorgon 

igen kl åtta. En annan lärare säger att han undervisar i martial arts men utöver det så hjälper han 

dem om de vill det. Ungdomar som kanske har problem i skolan eller på jobbet. Han tillägger att 

träningen är ett medel för att nå ungdomen. 

Avseende regelöverträdelse som exempelvis användande av färdigheter utanför 

träningslokalen så varierar det hur man tar sig an ett sådant problem. En del utesluter ungdomen 

omgående vid en regelöverträdelse. Majoriteten nämner att utesluta ungdomen kommer inte att 

förändra beteendet utan det försöker att tala med individen och kanske utforma någon slags 

sanktion. Vi vill inte utesluta någon i första taget för under oss finns inget. Det finns inget annat 

skyddsnät under oss som kan fånga upp ungdomen (Theebom, et al. 2008).

Brad J. Bushman (2002) har granskat catharsis (renande) teorins validitet. Catharsis teorin bygger 

på att genom att få utlopp för aggressionen så ska det leda till reducerade aggressiva känslor. Freud 

beskrev emotionell catharsis som en hydraulisk modell av ilska. Modellen beskriver att frustration 

leder till ilska och att denna ilska byggs upp i individen likt ett hydrauliskt tryck i ett förseglat 

utrymme tills det släpps ut på något vis. Om individen inte ventilerar sin ilska utan håller den inom 

sig så kommer den så småningom leda till ett aggressivt utbrott. Catharsis teorin är baserad på 

denna modell. Trots bristen på empiriskt stöd för teorin så uppmuntras människor genom filmer, 

tidningar och reklam, att ventilera sin ilska eller lätta på trycket. I filmen ”Analyze this” uppmuntrar 

psykologen sin klient att slå en kudde när han är arg. På en reklamskylt i staten Missouri stod det ” 

Hit a pillow, hit a wall, but dont hit your kids”. ”Wham it” är en docka som inte slår tillbaka. Barn 

och vuxna kan slå ut sin frustration och det finns även en ficka som tillåter dig att sätta upp ett foto. 

I studien deltog sexhundra elever som blev indelade i tre olika grupper. Eleverna blev 

kritiserade av en av de andra deltagarna på en uppsats de hade skrivit. De fick ganska hård kritik för 

strukturen, språket, tyngden i argumenten och den sammanlagda kvalitén. Ett exempel på kritik var 

”This is one of the worst essays I have read!” Tidigare forskning visar att detta tillvägagångssätt gör 

människor ganska upprörda (Bushman & Baumeister, 1998; Bushman, Baumeister & Phillips, 2001 

i Bushman, 2002). Eleverna fick hantera frustrationen på olika sätt beroende på vilken grupp de 

tillhörde. Den första gruppen fick utlopp för sin frustration genom att slå en boxningssäck samtidigt 
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som de blev tillsagda att tänka på den andre deltagaren som hade kritiserat uppsatsen. De fick även 

se en bild på deltagaren som hade framfört kritiken. Den andra gruppen fick också slå på en 

boxningssäck men de skulle under tiden tänka på att bli fysiskt vältränade, att komma i form. Som 

visuell hjälp visades en bild av en idrottsprofil av samma kön. I den tredje gruppen gjordes inga 

försök till att reducera elevernas ilska. Resultatet visade inget stöd för catharsis teorin. Gruppen 

som fick slå på säcken samtidigt som de skulle tänka på provokatören visade mest ilska och 

aggressivt beteende. Ventilering ledde inte till ett lugnare humör. Studien visade att det bästa var att 

inte agera ut sina aggressiva känslor (Bushman, 2002). 

Arnold P. Goldstein (1992) har skrivit en artikel där han samlar olika forskningsstudier baserade på 

aggressions reducerande strategier. En vanligt förekommande hypotes är att catharsis (renande) är 

ett bra tillvägagångssätt vid reduktion av aggressivitet. Goldstein har granskat en rad artiklar som 

har studerat just denna metod där de jämför idrotter med inslag av kroppskontakt som exempelvis 

brottning och fotboll med idrotter utan närkontakt som tennis och simning. Resultatet visar att det 

inte fanns någon skillnad mellan de olika grupperna i minskad aggressivitet efter utövandet. Studien 

visar också att exponering för aggressivitet leder till ökade aggressiva känslor. Detta var tydligt då 

en studie jämförde åskådare till matcher i fotboll och hockey i jämförelse med åskådare till en 

simtävling. Goldstein menar även att aggressivitet är något människan lär in genom att observera 

andra eller att utföra direkta handlingar. Inlärningen styrs därefter av konsekvenserna handlingen 

medför. Även media spelar en stor roll in inlärningen genom dess överexponering av aggressivitet 

och våld för tittarna. Över tid har våldet blivit allt grövre och det har vi enligt Goldstein som tittare 

blint accepterat och tolererat (Goldstein, 1992).

Paul Davis (1993) artikel ”Ethical issues in boxing” beskriver vilka etiska och moraliska 

ställningstaganden boxningen har fått handskas med. Att ”boxning glorifierar våld” är ett exempel 

på ett moraliskt dilemma som boxning har fått ta ställning till. Davis skriver att boxning inte 

nödvändigtvis främjar våld men att det leder till en intensifiering av våldet i samhället. Han skriver 

att boxningen och samhället är två komponenter som står i relation till varandra och då får vi räkna 

med ovälkomna bieffekter av boxningen. Davis nämner vidare att en värld utan boxning inte 

nödvändigtvis skulle innebära en mindre våldsam värld utan kanske det motsatta. Davis syftar då på 

den renande (cathartic) effekten som försvarare till sporten lyfter fram, att boxning har en renande 

effekt både på utövare och på åskådare vilket anses reducera våldet utanför ringen. 
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Stuart W. Twemlow et al (2008) har studerat 254 barn i åldrarna 9-13 vilka deltog i traditionell 

kampsportsidrott för att minska mobbning och synen på mobbning i skolmiljö. Till skillnad ifrån 

modern kampsportsidrott fokuserar den traditionella till större del på den psykologiska, spirituella 

och icke aggressiva aspekten av kamp (Nosanchuk & MacNeil, 1989; Trulson, 1986, i Stuart W. 

Twenlow 2008). Studien visar att pojkar som deltog fick en minskad aggressivitet samt en ökad 

förståelse för de mobbades situation jämfört med de individer vilka endast deltog i några få av 

mötena. Flickor i studien uppvisade ingen signifikant skillnad i aggressivitet. Enligt studien beror 

detta på att flickor är mindre aggressiva från början (Stuart W. Twemlow et al, 2008).  

Inger M. Endresen och Dan Olweus (2005) har studerat pojkar, i åldrarna 11-15, för att synliggöra 

om det finns någon skillnad bland ungdomarnas aggressivitet mellan de som utövar någon form av 

kampsport och de som inte tränar kampsport. Undersökningen ägde rum i Bergen, Norge, där 5171 

elever från 37 olika skolor deltog.  En av deras hypoteser är att utövare inom kampsport är mer 

benägna att vara inblandade i antisociala beteenden än icke utövare. Forskarnas resultat visar på att 

deras hypotes stämde, ungdomar som utövar kampsport är i högre grad inblandade i antisocialt 

beteende utanför idrotten än icke utövande ungdomar. Endresen och Olweus fann inget stöd för att 

kampsport ska fungera som en renande (cathartic) effekt genom att individen får utlopp får sin 

aggression och att det på så sätt ger en lugnande effekt. (Endresen & Olweus, 2005)

3.1 Sammanfattning

Den tidigare forskningen som jag har samlat in går isär, en del pekar på en renande (cathartic) effekt 

medans den övriga på en mer aggressiv och våldsbenägen effekt. Artiklarna som kritiserar catharsis 

teorin fann inget stöd alls för en reducering av aggressiva känslor vid utlopp för aggression. Deras 

resultat pekade på motsatsen. Vad som gör att forskningen går isär kan vi endast spekulera i. För en 

del kanske den fysiska träningen är så krävande att du inte har någon energi eller ork över vilket kan 

ses som en lugnande effekt medan det kanske för andra blir ett inlärt beteende att hantera känslor på 

det sättet. 
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4. Teori

Jag har valt att använda mig av social inlärningsteori när jag ska studera MMA för att på så sätt få 

en djupare inblick i detta fenomen. Social inlärningsteori försöker beskriva hur människor lär sig 

genom att observera och studera hur andra människor beter sig och hur det inlärda beteendet 

regleras av yttre stimuli (Hygge i Fhanér, 1978).

Bandura beskriver en situation där en person (modell) utför något och en observatör iakttar 

modellens agerande. Denna situation kan framkalla olika påföljder på observatörens beteende. En 

effekt är att observatören helt enkelt lär sig ett nytt beteende genom att studera vad modellen gör, 

s.k. modellinlärning. En annan effekt kallas för inhibitorisk eller disinhibitorisk och det innebär hur 

sannolikt det är att ett beteende som redan ingår i observatörens beteenderepertoar uppvisas. Det 

kan exempelvis vara en modell som beter sig aggressivt och observatörens iakttagelse av detta 

beteende medför att dennes hämningar för aggressivt beteende förändras, antingen ökar eller 

minskar (Bandura, 1969:120ff)(Bandura & Walters, 1963:72ff). Bandura nämner att förstärkning är 

en viktig del i förvärvandet av ett nytt beteende. Vilken förstärkning modellen får påverkar 

observatörens förmåga att förvärva beteendet och även benägenheten att utföra det (Hygge i Fhanér, 

1978:38). 

Skinner är en av företrädarna till operant betingning. Han nämner att stimuli har en väsentlig 

inverkan när det gäller att påverka och motivera människors beteende. Vidare säger han att 

förvärvningen av ett beteende är beroende av de konsekvenser det medför. Ett beteende har större 

sannolikhet att uppvisas om det efterföljs av positiv förstärkning (Hwang et al, 2005:104). Bandura 

(1969) nämner också att själva förvärvningen av ett beteende styrs av exponering för en modell men 

att beteendet sedan guidas genom verbal modellering, verbal förstärkning. Med hjälp av den verbala 

förstärkningen får processen ytterligare en dimension. Det skapar en rad olika reaktionsmöjligheter 

för observatören som hade varit oerhört svårt att få till stånd genom endast en exponering (Bandura, 

1969:145-146). Då MMA går ut på att besegra sin motståndare så tränar de givetvis på olika 

tekniker och färdigheter. Positiv förstärkning sker då eleven lyckas med en uppgift, exempelvis en 

spark eller en låsning, som ökar dennes förmåga att anamma tekniken.

Själva förvärvningsprocessen av ett beteende delar Bandura in i fyra steg. Dessa är 

uppmärksamhet, minne, motorik och motivation (Hygge i Fhanér, 1978:39). Uppmärksamhet syftar 

till att observera vad som händer modellen och det den gör för att på så sätt få insikt hur beteendet 

utförs (Bandura, 1969:147ff). Det kan exempelvis vara att observatören iakttar hur MMA utövas för 
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att således kunna få en ökad förståelse för rörelsemönster och beteenden inom sporten. Det räcker 

inte med att observera ett beteende, det bör även kunna återges i visuella bilder hos individen för att 

på så sätt ha möjlighet till att återge, lagra och memorera beteendet över längre tid (Bandura, 1969: 

147ff)(Angelöw & Jonsson, 2000:48). De motoriska processerna syftar till att repetera det 

förvärvande beteendet, både fysiskt och mentalt, för att lära oss att behärska det och korrekt kunna 

utföra handlingen (Angelöw & Jonsson, 2000:48)(Hygge i Fhanér, 1978:39). Sista steget i 

förvärvningsprocessen berör motivation och förstärkning. Med detta menar Bandura (1963) att 

förväntade konsekvenser påverkar villigheten att utföra ett beteende. ”…belönande eller 

bestraffande konsekvenser på ett visst beteende förändrar sannolikheten och styrkan hos beteendet.” 

(Hygge i Fhanér, 1978:35).

En omtalad undersökning som Bandura har genomfört är då han visar en film för barn i 

åldrarna 4-6 år. I filmen exponeras barnen för en modell som uppvisar flera olika aggressiva 

beteenden mot en leksaksdocka. Barnen var indelade i tre grupper och för varje grupp hade filmen 

olika slut. De annorlunda sluten på filmen består av olika konsekvenser som modellen utsätts för. 

För en grupp belönas modellen i slutet av filmen, för den andra gruppen bestraffas modellen och för 

den tredje gruppen blir det inga följder alls av modellens beteende (Bandura & Walters, 1963:61ff).

Efter filmen observerades barnen medan de lekte med leksaker som liknande de på filmen. 

Resultatet av undersökningen visar på att gruppen som exponerades för en modell som bestraffades 

för sitt beteende är mindre benägna att reproducera beteendet jämfört med de andra två grupperna

(Bandura & Walters, 1963:61ff & 81ff).
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5. Metod

Här redogör jag mitt tillvägagångssätt under insamlingen av empirin. Jag nämner väsentliga 

synpunkter som är av vikt vid kvalitativa intervjuer och hur jag har resonerat kring dessa. I avsnittet

beskriver jag även metodens styrkor och svagheter samt hur mitt urval gick till. 

Kvalitativa metoder används i ett försök att förstå ett visst fenomen genom att forskaren på 

nära håll studerar informanten i den miljö han/hon befinner sig i (Holme & Solvang, 1997:92-93). 

Bryman säger att kvalitativ forskning fokuserar på hur informanten upplever och tolkar sin sociala 

verklighet (Bryman, 2011:341). Kvalitativ forskning strävar efter att fånga ”the actor´s point of 

view” skriver Repstad vilket innebär att forskaren är ute efter informantens egna 

verklighetsuppfattningar (Repstad, 2007:17). Bryman skriver att intervjuer är den mest 

förekommande metoden inom kvalitativ forskning. Han nämner vidare att inom kvalitativa 

intervjuer är förhoppningen att intervjun får sväva iväg och röra sig fritt då detta inbringar kunskap 

om vad informanten anser vara av vikt (Bryman, 2011:413). Holme och Solvang skriver precis som 

Bryman att intervjuer syftar till en djupare förståelse för det objekt som studeras och att forskarens 

önskan är att informanten påverkar samtalets utveckling i största mån möjligt (Holme & Solvang, 

1997:99-101). 

Kvalitativa intervjuer kan genomföras på olika sätt, antingen med en person eller med flera 

personer samtidigt (Holme & Solvang, 1997:108). Jag har valt att genomföra mina intervjuer 

individuellt för att på så sätt slippa att informanterna påverkas av varandras åsikter och att jag 

således får individens egna tankar och uppfattningar. Holme och Solvang säger att framgången i 

kvalitativa intervjuer bygger på att få det att efterlikna ett vardagligt samtal där informanten ska få 

ett fritt spelrum utan styrning av forskaren (Holme & Solvang, 1997:99). Även Repstad belyser 

vikten av ett lugnt och förstående samtal för att lyckas med en intervju (Repstad, 2007:97). May 

säger att intervjuer är ett bra tillvägagångssätt när forskare vill få en inblick i individers åsikter, 

erfarenheter och uppfattningar (May, 2001:148). Det är vanligt med bandspelare vid intervjuer och 

May menar att det finns både fördelar och nackdelar med användandet av bandspelare. Fördelarna 

är att intervjun blir mer som ett vanligt samtal och fokus kan läggas på informantens icke verbala 

språk (May, 2001:168). Bryman (2011) säger precis som May att fördelarna är att forskaren kan 

koncentrerar sig på det informanten förtäljer. Avseende nackdelar nämner May att vissa informanter 

inte vill bli inspelade samt att det är tidskrävande när intervjuerna ska transkriberas (May, 

2001:168). Även Bryman säger att det finns informanter som inte vill att deras intervju ska spelas in 
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och anledningen till detta är en medvetenhet och ängslighet att deras berättelse kommer att sparas 

(Bryman, 2011:428). Inför mina intervjuer har jag förberett frågor och utformat en intervjuguide 

indelat i två teman, träningen och individen samt samhällets syn på MMA. Intervjuguiden har legat 

till grund för intervjun men ordningsföljden av frågorna har anpassats till samtalets utveckling, till 

det dynamiska och levande samtalet. Jag har varit öppen med vad jag har för syfte med studien och 

hur materialet kommer att användas. Intervjuerna genomfördes på Linnéuniversitetets bibliotek 

samt i MMA klubbens egna lokaler. Under samtliga intervjuer använde jag mig av en diktafon för 

att på så sätt kunna ge all min uppmärksamhet till informanten och således försöka få intervjun att 

efterlikna ett vardagligt samtal.  Jag upplevde användandet av diktafon som väldigt smidigt då jag 

slapp anteckna under intervjuerna samt att jag lätt kan gå tillbaka till berättelserna genom att 

använda ljudfilerna. 

5.1 Urval 

I mitt sökande efter informanter har jag använt mig av ett snöbollsurval som är ett slags 

bekvämlighetsurval. Detta innebär, enligt Bryman, att en informant hänvisar mig till andra 

potentiella informanter (Bryman, 2011:196). I mitt fall var det en tränare i en småländsk MMA 

klubb som hjälpte mig, dels genom att själv ställa upp och bli intervjuad men även genom att få ta 

del av hans kontaktnät och på så vis nå ut till fler MMA utövare.  Jag har intervjuat sex personer 

och alla mina informanter var män mellan 18-40 år gamla. Av de sex informanterna var två tränare 

och resterande utövare, varav en som aktivt tävlar i dagsläget. Mitt val att intervjua både tränare och 

utövare var för att åskådliggöra om det skiljer sig i attityder. En annan fördel med att också 

intervjua ledare är att som ledare har de sannolikt tränat MMA en längre tid och kan då ge en 

inblick i MMA:s utveckling i Sverige. 

5.2 Metodens styrkor och svagheter

Kvalitativ forskning fokuserar på individers uppfattningar och tolkningar av sin sociala verklighet. 

Det centrala inom den kvalitativa forskningen är enligt Bryman betydelsen av ord, analys, 

kopplingen mellan forskning och teori men även bilden av den sociala verkligheten som beskrivs 

som konstruerande, föränderlig och skapande (Bryman, 2011:371ff). Studier som genomförts med 

en kvalitativ ansats får ofta kritik för att vara svår att värdera och kritisera. Eftersom kvalitativ data 

är subjektiv och relaterar till ett sammanhang innebär det att det inte finns några uttalade metoder 

för databearbetning och hur resultatet tillkommit (Bryman, 2011:368ff).
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Kvalitativ forskning strävar efter att uppleva saker på liknande sätt som sina 

intervjupersoner och på så vis erhålla såkallad social kunskap. Social kunskap innebär att vi kan ta 

del av det som händer i en annans medvetande. I det här läget kan forskaren hamna i något som 

Bryman beskriver ”going native” vilket betyder att syftet med forskningen glöms bort vid 

identifiering med intervjupersonerna (Bryman, 2011:363). Till skillnad från kvantitativa forskare 

fokuserar kvalitativa forskare mer på beskrivande detaljer i den kontext de studerande individerna 

agerar (Bryman, 2011:371ff).

Min intervjuguide är framtagen utifrån mina två teman som är ”individen och träningen” 

samt ”samhällets syn på MMA”. Jag anser att mina frågor är relevanta och hjälper mig belysa mitt 

syfte samt ger svar på mina frågeställningar. Mina två teman utgör även grunden för analysen. Valet 

av Banduras inlärningsteori känns naturligt då det är en behavioristisk teori som belyser inlärning 

av beteende.

5.3 Validitet/Reliabilitet

God validitet innebär att jag undersöker det jag har utgett mig för att undersöka. Denscombe (2010) 

säger att trovärdighet är ett bättre ord än validitet vid kvalitativa studier då det är svårt att verifiera 

forskningen. Hög validitet/trovärdighet kan jag uppnå genom att analysera det teoretiska 

instrumentet och föra in centrala begrepp i enskilda frågor som sedan används i intervjun (Patel & 

Davidsson, 2003:99ff). Med andra ord är det av vikt att jag använder mig av rätt mätinstrument, 

ställer rätt frågor för att uppnå en hög validitet. På så sätt får jag en bra täckning av mitt

studieområde och svar på de frågor jag önskar (Patel & Davidsson, 2003:99ff). Reliabilitetens grad 

handlar om instrumentets tillförlitlighet, hur instrumentet hanterar felvärden (Patel & Davidsson, 

2003:100). Patel & Davidsson (2003) nämner att det är respondentens förmåga som avgör hur 

tillförlitlig intervjun blir. De betonar även hur viktigt det är att träna på att intervjua människor för 

att bli en duktig intervjuare (Patel & Davidsson, 2003:83). 

De finns säkert en del brister för mig i rollen som intervjuare då jag endast har gjort detta en 

gång tidigare. Jag tycker dock att det är viktigt att ta med mig de erfarenheter jag fått från tidigare 

intervjutillfälle och att ta till mig de tips och råd som finns i litteraturen för att möjligtvis känna mig

lite tryggare i rollen som intervjuare. För att erhålla en god validitet har jag strävat efter att få tag på 

informanter som utövar MMA för att på så sätt få en hög trovärdighet i svaren som just berör 

attityder inom MMA. Genom att tydligt redogöra för vilka metoder jag använt mig av och mitt 

tillvägagångssätt vill jag styrka tillförlitligheten i mitt arbete. Som forskare måste jag reflektera 
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över hur jag påverkar intervjusituationen. Skulle mitt forskningsredskap ge liknande resultat om 

andra forskare använde samma tillvägagångssätt? Att ge ett definitivt svar på det går inte enligt 

Denscombe (2009:381). Det beror på att jag är en del av mätinstrumentet, i hur jag tolkar begrepp i 

skapandet av intervjuguiden samt hur jag tolkar informanternas svar. Även mina informanters 

egenskaper och inställning påverkar resultatet vilket kanske inte överensstämmer med andra MMA 

utövares förutsättningar (Denscombe, 2009:381ff). 

6. Etik

Etiska frågor är alltid närvarande inom forskning. Det handlar om att genomföra en undersökning 

på ett korrekt sätt (Merriam, 1991:188). De olika vetenskapliga fälten har utarbetat sina egna etiska 

riktlinjer och dessa styr forskaren i hans arbete under hela forskningsprocessen (Merriam, 

1991:188) (Denscombe, 2009:193). Dilemmat vi ställs inför som forskare är om vi kan genomföra 

undersökningen utan att utsätta deltagarna för någon form av obehag (Robson, 2002:65). 

I min studie måste jag visa hänsyn till intervjupersonerna, det de förtäljer och behandla 

materialet varsamt så att känslig information inte kommer ut som kan leda till skada eller orsaka 

andra negativa konsekvenser för individen. Då jag ska genomföra intervjuer är jag väl medveten om 

att anonymisera informanterna och behandla materialet konfidentiellt (Alvesson & Deetz, 

2000:217).  Jag är intresserad av personernas berättelser för att få en större inblick i deras värld och 

det är det jag ska redovisa utan att avslöja deras identiteter. Jag anser att min studie inte kommer att 

skada deltagarna eller få dem att må dåligt så med andra ord kan vi säga att nyttan av studien 

överväger den tänkbara skada den kan framkalla (Denscombe, 2009:195). 

Både etik och moral behandlar vad som är rätt eller fel, bra eller dåligt. Etik refererar mer till 

principer om hur vi bör bete oss medan moral handlar mer om en handling är rätt eller fel (Robson, 

2002:66). Etik kan beskrivas som regler för hur en forskare ska uppträda i rollen som forskare 

(Robson, 2002:65) Denscombe (2009) nämner vilka förväntningar som ställs på en forskare under 

hela dennes forskningsprojekt. Jag som forskare bör beakta informanternas rättigheter och deras 

självaktning (Denscombe, 2009:193). Jag har även, vid intervjutillfället och i ett tidigare skede, 

informerat deltagarna om studiens syfte och hur deras bidrag kommer att användas i 

undersökningen så att deltagarna utifrån denna information kan fatta ett genomtänkt beslut om de 

vill medverka eller ej (Denscombe, 2009:197). 

Vetenskapsrådet (VR) etablerades Januari 2001 på uppdrag från regeringen i syfte att främja 

och stötta den svenska forskningen. De forskningsetiska principerna som VR belyser är 
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normgivande för förhållandet mellan forskare och informant. Dessa etiska principer används vid en 

eventuell konflikt för att göra en bedömning mellan forskningskravet och individskyddskravet. En 

bedömning mellan dessa två krav innebär en avvägning mellan det förväntade kunskapstillskottet 

kontra de eventuella negativa konsekvenser studien har medfört (Vetenskapsrådet, 2002:5-6).

Individskyddskravet omfattas av fyra huvudkrav och dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att informera om att 

deltagandet är frivilligt och att informanten kan när helst avbryta sin medverkan. Det innefattar 

även krav på att informera om studiens syfte och hur materialet kommer att användas 

(Vetenskapsrådet, 2002:7-8). Samtyckekravet betyder att jag som forskare måste få informantens 

samtycke till att delta i studien. Dem medverkande ska ha självbestämmanderätt angående sitt 

deltagande. Om, hur och under vilka premisser de ska delta är helt upp dem själva. Medverkandet 

ska även kunna avbrytas utan att detta medför några negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet, 

2002:9-10). Det tredje kravet avser konfidentialiteten. Detta berör hanteringen av det insamlade 

materialet, att det förvaras på ett säkert ställe så att ingen utomstående kan ta del av det. 

Konfidentialitetskravet omfattar även krav på anonymisering av deltagarna och deras uppgifter så 

att det inte går att urskilja vem som har sagt vad (Vetenskapsrådet, 2002:12). Det sista kravet som 

innefattas av individskyddskravet är nyttjandekravet.  Nyttjandekravet innebär att den insamlade

empirin endast får användas i forskningssyfte. Uppgifter införskaffade i forskningssyfte får inte 

ligga till grund för beslut som drabbar den medverkande negativt (Vetenskapsrådet, 2002:14). 

Jag anser att jag har följt dessa principer under mitt tillvägagångssätt. Mina informanter har 

informerats om studiens syfte och hur materialet ska användas och denna information har legat till 

grund för deras val att delta. Information har även delgivits om att intervjuerna är frivilliga och att 

de kan avbryta intervjun när helst de vill. Jag meddelade också om att intervjuerna kommer spelas 

in, detta för att lättare kunna återberätta det som sagts, och att ljudfilerna kommer förstöras när min 

studie är klar. 
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7. Resultat och analys

I det här avsnittet presenterar och analysera jag mitt resultat som är indelat i två teman, individen 

och träningen samt samhällets syn på MMA. Dessa två teman utgjorde även grunden för 

intervjuguiden som jag använde mig av. Mina intervjuer analyseras utifrån vald teori, bakgrund och 

aktuell forskning kring mitt ämne. Jag har valt att ge mina informanter fiktiva namn för att på så vis 

inte avslöja deras identitet. Avsnittet börjar med en kort beskrivning av studiens informanter.

7.1 Studiens informanter

Namn Ålder Position Aktiv i MMA Tidigare bakgrund

Lars 34 Tränare Sen 1999 Karate, taekwondo,

jiu jitsu, 

thaiboxning, 

kickboxning

Markus 36 Tränare Några år Karate, 

kickboxning, 

thaiboxning, judo, 

jiu jitsu

Martin 27 Utövare 2 år Boxning, 

thaiboxning

Andreas 28 Utövare 1 år Karate

Johan 30 Utövare Nybörjare Ingen 

kampsportsbakgrund

Filip 18 Utövare (tävlar) 6 månader Kickboxning

7.2 Individen och träningen

Som tabellen visar (tabell i 7.1) så har alla utom en deltagare tidigare erfarenheter av kampsport. 

Informanterna beskriver att det som lockade till att utöva MMA var dels att det kändes som ett 
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naturligt steg från den kampsporten de tidigare höll på med men även att den exponeringen MMA 

får i tv och media gjorde att de fick upp ögonen för det. 

På frågan vilka fördelar och nackdelar utövandet har medfört dem som person så förtäljer 

informanterna att träningen är centralt. Det är bra träning och ett bra sett att hålla igång hela 

kroppen. Tre av informanterna tillägger även att den sociala biten är viktig. Exempelvis Markus 

säger:

Det har givit mig jättemycket, mitt största sociala kontaktnät är ju via kampsporten helt klart. Jag är 

ingen idrottsintresserad människa i mig själv men via detta så har jag hittat en väg att motionera och

träna och uppskatta den biten. Så det har varit en schysst väg in. Ehh, de flesta av mina vänner har 

kommit den vägen, träffat där. Jag har till och med fått ett jobb en gång i tiden också (Markus).

Theebom et al. (2008) belyser också i sin artikel vikten av den sociala biten inom kampsport. Att 

där kunna erbjuda människor en träffpunkt där sociala kontaktnät kan byggas.

Enligt informanterna så upplever de inga direkta nackdelar med sitt utövande. En av 

informanterna berättar att det kan vara en jobbig idrott mentalt för dem som tävlar. En annan 

tillägger att efter en smäll kan du se lite konstig ut i det vardagliga livet när du kommer med ett 

blåöga men det kan du alltid prata bort, skämta bort.

På frågan om etiska inslag i träningen som avser uppförande och beteende så berättar de två 

ledarna att det skiljer sig från traditionella kampsporter där respekt mer var riktat beroende på 

vilken gradering du hade, vilken färg du hade på bältet eller hur länge du hade varit aktiv. Idag är 

det annorlunda. Respekt är något mer grundläggande för alla på träningen, det är en viktig del av 

själva utövandet. Det är ingenting vi går igenom på träningen utan det finns ett underliggande etiskt 

ställningstagande i allt vi gör fortsätter tränaren Markus. Utövarnas svar är inne på samma linje. 

Exempelvis Martin säger:

Det är inga skrivna regler så om man säger. /…/ man märker också om det kommer ner nya killar med 

dålig attityd på klubben de blir inte långvariga för det accepteras inte. De är där av fel anledning, för 

att lära sig slåss och använda på stan eller nåt sånt där och har med sig den attityden ner då är det 

kanske inte så kul för andra att komma tillbaka (Martin). 

Tränaren Lars anser:
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…/ det är väldigt viktigt att man blir kompis med alla man tränar med, det funkar liksom inte, det 

finns klubbar, både utomlands men även i viss mån i Sverige, där det är väldigt väldigt tufft mellan de 

som tränar. I längden går det inte att få folk att fortsätta då utan man måste bygga på trivsel och att 

alla gillar varandra och har ett gemensamt intresse (Lars). 

Theebom et al. (2008) beskriver i sin artikel om de positiva effekterna som ett kampsportsutövande 

medför. Förutom ökad självkänsla och ökad självkontroll så har det även en uppfostrande effekt. 

Det ställs krav på deltagarna att samarbeta, att följa regler och att bete sig respektfullt mot de övriga 

i gruppen.

Etiska ställningstaganden blir aktuella när det gäller att använda sina färdigheter utanför 

idrotten. Det var endast en av informanterna som hade hamnat i en sådan situation och han 

förklarade att detta var i självförsvar och att ingen blev allvarligt skadad. Men det förekommer att 

deltagare använder sig av sina kunskaper utanför idrotten. Alla informanter var entydiga att när det 

handlar om självförsvar eller att du ingriper för att skydda en annan person så är det okej. Hur 

föreningar handskas med sådana situationer kan skilja sig. Den policyn bestäms från klubb till 

klubb. Ledarna jag träffade sa att om det sker upprepade gånger så går det inte att ha dem kvar. Den 

ena klubben som jag har varit i kontakt med har sparkat en person en gång och det var nära att 

hända en gång till men vid det tillfället valde personen att gå självmant. Tränaren menar att alla 

utövare är ambassadörer för sporten och för föreningen när man är ute. Vi sysslar inte bara med 

idrott vi är också engagerade i en del av kommunens projekt. Detta är viktigt för oss och visar lite 

vart vi står i attitydfrågan. Lars förklarar: 

Så fort du håller på med kampsporter som uppfattas som väldigt tuffa och hårda/…/det tenderar att dra 

till sig folk som har lite attityd och så vidare och genom att göra det förarbetet och opinionsbilda så 

slipper vi många av dem där (Lars).

Att utesluta personer vid regelöverträdelser anses inte alltid vara rätt väg att gå. Att prata med 

individen och utge någon form av straff borde vara första åtgärden. Detta på grund av bristen på 

andra skyddsnät som kan hjälpa och fånga upp individen. Under oss finns inget annat säger en av 

ledarna i Theeboms (2008) artikel. 

7.3 Samhällets syn på MMA

När MMA blev invalt i riksidrottsförbundet så var det stor uppståndelse kring beslutet och det var 

ett hett samtalsämne under en längre tid. I debatterna som följde därefter fick sporten utstå hård 
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kritik som av många utövare ansågs vara orättvis. Hjärnforskaren Martin Ingvar gav sin 

professionella syn om hjärnskador och vilka konsekvenser det kan medföra (www.svt.se & 

www.kimura.se). Politiker framförde att det sänder fel signaler till ungdomar och att beslutet om 

inröstningen sågs som en legalisering av våld (www.svtplay.se & www.kimura.se).

Jag ville här höra vad mina informanter ansåg om kritiken och vad de ansåg om den bild media ger 

av sporten. 

Överlag anser informanterna att kritiken bygger på okunskap. Kritiken kommer från 

personer som inte har någon kontakt med kampsport och vet inte särskilt mycket om det utan de ser 

några höjdpunkter på tv och drar sedan egna slutsatser. Två personer i studien kommer in på att det 

ser väldigt hemskt och brutalt ut. Det som väcker anstöt är att i MMA är det tillåtet att fortsätta 

kampen på marken. Slag, sparkar och låsningar får delas ut trots att personen ligger ner. Även detta 

bygger på okunskap enligt informanterna. En av ledarna med mångårig erfarenhet av olika 

kampsporter säger att kritiken såg likadan ut med karaten på 70-talet, taekwondon på 80-talet, 

kickboxningen på 90-talet och thaiboxningen på 90-talet och 2000-talet. Liggande fighting är ett av 

många moment inom MMA och en utövare med en bakgrund från exempelvis brottning vill få ner 

matchen på marken för att han där har en fördel. Lars säger:

Och sen har vi ju det här, det brukar pratas om det moraliska, att slå på någon som ligger ner osv men 

de, de som pratar om det fattar ju liksom inte riktigt att, det är inte frågan om att slå eller sparka ner en 

person och sen fortsätta att slå på marken utan att folk ligger ner, det är ju för att det har varit ett 

brottningsmoment, att någon har velat lägga han på rygg troligtvis för att den andre är duktig på att slå 

och sparka (Lars).

Angående Martin Ingvars (www.svt.se & www.kimura.se) uttalande säger de två tränarna att de är 

medvetna om att slag mot huvudet inte är bra och just därför tränar vi på att skydda oss. Dessutom 

så är domarens uppgift att bryta matchen om han/hon märker att utövaren inte längre kan försvara 

sig på ett bra sätt. Och det är man väldigt snabb med här i Sverige. En del av mina informanter 

jämför skaderisken med andra idrotter. De framhäver att i MMA finns det en medvetenhet om vad 

som är på väg att hända för det går ut på att besegra sin motståndare. Filip och Andreas ger sin syn:

Alltså kampsport, vi vet att vi kommer skada varandra, vi förbereder oss för att skada varandra fattar 

du. Alltså, man går inte för att skada sin motståndare man går för att vinna fattar du. Vi vet vad som 

kommer att hända om vi inte försvarar oss som vi ska men i andra sporter, de vet inte vad som 

kommer att hända så det känns ännu värre (Filip).
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Jag skulle nog vilja påstå att den är mindre än om man tränar som jag var inne på innan, exempelvis 

fotboll och hockey. Tacklingar, huvudskador, hjärnskakningar. Här är man hela tiden på alerten och 

med på att få smällar och man har skydd på sig och det känns som att få en hockeytackling bakifrån 

när man bara tänker på att få i pucken i mål, där tänker man inte på att nu ska man även skydda sig 

bakifrån på samma sätt som man gör kanske i MMA  (Andreas). 

Sandström (2002) och Andersson & Johansson (2002) belyser hur det allt grövre våldet som vi 

människor exponeras för via media leder till en större acceptans och tolerans av våld i samhället. 

Bandura (1969) nämner att människor förvärvar ett nytt beteende genom att observera hur andra 

beter sig. Det nya inlärda beteendet styrs sedan av yttre stimuli som påverkar beteendets benägenhet 

att uppvisas (Hygge i Fhanér, 1978:38). 

Mina informanter var rädda för att många ungdomar blir mer aggressiva och våldsbenägna 

av att titta på MMA. Precis som med allt annat våld vi exponeras för via media. Faran är att de inte 

har kunskapen om utförandet utan de har sett något på tv och försöker sedan utföra det hemma. 

Tränarna framhäver att mycket handlar om uppfostran och hur vi är som individer. De tillägger att 

som utövare tror de att du växer regelbundet, både fysiskt och psykiskt. Att utöva är bra som regel 

men att titta och försöka hemma är inte okej. 

Banduras teori förklarar att exponering för aggressivt beteende kan förändra dina egna 

hämningar för ett aggressivt beteende. Exponeringen antingen ökar eller minskar benägenheten att 

utföra beteendet (Bandura, 1969) Detta stämmer bra överens med vad informanterna trodde 

beträffande MMA:s exponering i media och dess påverkan på ungdomar. 

Vissa av forskningsartiklarna jag har tagit del av framhäver, med stöd av Banduras (1969) 

teori, att ett deltagande i kampsport leder till ett ökat aggressivt beteende även utanför idrotten. 

Detta fick inget stöd alls i mina svar från informanterna. Tre av artiklarna jag använder mig av i 

kapitlet, tidigare forskning, belyser den renande (catharsis) effekten som ett kampsportsutövande 

har på individen. De andra tre artiklarna finner inget stöd för catharsis teorin. Utan tvärtom visar det 

på att det leder till ökade aggressiva känslor. Catharsis teorin kritiseras i dessa artiklar, de menar på 

att det är andra faktorer som spelar in i de resultat som forskarna fått fram. Avseende de artiklar vars 

resultat visar en negativ bild av ett kampsportsutövande säger informanterna att all forskning är bra

och det är intressant om det stödjer det. Någon sådan effekt har det i alla fall inte haft på dem. 

Tränarna som har lång erfarenhet inom kampsporter har inte upplevt det under deras tid. Lars ger 

sin syn: 
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Det är fullt möjligt att det finns studier som verkligen påvisar det här men jag, med min erfarenhet kan 

ju inte direkt säga att jag har sett det. Sen är det ju klart, det enda som krävs för att det ska bli taskig 

stämning och kanske bli sån utveckling, det är ju dåliga ledare. För rötägg finns. /…/ jag har ju själv 

tränat på en klubb genom åren där det var mycket folk som var ute och slogs på stan och där tränaren 

också gjorde det. Det är klart att det förekommer. Men sen, sen om det föder det, det tror jag faktiskt 

inte. Som sagt det ska vara om det är dåliga ledare som primerar sådant beteende och som själva har 

den attityden (Lars).

Lars ifrågasätter även den renande, catharsis teorin. Han menar:

En del tycker att, ah, det är bra att de är här inne och får slå av sig och avreagera sig. Eh, jag köper ju 

inte det. /…/ det är inte det att jag kan slå ut min frustration här på träningen för någonting jag känner. 

Och sen är det ju det att, om det nu skulle vara så är det så schysst mot dem andra som tränar om man 

åker och känner, ah, men jag känner att jag måste komma hit och slå bort min aggression. Ahh, fast 

jag vill gärna att du är lugn och klar i skallen när du tränar (Lars)

Banduras (1969) teori samt Twemlows (2008), Davis (1993) och Theeboms (2008) artiklar fick 

inget stöd bland mina informanter. För att undvika en sådan utveckling nämnde de vikten av en bra 

ledare. Förutom kompetens inom kampsportsområdet och pedagogisk i sin undervisning ansåg 

informanterna att ett tydligt ledarskap är viktigt. De framhävde också förmågan att få gruppen att 

trivas och att ha nära till skratt. En bra människa helt enkelt med synda åsikter berättar en av 

informanterna. Betydelsen av ett bra ledarskap och en tränare som uppmuntrar och tar sig tid med 

eleverna var egenskaper som även lyftes fram i Theeboms (2008) artikel där organisationer och 

föreningar använde sig av kampsport i deras arbete med utsatta ungdomar.

Jag frågade informanterna vad de ansåg om att använda kampsport i förebyggande syfte med 

utåtagerande ungdomar. Alla var överens om att det finns positiva element som en individ kan bli 

stärkt av. Genom träningen får du en klubbtillhörighet, en gemenskap, du utvecklar ett kontaktnät 

och det blir även social träning i form av regler som måste följas och förväntningar på hur du beter 

dig. Detta gäller givetvis inte bara kampsportsklubbar utan det innefattar idrottsklubbar i allmänhet.

Men de tillade att det är svårt att dra hela den gruppen, utåtagerande ungdomar. Att det skulle 

fungera för en del var de övertygade om. Två av informanterna lyfte fram faror med att använda 

denna metod. Martin säger:

Ja, är det killar som har en, killar säger jag men det är väl oftast. Killar som har dåligt umgänge 

utanför träningen eller vad man ska säga som gör att de lätt hamnar i olika situationer, olika problem, 



                     

23

så är det nog lätt till att slåss eller kunna lära de andra att slåss. Eller slå ner någon inför sitt gäng för 

att höja sin status i den gruppen då (Martin).

En av tränarna berättar att det är fel att se det som någon slags terapiform. Alla som kommer ner 

och tränar gör det under samma förutsättningar. Kan du respektera de regler som gäller här så får du 

vara med annars passar du inte in i verksamheten. Han fortsätter:

Vi har fått sådana förfrågningar, vi har på riktigt fått sådana förfrågningar från behandlingshem osv, 

kan ni ta er an den här killen osv. Vi kan ju inte, för mig är det helt befängt hur man kan komma till en 

ideell förening och på något sätt vänta sig att vi ska sköta någon slags terapi och det har varit prat om 

att personal kan vara med om det går för långt (Markus).

De bägge tränarna berättar att under deras långa tid inom olika kampsporter så har de sett hur 

människor utvecklas till det bättre av att vistas i den här miljön. 

8. Diskussion

Syftet med min uppsats har varit att beskriva och analysera MMA:s inverkan på individen och få en 

inblick i utövarnas syn och inställning till våld. Under mitt förarbete insåg jag ganska tidigt att 

forskningen inom mitt valda område inte var samstämmig. Den oeniga forskningen och all 

uppmärksamhet MMA har fått dem senaste åren gjorde mig ännu mer nyfiken på att studera 

området. 

MMA:s inverkan på individen är enligt informanterna väldigt positiv. Föreningslivet har 

mycket att erbjuda både socialt som fysiskt. Jag tror att detta stämmer bra överens med 

verkligheten. Idrotten förbrödrar är ett känt uttal och jag tycker det ligger något i det. Människor 

med olika bakgrunder och med olika erfarenheter i livet får en möjlighet att träffas och utöva sin 

idrott. En möjlighet att vara en del av något och jag tror att detta kan vara väldigt betydelsefullt 

oavsett om det förslagsvis är fotboll eller MMA. 

Idrotten MMA är väldigt våldsam och det är inget informanterna förnekar. En sport som 

genomsyras av våld är väldigt beroende av en bra ledare med tydligt ledarskap. Det är viktigt att 

framföra varför vi gör det här och vart vi gör det. Jag kan förstå att föräldrar blir oroliga om ens 

son/dotter vill börja med MMA när de endast har sett några bilder på tv eller på datorn. Det kanske 

även väcks en oro över vad det är för människor i lokalen, vad det är för folk som dras till sporten. 

Här tror jag det är viktigt att vara nyfiken och skapa sig en egen uppfattning om miljön. Att som 



                     

24

förälder kanske komma ner och träffa tränaren och observera vad som händer under ett 

träningspass. Detta borde vara aktuellt även vid andra idrotter enligt mig. Det kan lika gärna vara en 

ishockeytränare som förespråkar ett visst beteende och har en viss attityd som ger en dålig inverkan 

på ungdomen. Jag kan tänka mig att det kan vara svårare att upptäcka ett sådant beteende i 

exempelvis ishockey för där kan den biten maskeras av de övriga momenten som sporten består av. 

Medan det i MMA blir mer tydligt då kampmomentet är ständigt närvarande. 

När det gäller etiska ställningstaganden så svarade alla att det var okej att använda sina 

färdigheter vid självförsvar och om du ingriper vid en misshandel eller liknande. Det tycker jag

tyder på civilkurage. Jag hoppas givetvis att det är vanligt att människor ingriper när andra 

människor är i fara men jag tror att steget att ingripa kanske upplevs lättare för en 

kampsportsutövare. Skulle det vid ingripandet uppstå en konfrontation så är det en situation som 

inte är främmande för dig. Innebär det att utövare inte undviker konflikter i samma utsträckning 

som oss övriga då det känner sig trygga och säkra i en sådan situation? För en del kanske det är så. 

Kritiken som sporten har fått under sin framfart i Sverige upplevs av informanterna bygger 

på okunskap och rädsla. En av tränarna ger en historisk tillbakablick och berättar att när det 

kommer något nytt inom kampsporten så ifrågasätts det av någon anledning. Han berättar vidare att 

det var så redan på 70-talet när karaten kom. Sen taekwondon på 80-talet och kickboxningen på 90-

talet. Kampsporterna har blivit mer våldsamma och mer avancerade. Jag tycker mig se en likhet 

med våldet i allmänhet som vi exponeras för. Våldet i film och på tv har blivit grövre genom åren 

och utvecklingen går mot det mer extrema. Jag tror att det ligger en del rädsla bakom kritiken som 

framfördes mot sporten. En rädsla över vart utvecklingen är på väg. Att människor behöver nya, 

mer extrema sätt att få utlopp för känslor. När kickboxning slog igenom kan jag tänka mig att den 

upplevdes som häftig och nyskapande. Med tiden antar jag att det blir normaliserat och vi suktar 

efter något nytt som tar det ytterligare ett steg längre. Vad kommer härnäst? Ja, enligt en av tränarna 

så går det inte att ta kampsporten längre. 

Leder exponeringen till ökat våld bland ungdomar? Enligt informanterna så tror de, precis 

som allt annat våld, att våldet i MMA kan leda till mer aggressiva och våldsbenägna ungdomar. Jag 

instämmer på det informanterna säger. Framförallt kanske det berör en viss grupp av ungdomar som 

är osäkra och söker bekräftelse. Eller ungdomar i dåliga umgängen. En av tränarna nämnde att som 

mycket annat handlar det om hur människor är fostrade och hur vi är som individer. 

Banduras sociala inlärningsteori och forskningen som påvisar att ett utövande av kampsport 

leder till ett ökat aggressivt beteende fick inget stöd bland mina informanter. Informanterna 

upplevde lugnande effekt av utövandet vilket överensstämmer med den hårt kritiserade catharsis 
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teorin. Jag tror att det kan vara en kombination av den fysiska träningen som mattar ut dig och 

andra effekter som föreningslivet erbjuder. Att du exempelvis får struktur och rutiner i vardagen. Att 

du utvecklar sociala kontakter och en känsla av tillhörighet, något du kan identifiera dig med. 

Eftersom informanterna upplevde lugnande effekter av kampsport betyder det att kampsport 

kan användas i förebyggande syfte med utåtagerande ungdomar? Alla klargjorde att det absolut kan 

funka för en del men begreppet utåtagerande ungdomar är relativt brett så långt ifrån alla skulle ha 

nytta av det. Att se det som någon terapiform är fel sa en av tränarna. Jag tror som informanterna 

berättar att många skulle må nog bra av det så länge det är deras egna beslut att träna. Men jag tror 

att det är viktigt att individen har nått en viss grad av mognad för det ställs en del krav. Det jag 

syftar på, och som har tagits upp tidigare också, är att vara respektfull, kunna följa regler och bete 

sig på ett korrekt sätt. Infrias inte de här kraven blir det svårt att ha kvar individen i verksamheten. 

Slutsatserna jag drar av min studie är att MMA har mestadels en positiv inverkan på utövaren men 

kanske ett negativt inflytande på åskådaren. Informanterna poängterar att det är mycket beroende på 

hur föreningen ser ut och vilket ledarskap som råder. Det har framkommit att just ledarskapet blir 

extra viktigt inom kampsport då det centrala i idrotten är kampen. Kritiken mot MMA kan upplevas 

något missvisande. Varken Banduras teori om inlärning eller forskningen om ökat våld fick stöd i 

studien. Att föreningslivet har en positiv inverkan på individen kan konstateras. Jag tror att en stor 

del av kritiken till idrotten grundar sig i fördomar och rädsla. Oavsett om du som socialarbetare 

eller förälder kommer i kontakt med MMA så tror jag det är viktigt att se det med egna ögon och 

bilda sig en egen uppfattning om kampsportens miljö och karaktär. 

Det är hårda sporter men vi är rätt mjuka människor som håller på med det (Lars).
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10. Bilaga

Intervjuguide

Namn?

Ålder?

Träningen och individen

 Hur länge har du utövat MMA?

 Vad lockade dig till MMA?

 Har du utövat annan kampsport tidigare?

 Vilken?

 Vilka fördelar har ditt utövande medfört dig?

 Vilka nackdelar har ditt utövande medfört dig?

 Vad vill du uppnå med ditt utövande?

 Vilka delmoment består träningen av?

 Finns det några etiska inslag i träningen avseende uppförande och beteende inom sporten?

 Finns det etiska inslag om uppförande och beteende utanför sporten?

 Hur upplever du kampmomentet i träning och match?

 Var du aggressiv och bråkig när du var yngre?

 Om ja på föregående fråga – på vilket sätt visade sig detta?

 Kopplat till de två tidigare frågorna – Hur upplever du dig själv i dagens läge?

 Hur ser du på våldet inom MMA?

 Hur ser du på risken att bli skadad?

 Hur ser du på skaderisken inom MMA i jämförelse med andra idrotter?

 Har du använt dig av dina kunskaper utanför idrotten?

 Om ja – i vilken situation?

 Kopplat till de två tidigare frågorna – vilka konsekvenser medförde det dig?

 Hur skulle du reagera om en klubbkamrat använde sig av sina kunskaper utanför idrotten?
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Samhällets syn på MMA

 Hur tycker du att våldet i MMA speglas i samhället och media?

 Vad anser du om forskningen som påvisar att utövandet leder till ökad aggressivitet utanför 

idrotten?

 Vad tror du motståndare till sporten grundar sin uppfattning på?

 Vad anser du om dessa åsikter?

 Hur tror du ungdomar påverkas som utövar MMA?

 Hur tror du ungdomar påverkas som tittar på MMA?

 Vad anser du är viktigt för en förebild inom MMA?

 Tror du att MMA skulle vara en lämplig metod i förebyggande arbete med exempelvis 

utåtagerande ungdomar?

 Om ja – på vilket sätt?

 Vilka brister kan det enligt dig finnas med detta tillvägagångssätt?

 Varför tror du att MMA har blivit så populärt?


