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Sammanfattning 
Denna studie undersöker på vilket sätt kampidrott beskrivs som viktigt och värdefullt av de 

som inom kampidrotterna kan anses har formell makt eller tolkningsföreträde. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att analysera meningsskapande praktiker inom kampidrott. 

• Vilka former av värdeskapande genom utövande av kampidrott framhävs av 

företrädare för kampidrotterna? 

• Vilka skillnader och likheter finns mellan värdeskapande inom kampidrotter och 

Riksidrottsförbundets officiella styrdokument? 

 

Metod 

Metoden kan beskrivas som deduktiv tematisk analys och forskningsansatsen är främst 

deskriptiv och analytisk till sin karaktär. Hemsidor publicerade av kampidrotternas 

specialidrottsförbund samt tidningen Fighter magazine under åren 2007-2008 analyseras 

utifrån ett teoretiskt ramverk. Överensstämmelser mellan källmaterialets innehåll och teorin 

registreras som data och analyseras. 

 

Resultat 

Utövande av kampidrott som en form av fysisk träning med målet av förändra sin kropp och 

förbättra sin hälsa framhävs ofta i materialet. Även färdighetsträning är en ofta förekommande 

meningskapande praktik inom kampidrott. Tävling och rangordning framstår som mycket 

viktigt inom vissa kampidrotter men som totalt eller tämligen ointressant inom andra. 

Självförsvar är en central del i vissa arter men förekommer inte alls inom andra. Det tycks 

finnas en inneboende konflikt mellan praktikerna tävling och självförsvar. Fysisk träning och 

socialt värde är praktiker som ofta betonas av både Riksidrottsförbundet och i källorna. 

 

Slutsats 

Färdighetsträning, fysisk träning och personlig utveckling framhävs mycket. Kampidrotterna 

förefaller kunna ge speciella förutsättningar för sociala kontakter mellan utövare. Det tycks 

finnas en konflikt mellan tävling i kampidrott och självförsvarsträning. Kampidrotternas 

värdeskapande praktiker överensstämmer på vissa punkter med de som framhävs av idrotts-

rörelsen generellt.
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1 Inledning 

Föreställ dig en människa som har slagit tusentals gånger på en sandsäck med full kraft, gjort 

tusentals armhävningar och ägnat flera år av sitt liv åt att lära sig slå hårda slag. En erfaren 

tränare har korrigerat tekniken. Lindor har virats runt handlederna och händerna för att ge 

stadga. På vilket sätt skulle du uppleva det som meningsfullt att ställa dig öga mot öga med en 

sådan människa, i en boxningsring och säga: ”Okay… nu kör vi!”? 

 

Olika former av idrottslig kamp finns spridda över jorden och återfinns i en mängd skepnader 

och i en mängd olika kulturer. Homeros skildrar både brottning och, som i det följande citatet, 

boxning i Iliaden och Odysséen. 

 

Gördlade trädde så boxarna ut i ringen som bildats. 

Öga mot öga stod de, lyfte kraftfulla nävar, 

Gick sedan lös på varann, och ohyggligt tunga var slagen. 

Käkarna knakade fasansfullt och svetten rann ymnigt 

Från deras lemmar. Just när Euryalos sökte en blotta 

drämde Epeios oväntat till mot hans kind och balansen 

miste han omedelbart, hans smidiga knän bara vek sig 

sen han av stöten först slungats upp, som en fisk invid stranden 

hoppar ur tångfyllda djup när vattnet krusas av nordan 

Och lika hastigt ånyo göms i den blåsvarta vågen.1 

 

Hur kan man tycka att kampidrott är viktigt? Hur kan man välja att lägga tid och energi på 

”slagsmål på skoj” i en värld där vi dagligen påminns om våra medmänniskors lidanden? 

Varför välja att engagera sig i idrott och inte mänskliga rättigheter, kampen mot svält, över-

grepp och krig? Om vårt jordklot hotas av miljöförstöring, varför packar folk ner tränings-

kläder och åker till en svettig lokal för att brotta ner varandra? 

 

                                                 
1 Homeros, Iliaden tjugotredje sången rad 685-694, Översatt till svenska av Ingvar Björkeson. Pocketutgåva 

(Stockholm: Natur och Kultur, 2004). 
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1.2 Introduktion och bakgrund  

Ambitionen med denna uppsats är att presentera en översikt och analys av de värden som 

skapas genom utövande av kampidrott. Detta område är av intresse för en mängd människor; 

alla som utövar kampidrott, alla som arbetar, ideellt eller professionellt, med kampidrott, alla 

som tar styrelsebeslut i klubbar, på idrottsförbund och företag. Politiska beslut och lagförslag 

som berör kampidrotter bör naturligtvis tas med hänsyn tagen till den kunskap som finns på 

området.  

 

Det finns anledning att tro att kampidrotten till viss del skiljer sig från den övriga idrotten i sin 

ambition och förmåga att skapa mening och värde. Detta eftersom vissa kampidrotter tonar 

ner tävlingsaspekten till förmån för exempelvis självförsvar eller personlighetsutveckling och 

tradition.  

 

En tendens har kunnat skönjas de senaste åren av att kampidrotter blandas. De lär sig av 

varandra och de sammansmälter i en större utsträckning nu än tidigare. Detta motiverar varför 

en undersökning som denna är viktig eftersom det i förlängningen innebär att dessa 

sammansmälta kampidrotter kommer att behöva en gemensam identitet. Att kampidrotterna 

nu i större utsträckning än tidigare lär sig av varandra kan tänkas hänga samman med den 

teknikutvecklingen och internationaliseringen som sker. Detta ger ett intressant perspektiv på 

undersökningen och pekar vidare på ämnen som institutionalisering och uppbyggnad av 

nätverk i dagens samhälle. 

 

1.2.1 Begreppet kampidrott 

Att undersöka kampidrott som forskningsområde är behäftat med en del speciella utmaningar. 

Forskaren Brandon Seig har noterat att det engelska begreppet ”martial arts” definieras olika 

av olika personer såväl bland allmänheten som bland utövare och forskare.2 Den vanligast 

förekommande termen i Sverige för det som här undersöks är kampsport. 

Nationalencyklopedin skriver följande om det begreppet: ”kampsport, sporter som innefattar 

kamp eller träning för kamp, vanligen mellan två personer. Ofta avses de östasiatiska 

kampsporterna (jfr budo och japanska kampsporter) och därmed närbesläktade sporter som 

thaiboxning, kickboxning och capoeira. Ibland räknas även brottning och boxning till 
                                                 
2 Brandon Seig, “Gravitation versus change: Explaining the relationship between personality traits & martial arts 

training”, Journal of Asian Martial Arts, 13 (2004:3), s. 9-10. 

http://mx.ihs.se:2087/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=137691
http://mx.ihs.se:2087/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=215549
http://mx.ihs.se:2087/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=323730
http://mx.ihs.se:2087/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=627455
http://mx.ihs.se:2087/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=627958
http://mx.ihs.se:2087/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=136500
http://mx.ihs.se:2087/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=134648
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kampsporterna.”3 Trots denna ganska träffande beskrivning kommer företrädesvis termen 

kampidrott att användas i denna rapport. Sport och idrott betraktas numera som närmast 

synonyma i svenska språket. De skillnader som dock finns, särskilt historiskt, pekar mot att 

begreppet idrott passar bättre för att beskriva de former av kroppsutövning och traditioner 

som ingår i detta forskningsområde. 4 På engelska används ofta begreppet martial arts, i det 

begreppet framgår inte att det skulle finnas någon självklar anknytning till varken sport eller 

idrott. Det har betydelse då stora delar av den litteratur och vissa av de källor som denna 

rapport hänvisar till är publicerade på engelska. Den avgörande motiveringen av valet 

”kampidrott” framför ”kampsport” är att den svenska idrottsrörelse och dess organisation har 

tagit till sig majoriteten av de kampformer som utövas i Sverige. Slutsatsen är att oavsett om 

kamparterna historiskt sett och internationellt sett kan kallas för idrotter eller inte så kan de 

betraktas som idrotter i Sverige, idag.5 Som konstaterat ovan är det inte en självklarhet att 

brottning och boxning räknas som kampsporter, i denna studie räknas de båda dock in som 

kampidrotter. 

 

1.3 Forskning om mening 

I detta kapitel kommer den forskning att presenteras som har bidragit till de teoretiska redskap 

som studien begagnar sig av. 

 

1.3.1 Idrott och mening 

Meningsskapande inom idrott och andra former av kroppsövning låter sig beskrivas i sju olika 

praktiker. 6 Dessa praktiker är, utan inbördes ordning: fysisk träning, tävling och rangordning, 

lek och rekreation, utmaning och äventyr, färdighetsträning, estetisk verksamhet samt rörelse- 

och koncentrationsträning. Varje praktik representerar en särskild form av meningsskapande 

som kan ske då en individ eller en grupp utövar idrott. Varje idrottslig aktivitet kan klass-

ificeras som någon av de sju praktikerna baserat på den kollektiva uppfattningen som råder 

om aktivitetens karaktär. En och samma idrott kan dock kopplas till olika praktiker vid olika 

tillfällen. På skolgården kan barnen spela fotboll bara för att det är rolig, samma kväll kan två 

                                                 
3 Nationalencyklopedin <http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=1407727> (acc. 2008-10-07). 
4 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=209955 (acc. 2008-10-07). 
5Om hur kampidrotter organiseras i Sverige: Budo- & Kampsportsförbundet <info@budokampsport.se> 

Förbundet <http://www.budo.se/forbundet/index.shtml > (acc. 2008-10-07). 
6 Lars-Magnus Engström, Idrott som social markör (Stockholm: HLS Förlag, 1999), s. 18 ff. 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=1407727
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=209955
mailto:info@budokampsport.se
http://www.budo.se/forbundet/index.shtml
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elitlag möta varandra på en stor arena inför tusentals åskådare. I det senare fallet har matchen 

antagligen en karaktär av tävling och rangordning medan barnens fotboll kan beskrivas som 

lek och rekreation. För denna studie är det mycket intressant att analysera hur kampidrott 

beskrivs utifrån de sju praktikerna. Vilka praktiker nämns ofta och betonas starkt av utövare 

och företrädare för kampidrott och vad får detta för betydelse? 

 

De värden som utövandet av idrott ger kan sorteras i två olika typer; investeringsvärde och 

egenvärde. 7 Investeringsvärden är positiva effekter som idrotten har på det övriga livet. Den 

är bra för någonting annat, exempelvis hälsan. Egenvärde är det som uppstår i nuet hos 

utövaren, ett värde som är viktigt även om det inte ger en långsiktig förändring i idrottarens 

liv. Detta kopplas till inom idrotten populära begreppet ”flow”. 

 

För att komplettera bilden av meningskapande inom idrott kan ett mer djuplodande perspektiv 

anläggas. Idrott tycks kunna skapa mening för individer på ett sätt som går bortom magrutor 

eller simpelt tidfördriv. Åsa Backstöm har i sin avhandling studerat hur utövandet av bräd-

sporter skapar mening och identitet.8 Hon skriver även om känslan av att åka bräda, om hur 

upplevelsen i sig skapar ett värde, återigen används begreppet flow. Den gemenskap som 

uppstår mellan brädåkare betonas också. Att åka bräda beskrivs som en livsstil, som en kultur 

eller subkultur med egna symboler och markörer. 

 

Teologen och filosofen Mikael Lindfelt har intresserat sig för om idrott kan beskrivas i 

religiösa eller livsåskådningsrelevanta termer i ett sekulariserat samhälle. Han betraktar 

meningsskapande genom idrott på ett existentiellt plan. Begreppet mening kan förstås som 

tolkning och strukturering av tillvaron, detta benämns som teoretisk mening. Mening kan 

även förstås som upplevelse av mening, en känsla av någonting som meningsfullt. Den sist-

nämnda förståelsen av begreppet mening benämns som fenomenologisk mening och har stor 

betydelse för denna undersökning då det som undersöks här är hur kampidrotterna beskrivs 

                                                 
7 Engström, s. 38-41. 
8 Åsa Bäckström, Spår: Om brädsportkultur, informella lärprocesser och identitet (Stockholm: HLS Förlag, 

1005). 
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som meningsfulla. Lindfelt visar att idrott kan forma nationell och individuell identitet samt 

att idrott kan vara en livsstil.9  

 

1.3.2 Kampidrott och mening 

Den fenomenologiska mening som kampidrott skapar kan sökas i utövarnas egna 

beskrivningar av sina idrotter och av vad kampidrotten har för betydelse för dem. Hälsa och 

välmående förekommer ofta som motiv för utövande av kampidrott såväl som för annan idrott 

och fysisk aktivitet.10 Kampidrott kan liksom andra idrottsutövningar ha en social betydelse i 

utövarnas liv. Förutom den typ av kamratskap som kan uppstå mellan personer som delar ett 

gemensamt intresse framstår några fenomen som karaktäristiska för just kampidrotter. Diana 

Looser har observerat att kampidrotter ofta bär på en tydlig struktur vari varje deltagare har en 

given plats. Denna struktur tycks skapa en känsla av tillhörighet och socialt stöd. 11 Paul 

Brawdy har funnit att träning i kampidrotten Aikido ger människor en möjlighet att se 

varandra på ett nytt sätt.12 En av utövarna i hans studie beskriver följande:”… there is some-

thing about being constantly attacked that will tend to make you a little sharper. There is 

something in the process of working with peoples bodies… that develops a sensitivity to other 

people´s physical forms and personal space and feelings and so on.” 13 

 

Kampidrott beskrivs ibland som en väg mot någonting som kan kallas för personlig 

utveckling. Detta stora och lite otydliga begrepp tycks innehålla tre underliggande teman; Det 

första temat är en strävan att som person uppnå ett idealtillstånd. Detta tillstånd beskriv med 

ord som exempelvis balanserad eller harmonisk.14 Det andra temat är att meningen med 

kampidrott är att ge mening åt livet.15 Genom att använda distinktionen mellan teoretisk 

                                                 
9 Mikael Lindfelt, Meningsskapande idrott: Livsåskådningsrelevanta perspektiv och empiriska kontraster (Nora: 

Nya Doxa, 2006) Om begreppet mening se s. 194-198, om identitet se s. 108-114, om livsstil se s. 218-222. 
10 Diana Looser, “The ”Risk Society”: and Martial Arts Training in New Zealand” Journal of Asian Martial Arts, 

15 (2006:1)  s.18. 
11 Looser, s.19-20. 
12 Paul Brawdy, “Exploring Human Kindness through the Pedagogy of Aikido” Paper presented at the Annual 

Meeting of the American Educationall Research Association (Seattle, WA April 10-14, 2001) s. 13-18. 
13 Brawdy, s. 17. 
14 Peter J. Columbus & Don Rice, “Phenomenological meaning of martial arts participation” Journal of Sport 

Behavior, 21 Mar (1998:1) s. 16-29. 
15 Looser,  s. 20-22. 
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mening och fenomenologisk mening kan detta tillsynes paradoxala förhållande förstås. Kamp-

idrotternas etablerade system av ritualer, hierarkier, traditioner och värderingar erbjuder 

utövaren teoretisk mening; en strukturerad och begriplig tillvaro. Denna struktur och 

begriplighet leder till upplevelsen av livet som meningsfullt, fenomenologisk mening. Det 

tredje temat är att övervinna sig själv, eller mer precist att övervinna sina egna 

begränsningar.16 

 

Flera studier har visat att tränigen upplevs ge en bättre förmåga att undvika och hantera 

fysiska eller sexuella övergrepp.17 Looser gör flera intressanta observationer angående detta. 

Hon menar att denna känsla av trygghet ibland baseras på dåligt underbyggda eller rent 

orealistiska antaganden. Vissa antar att de är otrygga och potentiella offer för våld trots att det 

inte tycks finnas någon egentlig hotbild mot dem. Andra har överdrivna förhoppningar om 

kampidrotternas effektivitet och inser inte hur mycket träning som erfordras för att bli skicklig 

i självförsvar. Looser pekar även på det faktum att träningen i sig själv medför vissa risker för 

skador vilket är anmärkningsvärd då målet med träningen är att skydda sig själv.  

 

1.3.3 Kampidrott, mening och makt 

Lindfelt skriver följande angående idrott som social konstruktion: ”Därmed är det också klart 

att ett maktperspektiv alltid gör sig gällande ifråga om idrottens sociala konstruktion. Vissa 

personer har en given tolknings- och definitionsmakt.”18 Traditionell kampidrott kräver 

närvaron av bärare av traditionen, auktoriteter som sitter inne med kunskap och som har 

tolkningsföreträde i fråga om vad som är äkta och genuint. Tävlingsinriktad kampidrott kräver 

regler och organisationer. Dessa kan vara outtalade men är i praktiken oftast formaliserade i 

någon grad och framförallt; de styrs av någon eller några. Detta leder fram till slutsatsen att 

vissa personer har större inflytande än andra när det gäller vilka värden som kampidrotten 

skall skapa. 

 

                                                 
16 Michael Monahan, ”The Practice of Self-Overcoming: Nietzschean Reflection on the Martial Arts” Journal of 

the Philosophy of Sport, 24 (2007) s.39-51; Diana Looser “The ”Risk Society”: and Martial Arts Training in 

New Zealand” Journal of Asian Martial Arts, 15 (2006:1)  s. 16. 
17 Columbus & Rice, s. 16-29; Looser, s. 11-17. 
18 Lindfelt, s. 92. 
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Det är dock inte endast individuella personer som agerar i frågan om vilka värden kamp-

idrotten skapar. Villamon med flera visar på en förändringsprocess som de menar att idrotten 

judo har genomgått. De ser en motsättning mellan judons ursprungliga aspekter och 

västerländska strukturer. De menar även att de förra successivt ersatts av de senare. 

Institutionalisering och internationalisering beskrivs som sociala krafter verksamma i denna 

process. Vidare menar de att det finns en motsättning mellan filosofisk inriktning och 

pragmatisk inriktning. Judons ambivalens i förhållande till tävling framträder tydligt i 

artikeln. Att överhuvudtaget använda skrivna regler för hur en judomatch skall gå till 

framställs som ett nödvändigt ont. De rapporterar att vissa personer inom judon har velat öka 

idrottens underhållningsvärde genom att ändra reglerna och att detta även har skett. 19 Toshio 

Saeki beskriver en konflikt mellan tradition och modernisering inom judo och menar att denna 

påverkar förhållandet mellan värdeorienterad och målstyrd verksamhet.20  

 

Budokännaren Donn F. Draeger skriver:”Exponents fully dedicated to judo consider it to be a 

way of life. But full appreciation of the true nature of judo is yet to be attained by the vast 

majority of its six million exponents.”21 Han påstår alltså att det finns en sann mening med 

judo och att denna ”judons sanna natur” är den rätta, trots att majoriteten av judoutövarna inte 

inser, eller inte uppskattar det. Detta illustrerar hur tolkningsföreträde fungerar i praktiken, en 

enskild person kan, genom sin position som ”kännare” påstå att majoriteten av utövarna har 

fel, att de inte förstår vad som är ”äkta judo”. För denna rapport betyder detta att även om 

olika praktiker kan skapa värde genom utövandet av en och samma idrott så uppfattas vissa 

praktiker som mer genuina än andra. Det är således intressant att studera vilka värden som 

lyfts fram av de som kan sägas ha tolkningsföreträde.  

                                                 
19 Miguel Villamon, David Brown, Julián Espartero, Carlos Gutiérrez., “Reflexive modernization and the 

disembedding of judo from 1946 to the 2000 Sydney Olympics” International review for the sociology of sport 

39 (2004:2), s.139-156. 
20 Toshiro Saeki, “The conflict between tradition and modernization in a sport organisation: A sociological study 

of issues surrounding the organisational reformation of the All Japan Judo Federation” International review for 

the sociology of sport 29 (1994:3), s. 301-315. 
21 Draeger, Donn F., The martial arts and ways of Japan, I (New York: Weatherhill, First edition, 1973. Third 

printing, 1981). 
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1.3.4 Motiv och mening 

Engström anmärker angående kroppsövningskulturens sju praktiker att dessa inte är liktydiga 

med de motiv som individer uppger. Han hävdar att det svar som en individ ger då de frågas 

om varför de tränar är anpassat för att vara begripligt i samtalet och i linje med en rådande 

diskurs. 22 Det är dock svårt att göra en distinkt gränsdragning mellan begreppen fenomen-

ologisk mening och motiv. En skillnad mellan de båda begreppen kan vara att ett motiv 

kommer före handling, och motiverar varför handlingen genomförs. Mening uppstår i och 

med handlingen och kommer således senare än motiv i ett tidsperspektiv. Diana Looser har 

visat att det ofta finns en skillnad mellan varför människor börjar träna kampsport och varför 

de sedan fortsätter att träna. ”…many respondents said that as they developed a deeper 

appreciation of their martial art, they started to favor less concrete elements; in particular, 

many mentioned that their focus had shifted towards the ”pure study” of their art form, or 

towards an understanding of their martial art as a ”way of life.””.23 

 

Då de tillfrågade i det här citatet säger sig utveckla en ”djupare uppskattning” kan detta tolkas 

som fenomenologisk mening i kontrast till de mer ytliga och kanske mer pragmatiska 

anledningarna att träna, som vi då kan kalla för motiv. En skillnad mellan de två begreppen 

kan alltså sägas vara att fenomenologisk mening är knuten till ett starkt känslomässigt 

engagemang och att motiv är mer rationella. Fortfarande kvarstår problemet att någonting kan 

vara både rationellt motiverat och känslomässigt meningsfullt samtidigt. Gemensamt för både 

motiv och mening är dock att de fyller en funktion för individen, de skapar ett värde. 

                                                 
22 Engström, s. 26. 
23 Looser s. 18 
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att analysera meningsskapande praktiker inom kampidrott. 

• Vilka former av värdeskapande genom utövande av kampidrott framhävs av 

företrädare för kampidrotterna? 

• Vilka skillnader och likheter finns mellan värdeskapande inom kampidrotter och 

Riksidrottsförbundets officiella styrdokument? 

 
1.5 Avgränsningar 

Studien riktar sig mot kampidrott inom svenskt idrottsliv. Verksamheten som undersöks är 

alltså i första hand den som är anknuten till Riksidrottsförbundet (RF). Om exempelvis ett 

företag organiserar utbildningar i självförsvar så faller detta utanför ramen för denna studie. 

Då flödet av information och idéer numera är internationellt kommer denna avgränsning inte 

att betyda att ett internationellt perspektiv helt kan uteslutas. Värdeskapande studeras här 

främst ur ett individuellt perspektiv. De värden som skapas för samhället kommer således inte 

att ges stort utrymme. 

 

1.6 Studiens teoretiska ramverk 

Det viktigaste teoretiska verktyget för denna studie är de teman som leder sökandet och 

analysen av relevanta data. Sju olika principer för meningskapande inom kroppsövnings-

kulturen har observerats, eftersom kampidrott kan betraktas som kroppsövning är dessa 

relevanta i föreliggande studie. 24 

 

Fysisk träning 

Detta tema innebär att idrottsaktiviteten har som mål att påverka kroppen, dess funktion och 

utseende. Att träna för att det upplevs främja hälsan är ett exempel på temat ”fysisk träning”. 

 

Tävling och rangordning 

Aktiviteter som inriktar sig på, och som utvärderas genom att utövaren försöker positionera 

sig så bra som möjligt i förhållande till andra. När rangordningen mellan utövare är det 

centrala för idrottsutövandet faller det under temat ”tävling och rangordning”. 

                                                 
24 Engström s. 18 ff 
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Lek och rekreation 

När meningen i en aktivitet är att den skall upplevas som rolig för stunden, utan krav på att 

det finns ett mål med leken eller att den skall kunna utvärderas är det ett exempel på temat 

”lek och rekreation”.  

 

Utmaning och äventyr 

Temat innebär att värde skapas genom utförandet av någon form av bedrift. Att bedriften 

innebär ett visst mått av ansträngning och/eller risktagande är centralt. 

 

Färdighetsträning 

Med färdighetsträning menas övning för att förbättra sin skicklighet i en färdighet. Värde 

skapas genom den tillfredsställelse som förbättrad prestationsförmåga ger. 

 

Estetisk verksamhet 

I den estetiska praktiken är kroppsövningarna uttryck för skönhet och konstnärlighet. Det 

finns ofta en tradition som dikterar hur ett idealt utövande gestaltar sig. 

 

Rörelse- och koncentrationsträning  

Praktiken kännetecknas av väl avvägda rörelser som utförs med stor koncentration. 

  

Den uppsättning av teman som beskrivits ovan benämns som ”Kroppsövningskulturens 

praktiker”. Utöver dessa praktiker förekommer även tre andra teman i litteraturen som har 

anknytning till det aktuella forskningsområdet:25 

 

Självförsvar 

Detta tema förstås som att träningen skapar mening genom att ge utövaren en känsla av att 

vara skyddad från eller bättre rustad att bemöta våld i form av fysiska eller sexuella över-

grepp. 

 

Personlig utveckling 

                                                 
25 Se: Looser, s. 11-17; Columbus & Rice, s. 18-21; Brawdy, s. 10-18. 
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Detta tema har åtminstone tre underliggande teman; Strävan mot ett harmoniskt ideal, känslan 

av ett meningsfullt liv samt övervinna sina begränsningar. 

 

Socialt värde 

Detta tema innefattar kamratskap som uppstår genom träning samt det sociala nätverk och alla 

mellanmänskliga positiva upplevelser som skapas genom träning. 

 

2 Metod 

Metoden kan beskrivas som deduktiv tematisk analys och forskningsansatsen är främst 

deskriptiv och analytisk till sin karaktär.26 Om man kan tala om källor som en målpopulation 

så kan den sägas bestå av de källor som i skrift uttrycker värdeskapande genom utövande av 

kampidrott. Insamlingen av material fokuseras på tryckta källor och hemsidor publicerade på 

internet som har en stor genomslagskraft och/eller auktoritet inom kampidrotternas sfär. 

Dessa auktoriteter är i första hand kampidrotternas specialidrottsförbund (SF), förbund eller 

sektioner. Även andra organisationstyper anses relevanta förutsatt att de är stora och 

inflytelserika. Media som har kampsportare som sin primära målgrupp undersöks. Under 

läsningen av källorna uppmärksammas uttryck för värdeskapande, främst genom de teman 

som presenteras ovan. Dessa uttryck är främst i form av text men även bilder. Under 

insamlingen av data görs ingen skillnad mellan motiv och mening. 

 

2.1 Insamling och urval av data 

För att en bild eller en text skall anses som relevant för studien krävs att det som uttrycks 

överensstämmer med något av de teman som presenterats ovan eller att det på något annat sätt 

uttrycker värdeskapande genom kampidrott. De stycken som betraktas som relevanta utgör 

studiens data.  

 

2.1.1 Internet 

Datainsamlingen påbörjades den 13 oktober 2008 med en genomgång av Svenska Budo- & 

Kampsportsförbundets (SB&K) hemsida på internet. SB&K är ett av RF:s specialidrotts-

                                                 
26 Om tematisk analys se: Hassmén & Hassmén, Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder (Stockholm: Sisu 

idrottsböcker 2008) s. 349-350. 
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förbund (SF), de organiserar arton olika idrotter, alla med inslag av kamp i någon form, dessa 

är uppdelade i sex sektioner. Uppskattningsvis har förbundet 43 000 medlemmar.27 

 

Förbundets egen hemsida besöktes och sedan även de olika sektionernas hemsidor. Under 

läsningen uppmärksammades särskilt text som kunde kopplas till något av de tio teman som 

beskrivs i teorikapitlet ovan. Vid varje tillfälle en text bedömdes som relevant för studien 

kopierades den och sparades som ett textdokument i dataprogrammet Microsoft Office Word 

2007, i några fall sparades även bilder, då i samma format och i anslutning till den text som de 

avsåg att illustrera. Material från respektive sektion samt SB&K:s huvudsida sparades i 

separata dokument som försågs med datum och de www-adresser som de hämtats ifrån. I de 

flesta fall var texten i form av separata artiklar, om en artikelförfattare fanns angiven sparades 

även dennes namn med källhänvisningen i åtanke. I slutet av varje dokument skrevs en 

sammanfattning av det helhetsintryck som hemsidan gav och i vilken kontext de separata 

artiklarna stod.  

 

Med samma procedur undersöktes Svenska Judoförbundet, Svenska Taekwondoförbundet, 

Svenska brottningsförbundet samt Svenska Boxningsförbundet. 

 

2.1.2 Tidningar  

Beståndet av svenska tidsskrifter om kampsport undersöktes på hemsidan www.bibliotek.se 

där man kan söka i databaserna LIBRIS och BURK samtidigt.28 Sökorden som användes var: 

kampsport, kampidrott och budo. Inställningarna gjordes så att endast tidsskrifter söktes och 

att alla sökorden gav utslag var för sig. Alla orter i Sverige undersöktes. Sökningen gav 128 

träffar i LIBRIS och BURK, endast 58 träffar redovisades på bibliotek.se. Av dessa 58 träffar 

var 24 st en och samma tidsskrift med olika utgivningsår. Tidsskriften har haft flera namn 

under åren; ”Svenska Fighter International” 1983-1987, ”Svenska Fighter” 1994-1998 och 

”Fighter Magazine” 1998 och framåt. På tidningens hemsida beskrivs den som nordens 

ledande kampsportsmagasin. Den ges ut i tio nummer om året och har en upplaga på 17 000 

                                                 
27 Om idrottens organisation: Riksidrottsförbundet <riksidrottsförbundet@rf.se> Idrottens organisation, 2008-10-

10 <http://www.rf.se/templates/Pages/InformationPage____357.aspx> (acc. 2008-11-07). 
28 Kungl. biblioteket/LIBRIS & BTJ Sverige AB <libris@kb.se><www.bibliotek.se> (acc.2008-10-20). 

mailto:riksidrottsf�rbundet@rf.se
http://www.rf.se/templates/Pages/InformationPage____357.aspx
mailto:libris@kb.se
http://www.bibliotek.se/
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exemplar.29 Fighter magazine tycks vara den mest spridda, bäst etablerade tidsskrift om 

kampidrott som existerar i Sverige idag. Ca femtio nummer av tidningen lästes översiktligt 

och de som publicerades tidigare än 2007 valdes sedermera bort från det empiriska materialet. 

Samtliga utgivna nummer under innevarande år, 2008 och föregående år, 2007 valdes för 

noggrann läsning med motivationen att ge en så uppdaterad bild som möjligt av forsknings-

området. Under arbetets gång utgavs ett nummer, även det inkluderades som källmaterial och 

sammanlagt användes då 19 nummer av tidningen. Vid de tillfällen då ett stycke text gav 

uttryck för någon form av meningsskapande skrevs det av, förseddes med källhänvisning och 

sparades som ett textdokument i dataprogrammet Microsoft Office Word 2007.  

 

2.1.3 Etisk behandling av källorna  

De källor som används i studien är alla tillgängliga för allmänheten. Inga försök har gjorts att 

få fram material av mer privat karaktär. För att möjliggöra källhänvisning sparades namnen på 

vissa artikelförfattare i dokument på författarens personliga dator. Varken dessa dokument 

eller den uppsats som studien presenteras i används på något sätt i kommersiellt syfte. 

Resultatet av studien är offentligt. 

  

2.2 Om det empiriska materialet 

Källmaterialet består av SB&K:s hemsida, denna innefattar de sex sektionernas respektive 

hemsidor. Svenska taekwondoförbundets hemsida, Svenska judoförbundets hemsida, Svenska 

brottningsförbundets hemsida och Svenska Boxningsförbundets hemsida ingår alla i käll-

materialet. Alla utgivna nummer av tidningen Fighter magazine under år 2007 och alla 

utgivna nummer under året 2008 fram till och med 9/2008 (totalt 19 nummer räknat över båda 

åren) ingår som källor tillsammans med bilagorna Budo magazine under samma år.  

 

2.2.1 Materialets karaktär 

För att ytterligare klargöra hur målet och metoden med detta arbete förhåller sig till varandra 

presenteras här ett exempel. Data i denna studie kan exempelvis bestå av ett utdrag ur en 

intervju som en reporter har gjort och som har publiceras i en icke vetenskaplig tidsskrift. 

Ibland är den översatt från ett annat språk till svenska. Studiens design tillåter inte författaren 

att bestämma vem som blir intervjuad eller vilka frågor som ställs. Vilka slutsatser kan man 
                                                 
29 Fighter magazine <info@fighermag.com> <http://www.fightermag.com/>  (acc. 2008-12-03); Fighter 

magazine <info@fighermag.com> <http://www.fightermag.se/advertising.asp> (acc. 2008-12-03). 

http://www.fightermag.com/
http://www.fightermag.se/advertising.asp
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rimligtvis dra ur ett sådant material? Vilka slutsatser kan man inte dra ur samma material? Det 

går inte att avgöra hur väl artikel speglar det som de intervjuade har menat. Det går inte att 

veta vad som har utelämnats i återgivningen, om den intervjuade har påverkats av något eller 

någon i omgivningen. Det som faktiskt är möjligt att uttala sig om i denna uppsats är hur 

intervjun framställs och hur den kan tolkas. Om den bild som framträder i materialet är för-

vrängd är det den förvrängda bilden som här studeras. Hur ser den ut och vad betyder detta för 

den som läser den publicerade intervjun? Den text som publiceras på förbundens och sektion-

ernas hemsidor bettraktas inte som objektiva rapporter av hur det faktiskt förhåller sig. Det är 

den bild som texterna ger av kampidrott som undersöks.  

 

2.3 Dataanalys 

Källmaterial beskrivs och presenteras i urval och sorteras i teman för att ge en bild av 

området. Materialet analyseras utifrån det teoretiska ramverk som beskrivits ovan. 

 

2.4 Om författaren och förkunskaper 

I denna studie är författarens läsning och tolkning det redskap som används för att producera 

och analysera resultatet. Målet är att en läsare genom detta material skall kunna skaffa sig en 

klar bild av forskningsområdet och kritiskt kunna granska den beskrivning som här ges av 

kampidrotterna och deras värdeskapande praktiker. Därför är det motiverat att beskriva den 

bakgrund och de förkunskaper som författaren har. 

 

Författaren har själv utövat kampidrott under sexton års tid, främst idrotten jujutsu och är i 

skrivandets stund anställd som tränare i en kampidrottsförening i Stockholmsområdet. Han 

var innan studien redan bekant med en del av det källmaterial, som kom att ingå i under-

sökningen, framförallt SB&K:s hemsida och tidningen Fighter magazine. Under åren som 

aktiv och som tränare har han besökt ett stort antal kampsportsklubbar i Sverige och deltagit 

vid SB&K:s årsmöten. De föreställningar, och eventuella fördomar om kampidrott som 

författaren bär på är färgade av en västerländsk syn på sport, idrott och kampidrott. Svenskt 

föreningsliv och den svenska idrottsrörelsen har påverkat författaren under många års tid med 

sitt tankegods. Den eventuella mytbildning som kan uppstå omkring exotiska kulturyttringar 

är en del av den västerländska synen på asiatiska kampsporter. Endast en av de asiatiska 

idrotterna har författaren haft glädjen att få uppleva i sitt hemland, Thaiboxning. 
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3 Resultat och diskussion 

Några av de teman som datainsamlingen och sedermera analysen grundar sig på förkommer 

ofta i det empiriska materialet. Vanligen är det en artikelförfattare som i en krönika, en ledare 

eller i ett reportage berättar om sin syn på kampidrott och varför han/hon tycker om att träna 

kampsport. Ofta nämns olika former av meningskapande i intervjuer med kampidrottare. Det 

är dock inte endast de värden som uttryckligen nämns i text som är intressanta för denna 

studie. Den uppsättning av tema som används möjliggör även för analys av bilder och mer 

implicita uttalanden.  

 

Resultatet presenteras nedan grupperat enligt de teman som används vid analysen. I det 

empiriska materialet finns naturligtvis inte denna uppdelning, istället är det ofta som flera 

teman kommer till uttryck i samma stycke eller samma mening. Följande citat från Fighter 

magazine kan exempelvis tolkas som både personlig utveckling, som färdighetsträning och 

som socialt värde: ”Det ger mig i alla fall stor tillfredsställelse och mening med livet att se 

folk utvecklas som individer och förfina sina tekniker i kamratlig anda.”30  

 

Det är inte möjligt att i denna uppsats presentera alla texter i källmaterialet som kan anses 

vara relevanta. Istället är ambitionen att presentera en bild av hur forskningsområdet gestaltar 

sig och illustrera detta med exempel och citat. Då ett tema presenterats så väl att ytterligare 

citat inte skulle tillföra någonting nytt för läsaren anses det som tillräckligt noggrant 

beskrivet. Att lyfta ut citat ur dess sammanhang så som i denna uppsats är förknippat med en 

viss risk. Det kan vara stor skillnad på hur ett citat tolkas när det presenteras i den kontext 

som det är hämtat ifrån och när det står för sig själv. Med anledning av detta förklaras i texten 

på vilket sätt texten kan tolkas som uttryck för meningsskapande. Detta medför att studiens 

resultat presenteras och diskuteras under samma rubrik.  

 

3.1 Fysisk träning 

Inslaget av fysik träning är stort i Fighter magazine. Tidningen har i varje nummer en 

återkommande artkel som heter kostnotiser. En av Fighters medarbetare heter Fredrik Paulún 

och är en välkänd kostrådgivare. Det finns även en stående artikel i Fighter magazine som 

heter ”Power by Pavel”. Den är skriven av Pavel Tsatsouline, tidigare fysträningsinstruktör 

                                                 
30 Marko Gyllenland, ”Sluta sälja kampsport på rädsla”, Fighter magazine nr 9/2008 s. 8. 
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hos sovjets militära specialförband och handlar om styrketräning. I alla undersökta nummer 

finns minst en artikel där en eller flera övningar presenteras i text och bild. Dessa övningar 

påstås kunna öka prestationsförmågan på olika områden. De har rubriker som exempelvis: 

”Lär dig knäböjpull-ups”, ”Enarmslyft med stång”, ”Variera din magträning” och ”Flippa 

vikskiva”. Detta visar på att både kost och fysisk träning kopplas till kampidrott och förutsätts 

intressera en kampsportare. Något som inte framgår lika tydligt är vad som är målet och vad 

som är medlet, tränar man kampsport för att bli stark eller tränar man styrka för att bli bra på 

kampsport? En kostnotis i Fighter magazine kan handla om att förbygga diabetes eller hur 

olika fetter påverkar en människas kolesterolhalt.31 Kopplingen mellan diabetes och 

kampsport är kanske inte uppenbar. Däremot kan artiklarna tolkas som att kampsportare 

generellt antas vara intresserade av sin hälsa. På SB&K:S hemsida är det tydligare att 

kampsport kan tränas som ett sätt att förbättra hälsa och välmående, exempelvis i följande 

citat: ”För de flesta som tränar taido är det ett sätt att må bra. Genom träningen byggs din 

kondition, styrka, kroppskontroll och framförallt smidighet upp – samtidigt som du har 

roligt.”32 SB&K:s har ett avtal med företaget Friskvårdschecken. Tanken med Friskvårds-

checken är att arbetsgivare skall kunna ge sina anställda friskvårdbidrag i form av en check 

som sedan kan användas som betalning för aktiviteter som anses hälsosamma. Här är det 

tydligt att god hälsa är målet och att kampidrotten är medlet. Det är intressant att notera att 

värde inte bara skapas för den som utövar kampidrott utan även för utövarens arbetsgivare. 

 

Taekwondoförbundet skriver under rubriken ”Teakwondo vill…” att deras bredd- och 

motionsverksamhet för vuxna skall bedrivas så att den främjar folkhälsan.33 

 

3.2 Tävling och rangordning 

I Fighter magazine är tävlingsreportage ständigt närvarande. Information om tävlingar som 

kommer, rapporter från tävlingar som har genomförts och/eller reportage om förberedelser 

inför tävlingar återfinns i samtliga undersökta nummer. Speciellt de nyare formerna av kamp-

                                                 
31 Martin Brunnberg, ”Kromtillskott skyddar ditt hjärta”, Fighter magazine nr 7/2007 s.106; Martin Brunnberg, 

”Skillnad på transfett och transfett”, Fighter magazine nr 4/2008 s. 90. 
32 Svenska Budo- & Kampsportsförbundet <info@budokampsport.se> Våra idrotter, taido 

<http://www.budokampsport.se/vara_idrotter/taido.shtml> (acc. 2008-11-12). 
33 Svenska Taekwondoförbundet <sv.tkd@telia.com> Taekwondo vill…, 

<http://www.taekwondo.a.se/DocRoot/Taekwondosida60.asp?menuid=60> (acc. 2008-10-13). 

mailto:info@budokampsport.se
mailto:sv.tkd@telia.com
http://www.taekwondo.a.se/DocRoot/Taekwondosida60.asp?menuid=60
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sport tycks helt inriktade på tävling, exempelvis mixed martial arts (MMA).34 Även på 

SB&K:s hemsida förkommer samma typer av reportage och vid första anblicken kan det 

synas som att tävling är ett självklart inslag i kampidrott precis som i så många andra idrotter. 

Detta förhållande visar sig mer komplicerat vid en närmare läsning. Om man klickar på ”våra 

idrotter” kan man läsa under rubriken ”tävling”: 

 

Även om de flesta av våra idrotter har tävlingar på programmet är det 

uppskattningsvis blott 5% av medlemmarna som är aktiva tävlande. De kammar 

ändå hem en betydligt större andel av medaljerna i internationella tävlingar än de 

utgör av världens alla budo- och kampsportsutövare. 

     Ingen av våra budo och kampsporter finns i dagsläget på det olympiska 

programmet men vi deltar med flera idrotter i World Games och i ett stort antal olika 

NM, EM och VM.35 

 

Förhållandet till tävling skiljer sig mycket mellan de olika idrotterna, inom Aikido anses det 

inte vara möjligt eller önskvärt att tävla: 

Fastän Aikido tränas som en självförsvarskonst, talar vi inte om motståndare. Den 

anfallande är min partner i träningen, som skall hjälpa mig i min utveckling. Vi övar 

tillsammans de graciösa rörelserna och den speciella koncentration det kräver. Den 

ende jag egentligen ska besegra är mig själv. Det finns inte heller några 

anfallstekniker i Aikido. Därför är tävling omöjlig.36 

Inom idrotten karate är förhållandet till tävling helt annorlunda. Följande stycke är ifrån 

SB&K:S hemsida om karate: ”Tävlingsverksamheten inom karate är stor, från barn- och 

                                                 
34 Exempel på en artikel med stort inslag av temat tävling och rangordning: Anders Eriksson ”Brottarpolarna 

som äger MMA” Fighter magazine nr. 4/2007 s. 28-37 
35 Svenska Budo- & Kampsportsförbundet <info@budokampsport.se> Våra idrotter 

<http://www.budo.se/vara_idrotter/index.shtml> (acc. 2008-10-24). 
36 Svenska Budo- & Kampsportsförbundet, Aikidosektionen < kansli@budo.se> Om aikido< 

http://www.budokampsport.se/aikido/Om%20aikido.htm> (acc.2008-10-24). 

mailto:info@budokampsport.se
mailto:kansli@budo.se
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ungdomstävlingar till högsta internationella elit för både damer och herrar. Man kan tävla i 

kata (form) och i kumite (kamp).”37 

 

I Fighter magazine förkommer reportage från karatetävlingar som exempelvis artiklarna 

”Hårdast vinner”, om Swedish Open eller ”Kung Collin” om Danish Open. 38 Andra artiklar 

handlar om utövare som är framgångsrika i tävlingar som ”Almén har hittat balansen” eller 

”Beredd att offra det som krävs”.39 I dessa artiklar framställs tävling i karate som någonting 

naturligt och de intervjuade talar om tävlingssäsonger och mentala förberedelser, precis som i 

vilken annan tävlingsidrott som helst. Ibland skymtar dock ett annat perspektiv: 

 

I den globala jakten på större publik och mer pengar tycks karate fokuseras allt mer 

mot tävlingar, fighting, underhållning. Om ett antal år kanske karate är en av OS-

grenarna. Chefsinstruktören på Göteborgs karate kai, en av världens högst graderade 

karateutövare med sina 7 dan, säger att det vore början till slutet. – Då blir det 

verkligen bara pengar och politik av allt, suckar han. (7 dan betyder sjunde graden 

av svart bälte – författarens tillägg)40 

 

  3.3 Lek och rekreation 

Taekwondoförbundet skriver att ett av deras mål för barnverksamheten är att den: ”Skall 

bedrivas så att leken betonas och individen känner glädje och gemenskap”. När det i käll-

materialet betonas hur roligt det är att utöva kampidrott betyder det inte nödvändigtvis att det 

rör sig om lek och rekreation. Endast om spontaniteten och frånvaron av investeringsvärde 

betonas kan det kallas för lek, som i följande citat där en ganska så spektakulär teknik just har 

beskrivits: ”Jiu-jitsu ska vara roligt och kreativt, påminner Leo, och en jiu-jitsufighter kan lära 

sig otroligt mycket. Ibland känner jag bara för den här tekniken och då går jag på den!”41 

                                                 
37 Svenska Budo- & Kampsportsförbundet <info@budokampsport.se> Våra idrotter, karate 

<http://www.budokampsport.se/vara_idrotter/karate.shtml> (acc.2008-10-24). 
38 Anders Eriksson, ”Hårdast vinner” Fighter magazine nr. 9/2008 s. 64-68: Tue K. Trnka, ”Kung Collins” 

Fighter magazine nr. 4/2007 s. 50-53. 
39 Markus Lindberg, ”Almén har hittat balansen” Fighter magazine nr. 3/2007 s. 42-44; Markus Lindberg, 

”Beredd att offra det som krävs” Fighter magazine nr. 1/2008 s. 52-55. 
40 Jan Sprangers, ”Den verkliga meningen och djupet i karate riskerar att gå förlorat” Fighter magazine nr 7/2008 

s. 71. 
41 Anders Eriksson, ”BJJ träningsspecial Attackera ryggen”, Fighter magazine nr 3/2009 s. 52. 

mailto:info@budokampsport.se
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3.4 Utmaning och äventyr 

I en krönika med titeln ”Perspektiv” skriver Andreas Bruzelius om, och ifrågasätter, 

samhällets trygghetsiver. Han antyder att kampidrottsträning kan vara ett alternativ till att 

söka trygghet till varje pris. Han berättar om någonting som kallas för ”animal day”: 

 

Ett tillfälle att verkligen gå lös på varandra. Ett organiserat slagsmål i fullkontakt där 

allt är tillåtet. Inte för att vinna, inte för att visa sig på styva linan, och absolut inte 

för att undvika blåmärken. Men för att konfrontera sin rädsla och ta reda på vem 

man verkligen är. Och efteråt inse att det kanske inte var så farligt trots allt.42   

 

Denna beskrivning visar kampidrott som en kroppsutövning som sätter livet på sin spets. Det 

farliga i utövandet betraktas som någonting värdefullt eftersom det påverkar oss så starkt. Det 

är inte orimligt att tänka sig att fallskärmshoppning och andra extrema sporter bär något av 

samma tjusning. I en artikel beskrivs hur en framgångsrik kampsportutövare avlidit efter att 

ha gett sig ut i en öken för att ensam leva i vildmarken och uppleva någonting annorlunda: 

”Han var känd som en ödmjuk man, men visade alltid tecken på att vara en risktagare och 

äventyrare med drag av självdestruktivt beteende.”43 

 

3.5 Färdighetsträning 

En återkommande skribent i fighter magazine är Kid Peligro som i sina krönikor ofta berättar 

om hur han har utvecklats eller ger råd om hur man kan utvecklas, tekniskt och taktisk i sin 

träning. Han utövar brasiliansk jiu-jitsu och hans fascination för sportens tekniska finesser 

präglar ofta texten. Det är tydligt att han finner stor glädje i att lära sig nya saker om sin sport, 

han inleder sin krönika ”Varför BJJ?” så här: ”Jag vet inte varför jag fortfarande tränar BJJ. 

Man skulle kunna tro att jag, efter alla dessa år, skulle vara fullärd.” och senare i texten 

skriver han: ”Efter 17+ år av träning, lärande och sparring är jag fortfarande förbluffad över 

hur mycket som återstår att lära.”44 

 

                                                 
42 Andreas Bruzelius, ”Perspektiv” Fighter magazine nr 7/2007 s. 76. 
43 Anderas Bruzelius & Anders Eriksson, ”Äventyraren och filosofen Evan Tanner är död” Fighter magazine nr 

9/2008 s. 14. 
44 Kid Peligro, ”Varför BJJ” Fighter magazine nr. 8/2008 s. 52. 
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Det finns många artiklar i Fighter magazine där kampsportstekniker från olika idrotter 

presenteras i bild och text. 45 Ofta motiveras inte dessa teknikpresentationer av någonting 

speciellt. Läsaren förutsätts vara allmänt intresserad av kampsportstekniker. 

 

3.6 Estetisk verksamhet 

När de olika idrotterna som administreras av SB&K presenteras på förbundets hemsida 

beskrivs några av dem som bärare av en viss estetik: ”Aikidons rörelser är till sin natur så 

eleganta och mjuka, att en väl utförd teknik nästan kan liknas vid dans.”46 och det konstateras 

om arten wushu att: ”Wushu har ett artistiskt underhållningsvärde”.47 Om capoeira skrivs 

följande: 

 

Capoeira är en afro-brasiliansk konstform som kombinerar stridstekniker med 

estetiska element som akrobatik och musik. Eftersom capoeiran består av så många 

olika delar erbjuder den utövaren stor variationsrikedom och olika 

uttrycksmöjligheter. Capoeira utövas alltid till levande musik och poesi sjungen på 

brasiliansk portugisiska.48 

 

I en artikel med titeln ”Muay thai i hjärtat” diskuteras ett speciellt rörelsemönster som 

förknippas med thaiboxning: ”Avslappnad lunk, Skoningslösa sparkar och knän. Balans, 

kontroll, undanglidningar och kontringar. Kyla. Några av de aspekter som förknippas med det 

som kallas thai-stil”49 Det framgår i artikeln att hur väl man behärskar denna stil ibland kan 

påverka hur en match blir bedömd: ”Domarna kollar på stilen i jämna matcher och det lönar 

                                                 
45 Några exempel på detta: Anders Eriksson, ”Arben Latifi gi-strypning ovanifrån” Fighter magazine nr. 2/2007 

s.28-29; Anders Eriksson, ”Slag- och sparkskolan” Fighter magazine nr. 1/2008 s. 94-95; Anders Eriksson, 

”Attackera från mount” Fighter magazine nr 6/2008 s.28-33. 
46 Svenska Budo & Kampsportsförbundet Aikidosektionen < kansli@budo.se> Om aikido 

<http://www.budokampsport.se/aikido/Om%20aikido.htm> (acc. 2008-10-13). 
47 Svenska Budo- & Kampsportsförbundet Wushusektionen<info@budokampsport.se> Wushu 

<http://www.budokampsport.se/wushu/wushu.asp> (acc. 2008-10-13). 
48 Svenska Budo- & Kampsportsförbundet <info@budokampsport.se> Capoeira 

<http://www.budokampsport.se/vara_idrotter/capoeira.shtml> (acc. 2008-11-12). 
49 Anders Eriksson, ”Muay thai i hjärtat” Fighter magazine nr 7/2008 s. 22. 

mailto:kansli@budo.se
http://www.budokampsport.se/aikido/Om%20aikido.htm
mailto:info@budokampsport.se
mailto:info@budokampsport.se
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sig att fightas snyggt, men det finns bra fighters som har en annorlunda stil också. Om de 

träffar mer och skyddar sig bra, ja då vinner de, även om de har en konstig stil.”50 

 

3.7 Rörelse- och koncentrationsträning 

Av Lars-Magnus Engström beskrivs denna praktik med exempel som yoga och qi gong. Qi 

gong är besläktat med kampidrotten tai-chi som i Sverige administreras av wushusektionen i 

SB&K. Engström beskriver även att syftet med tai-chi är att nå fysisk och mental balans. 

Detta bekräftas i en artikel i Budo magazine där utövaren Li intervjuas: ”Taiji och svärds-

träning har många positiva effekter för utövaren, och Li återkommer flera gånger till ordet 

hälsovård när hon beskriver vad hon lär ut. Inte minst är det mental hälsovård.”51   

 

3.8 Självförsvar 

Kopplingen mellan kampidrott och våld tyck vara stark och den uppkommer både inom de 

traditionella stilarna och i modern form. Tanken på att kunna försvara sig med hjälp av kamp-

idrott återkommer gång på gång i det empiriska materialet. Den får dock inte stå oemotsagt. 

Marko Gyllenland, chefsredaktör på Fighter magazine problematiserar självförsvarets 

förhållande till kampidrott under rubriken ”Sluta sälja kampsport på rädsla”: 

 

Jag har alltid ogillat marknadsföring av såkallade självförsvarskurser där man skall 

betala dyra pengar för att under en helg lära sig försvara sig mot våldtäcksmän eller 

överfall. Dessa utnyttjar den inneboende rädsla som många går omkring med och än 

värre är att man kanske till och med förstärker en snedvriden bild av att alla män är 

potentiella våldtäcksmän och att världen är ond.  

Tyvärr tror jag att många kampsportsklubbar gått i den fällan och marknadsför sig 

som självförsvar. Då tror jag att man är ute på hal is. Kampsport för mig är en idrott 

och jag hoppas att de som börjar träna kampsport gör det för att de tycker träningen 

är rolig.52  

 

I samma nummer finns en helsidesannons för krav maga, träningen beskrivs som ”modernt-

effektivt-realistiskt självförsvar”. En bild där en man med hotfull blick tittar in i kameran 
                                                 
50 Anders Eriksson, ”Muay thai i hjärtat” Fighter magazine nr 7/2008 s. 23. 
51 Per Faxneld, ”Kraft och skönhet” Budo magazine utgåva 2/2007 s. 22. 
52 Marko Gyllenland, ”Sluta sälja kampsport på rädsla”, Fighter magazine nr 9/2008 s. 8. 
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samtidigt som han försöker kväva en blond kvinna med ett grepp över munnen bakifrån. I ett 

tidigare nummer av tidningen finns en fem sidor lång artikel om krav maga. Rubriken lyder ”I 

skottlinjen” och handlar om försvar mot pistolhot.53 Krav maga är medlemmar i SB&K, 

därigenom även i RF och är ur det perspektivet att betrakta som en idrott. På SB&K:s hemsida 

beskriv krav maga som ett system för självförsvar. 

 

Inom krav maga tränar man med flera olika metoder alltifrån det som de flesta 

känner igen från ett vanligt svettigt kampsportspass i träningslokalen till 

simuleringar och scenarioträning i verkliga miljöer. Det finns inga tävlingar i krav 

maga. 

     Från att ha varit ett militärt närstridssystem har krav maga utvecklat tre grenar; en 

militär, en polisiär och en civil. Det är den civila grenen som är medlem i 

förbundet.54 

 

Åsikten att självförsvar och kampsport skulle vara två helt olika saker uttrycks här av Kurt 

Durewall, en pionjär inom svensk jujutsu, i en intervju: ”Jag skulle vilja att folk lärde sig att 

skilja på självförsvar och kampsport. Inom ju-jutsu blandas ofta kampsport och självförsvar, 

vilket gör att det ofta bollas rätt högt i luften. Skall man översätta det till gatan eller till ett 

hårt golv så får de det ganska besvärligt.”55 

 

3.9 Personlig utveckling 

”Genom karate växer självförtroendet och då strävar man efter frid. Målet är att inte någonsin 

behöva slåss, och att inte behöva använda karate i verkliga livet.” Citatet kommer från 

Nakamoto Masahiro, karatemästare från Okinawa. Det visar hur den våldsamma sidan av 

kampidrott kan glida över till temat personlig utveckling. Uppfattningen att kampidrott kan 

göra utövaren fridfull och harmonisk tycks vara utbrett. Ibland dyker det även upp lite mer 

oväntade fördelar med kampsport i det empiriska materialet: Leo Vieira, ett känt namn inom 

brazilian jiu-jitsu, berättar i en intervju i Fighter magazine: ”Jag och min bror började som 

                                                 
53 Markus Lindberg, ”I skottlinjen”, Fighter magazine nr 8/2007 s.40-44. 
54 Svenska Budo- & Kampsportsförbundet <info@budokampsport.se> Krav maga 

<http://www.budo.se/vara_idrotter/krav_maga.shtml> (acc. 2008-10-21). 
55 Markus Lindberg, ”Durewalls val”, Budo magazine utgåva 4. 2007 s.16 Budo magazin är en bilaga till Fighter 

magazin. 

mailto:info@budokampsport.se
http://www.budo.se/vara_idrotter/krav_maga.shtml
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sjuåringar. Min bror hade cellskräck och kunde inte resa med flygplan och så vidare. Jag var 

själv väldigt nervös som pojke. Jiu-jitsun hjälpte oss att bli av med våra problem. Man får 

också många goda vänner genom jiu-jitsun.”56 Han förklara inte på vilket sätt jiu-jitsun kunde 

bota broderns cellskräck, bara att den gjorde det. 

 

Idrotten aikido framhäver på sin hemsida delvis temat självförsvar men framför allt personlig 

utveckling: 

 

Aikido är inte bara en självförsvarskonst som lär ut uråldrig japansk försvarsteknik, 

utan framför allt en metod att träna sin kropp och själ till välmående och harmoni. 

Ordet Aikido är sammansatt av tre japanska uttryck och kan översättas:  

"vägen till harmoni med livskraften" eller "vägen till harmonisk anda".  

Fastän det tränas som ett självförsvar, är syftet med träningen just att uppnå denna 

harmoni, att öva sin smidighet, koncentration och följsamhet i rörelserna.57 

 

Aikido beskrivs som mycket inriktad på personlig utveckling, det tycks vara det viktigaste av 

de värden som skapas genom idrotten och det förefaller som aikidon har en väl utvecklad idé 

om hur vägen till personlig utveckling ser ut:  

 

Teorierna bakom Aikidos träning och tekniker känns igen från de österländska 

filosofierna. Målet med träningen är att vinna harmoni i både kropp och ande, att 

skärpa sin koncentration och förmåga utveckla en personlig hälsa som bottnar i den 

frid som uppstår när man verkligen lär känna sig själv. Man kan tala om en slags 

meditation i rörelse, där varje träning är en form av reningsceremoni. Därför 

utvecklas man samtidigt i både skicklighet och ödmjukhet - det ena skulle inte gå 

utan det andra. 

Aikidos teknik och rörelsemönster har formats av den helhetssyn på människan, 

hennes kropp och själ, som har tusenåriga traditioner i Japan. Det går inte att lära sig 

dessa tekniker utan att också tränga in i deras bakomliggande idéer och filosofi. 

Aikido är konstruerad efter uråldriga österländska naturlagar, för i japan går teori 

                                                 
56 Anders Eriksson, ”Grapplingguden som sätter agendan” Fighter magazine nr 3/2008 s. 45. 
57 Stefan Stenudd, Svenska Budo- & Kampsportsförbundet, Aikidosektionen < kansli@budo.se> Om aikido 

http://www.budokampsport.se/aikido/Om%20aikido.htm (acc. 2008-10-13). 

mailto:kansli@budo.se
http://www.budokampsport.se/aikido/Om%20aikido.htm
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och praktik alltid hand i hand. Dessa filosofier kan inte förstås utan att de övas. På så 

vis blir träningen också en fascinerande inblick i det japanska tänkandet.58 

 

Även idrotten karate kan bidra till personlig utvecklig när man tränar, den i karatekretsar 

välkände utövaren och tränaren Howard Collins intervjuas här: 

 

Han försöker beskriva det som kanske kallas ”den yttersta sanningen”, något som 

kan upplevas i närmast magiska ögonblick.  

- Säg att man utför en god teknik eller kata… då kan man sällsynta gånger uppleva 

ögonblick då det är som om tiden står stilla och allt känns absolut rätt: rätt form, rätt 

rörelse, rätt tajming, rätt attityd, rätt disciplin, rätt fokus. Och sen är det borta igen. 

Det är ögonblick av absolut perfektion och absolut visshet. 

- Ytterst få av oss når de  ögonblicken. Allt måste stämma. Vem som helst kan träna 

teknik, men alla kan inte nå den här djupare sidan av karate.  

Han är övertygad om att längtan efter att upprepa och förlänga dessa ögonblick av 

perfektion också leder till större självkännedom, större förståelse för andra och 

bättre livskvalitet.  

- Strävan efter perfektion kommer i slutändan att göra en till en bättre människa, 

eftersom denna strävan också smittar av sig till andra områden.59 

  

Detta citat kopplar tydligt personlig utveckling - ett investeringsvärde - till en upplevelse, ett 

idrottens egenvärde. I intervjun förklarar Collins att den verkliga meningen med och djupet i 

karate riskerar att gå förlorat till förmån för modern tävlingsverksamhet. I en artikel i Budo 

magazine beskrivs att den legendareiske taekwondoutövaren ”master Lim” har en liknande, 

något kritisk hållning till hur kampidrotten bedrivs. ”En fråga som just nu ställs av många 

utövare är om taekwondo är elitidrott, självförsvar eller konst. – Allt, säger Lim. Fast många 

                                                 
58 Stefan Stenudd, Svenska Budo- & Kampsportsförbundet, Aikidosektionen < kansli@budo.se> Om aikido 

http://www.budokampsport.se/aikido/Om%20aikido.htm (acc. 2008-10-13). 
59 Jan Sprangers, ”Den verkliga meningen och djupet i karate riskerar att gå förlorat” Fighter magazine nr 7/2008 

s.71. 

mailto:kansli@budo.se
http://www.budokampsport.se/aikido/Om%20aikido.htm
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brister i teori, filosofi och humanistisk utbildning. Jag tycker taekwondo är en livsåskådnings-

lära helt enkelt.”60 

 

3.10 Socialt värde 

De sociala värden som utövare upplever att kampsporten ger dem uttrycks ibland i intervjuer. 

Kampidrottare på elitnivå har sagt att: ”Man får också många goda vänner genom jiu-

jitsun.”61, och rapporterat att ”… kampsportsmänniskor är otroligt mysiga.”62 I ledaren till 

Fighter magazine nummer 9/2007 skriver chefredaktören att man inte borde betona själv-

försvaret när man marknadsför kampsport: ”Istället borde man föra fram de positiva sakerna 

med att träna kampsport, som glädje och kamratskap.”63 Detta skulle dock kunna sägas om de 

flesta idrotter. Följande citat från ”Musses träningstips” i Fighter magazine beskriver någon-

ting som kanske är mer exklusivt: ”Undvik inte de som är bättre. Bra sparring blir till slut som 

riktigt bra sex med någon man har sexkemi med. Med bra fightkemi upplever man att det är 

lika magiskt när personen ifråga sätter dit mig som när jag trycker dit honom. Den här känslan 

uppkommer bara med folk som utmanar en.”64 Här talas det om en känsla som uppstår mellan 

två individer som utövar kampidrott med varandra. Om social gemenskap i ett större samman-

hang, med fler inblandade människor handlar nästa citat: ”Det handlar om identitet. Att ha ett 

sammanhang är att vara någon. Att ha en idrott är att vara någon. Jag är kampsportare. Jag är 

någon i det sammanhanget och jag tillhör en grupp, en klubb och en livsstil. Det finns ett vi:et 

och det tillhör jag.” Texten är hämtad ur en krönika med titeln ”Alla skall med”, i den 

beskrivs en gemenskap som åtminstone delvis är baserad på ett utanförskap: ”Vi tycker att vi 

är lite speciella, vi håller ju trots allt på med en relativt liten sport”. Senare i texten beskrivs 

hur det kan finnas ett utanförskap även inom gemenskapen: ”En person som faller utanför 

sammanhållningens normer och sätt att vara på. En person som inte kör samma skämt, som 

inte klär sig likadant eller som helt enkelt inte passar in. Men som ändå betalt medlemskap 

                                                 
60 Daniel Lee, ”I en dräkt av säckväv” Budo magazine utgåva 3. 2007 s. 29, Budo magazine är en bilaga till 

Fighter magazin. 
61 Anders Eriksson, ”Grapplingguden som sätter agendan” Fighter magazine nr 3/2008 s. 45. 
62 Markus Lindberg, ”Crosstraining” Budo magazine utgåva 3. 2007 s.32, Budo magazine är en bilaga till Fighter 

magazin. 
63 Marko Gyllenland, ”Sluta sälja kampsport på rädsla”, Fighter magazine nr 9/2008 s. 8. 
64 Musse Hasselvall, ”Musses träningstips” Fighter magazine nr 7/2008 s. 33. 
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och ska få vara med.”65 Att kampidrott kan vara ett alternativ till andra, mer vanliga fritids-

sysslor beskrivs även av en annan krönikör: ”Det där med att slåss i träningshallar på fritiden 

har alltid attraherat de som inte riktigt passade in; de där som inte kvalade till fotbollslaget, 

som satt längst fram i klassrummet eller som aldrig fick en date på skolbalen.” och senare i 

samma krönika: ”Med den bakgrunden har kampsporten vuxit fram som ett alternativ till 

världen där ute, den som aldrig förstod.”66 

3.11 Sammanfattning av kampidrotternas värdeskapande 

Temat fysisk träning beskrivs ofta i källorna och huvudsakligen i två former; som fysisk 

aktivitet för att främja god hälsa och för att höja prestationsförmågan. Tävling och rang-

ordning beskrivs ibland som någonting självklart och ibland som någonting problematiskt 

eller till och med omöjligt. Lek och rekreation förekommer endast sparsamt. Ibland beskrivs 

kampidrott som ett medvetet risktagande vilket anknyter till temat utmaning och äventyr. Att 

utövare av kampidrott är intresserade av att lära sig kampsportstekniker tas ofta för givet i 

Fighter magazine, detta pekar på temat färdighetsträning. Kampidrott beskrivs som estetisk 

verksamhet. Ibland är estetiken kopplad till tävling och ibland liknas kampidrott vid dans. 

Eftersom kroppsövningen Tai-chi är att betrakta som en kampidrott finns därigenom en 

koppling till rörelse- och koncentrationsträning. I likhet med tävling och rangordning beskrivs 

självförsvar ibland som någonting naturligt och positivt men ibland som någonting problem-

atiskt. Dessa två teman tycks i viss mån stå i konflikt mot varandra. I källmaterialet kopplas 

kampidrott till filosofi och livsåskådning, utövandet av kampidrott hävdas leda till personlig 

utveckling. Det sociala värdet av kampidrott framställs ibland på ett sätt som kunde gälla 

vilken idrott som helst. Dock tycks det även finnas en koppling till utanförskap och en 

speciell känsla som uppstår i själva kampen mellan två utövare.   

3.12 Kampidrotten och idrottens värden 

De former av kampidrott som studeras i detta arbete har alla det gemensamt att de är anslutna 

till RF. Genom sitt medlemskap ansluter de sig inte bara till en organisation utan även till en 

tradition och en ideologi. Under denna rubrik behandlas förhållandet mellan idrottsrörelsens 

och kampidrottens värdeskapande. 

 

                                                 
65 Helena Hugosson, ”Alla skall med” Fighter magazine nr. 8/2007 s. 70. 
66 Andreas Bruzelius, ”Inpassning” Fighter magazine nr. 3/2008 s. 70. 
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Hälsa och välmående, som i detta arbete anknyter till temat fysisk träning, framhävs mycket 

på RF:s hemsida och i organisationens policydokument ”Idrotten vill”.67 Samtidigt nämns 

även risken att skada sig under idrottsutövning: 

 

Ett av idrottens syften, och ett skäl för många att idrotta, är att förbättra hälsan. 

Fysisk aktivitet bidrar livet igenom, också för äldre, till bättre hälsa. Inom idrotten 

lär sig barn och ungdomar hur kroppen fungerar och vad som krävs för att den ska 

må bra. Att ta ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t ex 

användande av droger och tidigt bruk av alkohol, är därför självklart. När idrott 

utövas uppkommer ibland skador av olika slag. Genom utbildning och rätt bedriven 

träning försöker vi förebygga sådana.68 

 

I fallet med kampidrott kompliceras bilden ytterligare. Under rubriken ”RF tycker” finns en 

kort artikel med titeln ”Kampsport/proffsboxning”: 

 

RF stödjer lagen som reglerar all kampsport som tillåter deltagarna att träffa 

motståndarens huvud med slag, sparkar eller annat våld. En match i sådan 

kampsport får inte anordnas utan tillstånd. Tillstånd ska lämnas endast om 

kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser är godtagbara för 

deltagarnas säkerhet. Kampsportsförbund och liknande organisationer kan i sådana 

fall slippa tillståndskravet efter prövning.69 

  

Idrottens sociala värde betonas i ”Idrotten vill”, det framställs som om idrotten inte bara skall 

ge ett socialt värde under utövandet utan även lära ut sociala färdigheter som sedan kommer 

utövaren till gagn i andra sammanhang. Det sociala värdet kan således vara både ett egen-

värde och ett investeringsvärde. Följande citat från rubriken ”Social utveckling” illustrerar 

detta:  

 

                                                 
67 Riksidrottsförbundet <riksidrottsförbundet@rf.se> <http://www.rf.se/>:”Idrotten vill” finns att ladda ned på 

RF:s hemsida www.rf.se (acc. 2008-11-03). 
68 Riksidrottsförbundet <riksidrottsförbundet@rf.se>:”En god hälsa” Idrotten vill s. 7 (acc. 2008-11-24)  
69 Riksidrottsförbundet <riksidrottsförbundet@rf.se> RF tycker, 2007-10-03 

<http://www.rf.se/templates/Pages/InformationPage____276.aspx> (acc. 2008-11-25). 

mailto:riksidrottsf�rbundet@rf.se
http://www.rf.se/
http://www.rf.se/
mailto:riksidrottsf�rbundet@rf.se
mailto:riksidrottsf�rbundet@rf.se
http://www.rf.se/templates/Pages/InformationPage____276.aspx
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Idrott ger gemenskap. För många är kamratskapet i föreningen ett avgörande skäl att 

engagera sig. De får i föreningen en trygg social gemenskap. Barn och ungdomar lär 

sig att respektera och umgås med andra människor, också över generationsgränser, 

kulturella och etniska gränser. Genom ledarna får de positiva vuxna förebilder. 

Samhörigheten i föreningen motverkar människors isolering. Idrott i förening ger 

därmed ett mervärde som ska vara tillgängligt för alla.70 

 

På RF:s hemsida finns spår av nationalism och tydliga referenser till samhällsnyttan. Det som 

skrivs om meningsskapande är ofta framställt ur just detta perspektiv, att idrotten skall vara 

bra för Sverige, för samhället. Detta faller utanför ramen för denna studie, ibland är det dock 

svårt att avgöra var gränsen går mellan kollektiva värden och individuella värden, individen 

tillhör ju som bekant kollektivet och detta tillhörande kan vara värdefullt även på ett individ-

uellt plan. I ”Idrotten vill” kan man läsa följande rader: 

 

På de flesta orter i landet finns en eller flera idrottsföreningar. Genom sin 

verksamhet bidrar de till bygdens utveckling och skapar en värdefull identifikation 

med orten. 

Idrotten är en central och folkkär del av vårt svenska kulturarv.71 

 

Detta citat anknyter inte direkt till något tema i det teoretiska ramverket, men uttrycker ändå 

en form av värdeskapande. Det skulle möjligtvis kunna placeras in som ett socialt värde med 

motiveringen att identifikation med hemorten och det gemensamma kulturarvet ger en känsla 

av gemenskap. Ändå tycks det något slarvigt att reducera begreppet kulturarv till en plattform 

för social gemenskap. Många kampidrotter bär på ett annat, exotiskt kulturarv och detta redo-

visas ofta på SB&K:s hemsida, som exempelvis i följande citat: ”Iaido är konsten att dra och 

hantera det japanska svärdet, såsom det traditionellt övades av den japanska krigaradeln, 

samurajerna.”72 Vilken betydelse har då ett kulturarv, svenskt eller utländskt, för menings-

                                                 
70 Riksidrottsförbundet <riksidrottsförbundet@rf.se>:”Social utveckling” Idrotten vill s. 5 (acc. 2008-11-26) 

dokumentet kan laddas hem från <http://www.rf.se/> 
71 Riksidrottsförbundet <riksidrottsförbundet@rf.se>:”Kulturell utveckling” Idrotten vill s. 5 (acc. 2008-11-26) 

dokumentet kan laddas hem från <http://www.rf.se/> 
72 Svenska Budo- & Kampsportsförbundet <info@budokampsport.se> Iaido < 

http://www.budo.se/vara_idrotter/iaido.shtml> (acc. 2008-11-26). 

mailto:riksidrottsf�rbundet@rf.se
http://www.rf.se/
mailto:riksidrottsf�rbundet@rf.se
http://www.rf.se/
mailto:info@budokampsport.se
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skapande genom idrott? Minst tre teoretiska möjligheter finns för att besvara den frågan. 

Antingen accepteras resonemanget ovan som kopplar kulturarvet till sociala värden eller så 

kopplas kulturarvet till temat personlig utveckling, det innebär att man tillskriver tradition 

som fenomen en funktion som skapare av teoretisk mening.73 Den tredje möjligheten är att 

erkänna tradition och kultur som en meningsskapande praktik i sig.  

 

En uppenbar skillnad finns mellan RF:s och kampidrottens anspråk på värdeskapande. Idrott i 

allmänhet gör inga försök att lära ut självförsvar, endast vissa kampidrotter gör detta. 

 

4 Reflexioner 

Resultatdelen ovan är baserad på överensstämmelse mellan text och teori. För att nu i kom-

mande kapitel kunna föra mer långtgående resonemang kommer författaren att använda sina 

egna erfarenheter. Det följande avsnittet är således baserat på överstämmelsen mellan, och 

skillnader emellan, källmaterialet, resultatet av studien och egna erfarenheter. 

 

Vissa specialförbund och sektioner skriver uttryckligt på sina hemsidor vad träningen är bra 

för och vilka träningseffekter som deras utövare försöker uppnå. Detta till stor glädje för den 

som intresserar sig för meningskapande inom kampidrott. Andra idrotter skriver ingenting om 

detta. Källmaterialet omfattar brottning och boxningsförbundets hemsidor, ändå lyser de med 

sin frånvaro i resultatet. 

 

Brottningsförbundet och boxningsförbundet skriver på sina hemsidor ingenting som tydligt 

uttrycker värdeskapande. Endast ett tema kan anknytas till deras hemsidor och det är tävling 

och rangordning. Vid läsning av hemsidorna är detta tema närvarande som om det är så 

självklart att det inte behöver nämnas. Det står mycket om olika tävlingar, om ranking och om 

regler. Detta kan tolkas som att förbunden betraktar sina idrotter som ”vanlig” idrott. Att 

sporterna är allmänt kända och deras verksamhet inte behöver förklaras. De idrotter som har 

asiatiskt ursprung framställs däremot på förbundens hemsidor som om de har ett budskap, en 

ideologi.  

                                                 
73 Begreppet teoretisk mening beskrivs på sidan 6 i detta arbete. Loosers resonemang under rubriken ”martial 

arts training and the search for meaning and purpose” behandlar detta område: Looser, s. 20-22. 
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4.1 Vilka praktiker framhävs? 

Den första frågeställningen som detta arbete kretsar kring är; Vilka former av värdeskapande 

genom utövande av kampidrott framhävs av företrädare för kampidrotterna? I de idrotter där 

tävling förekommer framhävs tävlingen, både av förbund (eller sektion) och av media, här 

representerat av Fighter magazine. Även de sektioner av SB&K som skriver att det inte tävlas 

i deras idrott har valt att nämna det. Ändå hävdas det av SB&K att endast ca 5% av deras 

medlemmar tävlar. Detta illustrerar hur den rådande diskursen påverkar vilka värden som lyfts 

fram. Eftersom tävlingsidrotten är så utbredd och så välkänd tycks det vara lättare att skriva 

om tävling och rangordning än om andra praktiker. 

 

Temat fysisk träning återkommer påfallande ofta i källmaterialet. Att koppla idrott till fysisk 

träning är nästan lika naturligt som att associera idrott till tävling. Det stämmer dessutom bra 

överens med Diana Loosers forskning om kampsportsutövare i Nya Zeeland. Hon visade att 

många av hennes respondenter tränade kampsport för att främja god hälsa och ”fitness”.74 

 

Även temat färdighetsträning är lätt att hitta stöd för i materialet. Personligen tror jag att 

många kampsportare (inklusive jag själv) fascineras av teknikinlärningen i kampidrotterna. 

Jag upplever att det finns någonting oemotståndligt i att lära mig förstå hur min kropp kan 

användas effektivt, hur teknik utvecklas i förhållande till taktik och själva känslan av att 

utföra teknikerna.  

 

I likhet med tävling tycks självförsvar vara någonting som vissa kampidrotter framhäver 

mycket, krav maga är exempelvis helt inriktad på detta tema. Ändå beskrivs självförvar ibland 

som problematiskt. Självförsvarsträning är ett exempel på när kampidrott skapar en form av 

investeringsvärde, träningen ses som en investering i trygghet. Det tycks finnas en inneboende 

motsättning mellan tävling och självförsvar. Hur kan man på ett realistiskt sätt simulera en 

självförsvarssituation och tävla i den utan att det blir farligt? En självförsvarssituation är 

sällan rättvis, och i en tävling strävar man efter att delta på jämlika villkor. Tävlingsidrottens 

                                                 
74 Looser,  s. 18. 
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regelverk avgränsar idrotten från den omgivande verkligheten, så är inte fallet med 

självförsvar.75 När man tränar själförsvar tränar man för att kunna bemöta verkligheten.  

 

Utövare hävdar ibland att träning i kampidrott kan leda till personlig utveckling. Påståendet 

tycks vara vanligare bland utövare av traditionella stilar jämfört med utövare av moderna 

kampidrotter. Detta förhållande har undersökt av Brandon Seig i en studie som syftar till att 

förklara relationen mellan personlighetsdrag och kampidrott.76 

 

Det tema som har visat sig mest problematiskt att undersöka är ”lek och rekreation”. Delvis är 

det svårt att hitta beskrivningar av temat i texten, det framhävs inte; delvis finns det ett 

teoretiskt problem med just detta tema. Ordet lek används som bekant oftast om någonting 

som barn gör, så även i källmaterialet för denna studie. Rekreation kan vara ett besvärligt 

begrepp att använda. Det kan tolkas som den vuxna varianten till begreppet lek men i en 

mening kan det upplevas som motsatsen till lek. Leken är ju spontan och utan investerings-

värde. Rekreation betyder återskapande, och associeras snarast till en vuxen individ som är 

sliten av sitt arbete och sin vardag och söker sig bort för att ”återskapa sig” och sedan komma 

tillbaka till jobbet med förnyade krafter. Det är alltså fråga om en aktivitet som både är 

planerad och som har ett investeringsvärde. Hur kan då lek och rekreation förstås som ett 

sammanhängande tema då de två delarna tycks var väsensskiljda? Kanske kan det tänkas att 

det egentligen inte finns ett investeringsvärde i rekreation, men att vi vill ge sken av att det 

finns det eftersom vi inte kan tänka oss att en vuxen individ kan ägna sig åt någonting utan att 

ha rationella motiv för det. I vilket fall har detta tema förekommit mycket sparsamt i käll-

materialet. 

 

Även det tema som kallas för rörelse- och koncentrationsträning kan kritiseras för att vara 

besvärligt att använda. Engströms beskrivning av temat är inte mer än en beskrivning av de 

kroppsövningskulturer som han använder som exempel.77 Detta gör det svårt att finna 

kopplingar till detta tema inom andra idrottsliga traditioner än yoga, tai-chi och qi-gong. 

                                                 
75 Lindfelt, s. 86 ff. 
76 Seig, s. 8-23. 
77 Engström, s. 33 
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4.2 Kampidrotten och RF 

Ansatsen att jämföra resultatet av denna studie med RF:s policydokument visade sig ge något 

mindre utdelning än vad som förväntades. Anledningen till detta är att RF huvudsakligen 

lyfter fram kollektiva värden medan denna uppsats fokuserar på individuella värden. Det före-

faller som om en studie av kampidrottens samhällsnytta bättre skulle lämpa sig för jämförelser 

med RF.  Visserligen är det en intressant notering i sig att RF ger så lite utrymme åt värde-

skapande för individen, samtidigt är detta tämligen naturligt då ett förbund förväntas behandla 

just kollektiva frågor. 

 

4.3 Tradition eller institution? 

Det maktperspektiv som beskrivits i teorikapitlet under rubriken ”Kampidrott, mening och 

makt” ovan tycks visa sig huvudsakligen i tre former inom utövande av kampidrott. Makt och 

tolkningsföreträde kan i vissa fall bygga på expertis inom området och på tradition. Den myt-

omspunne mästaren med sin självklara auktoritet över sin elev och tillsynes oändliga kunskap 

symboliserar denna typ av makt. En annan form av maktutövning är den som utövas genom 

en organisation. Den kostymklädde, slipsprydde styrelseräven är arketypen för denna makt 

och han (det är oftast en man) kopplas ihop med internationalisering och institutionalisering.78 

Den tredje kraften som påverkar är media som kanske inte har någon formell makt men som 

har möjlighet att göra tolkningar och sprida sitt budskap till många. 

 

Institutionalisering och internationalisering tycks vara svårt att kombinera med ideologi. 79 I 

nummer 4/2007 av Fighter magazin rapporteras från SB&K:s förbundsstämma och om hur en 

av de två stora arrangörerna av tävlingar i sporten mixed martial arts (MMA) köper upp en av 

de andra organisatörerna. De två arrangörerna av MMA kan inte betraktas som idrottsförbund. 

De är internationella storföretag som erbjuder kampsportstävlingar som underhållning. I 

ledaren för detta nummer skriver chefsredaktören ”Jag tror att MMA kommer att slå igenom 

                                                 
78 För ett exempel på hur en mästare porterteras, se: Per Faxneld, ”Tusen slag, morgon och kväll” Budo 

magazine utgåva 3. 2007 s. 4-11, Budo magazine är en bilaga till Fighter magazin; För ett porträtt av 

styrelseräven, se: Markus Lindberg, ”Tungt uppdrag” Fighter magazine nr. 4/2007 s. 13. 
79 Om den olympiska ideologin och universella spridning, se: Lindfelt, s. 103-106; Om ideologi och 

internationalisering inom judo se: Villamon, Brown, Espartero, Gutiérrez, s.139-156; Saeki, s. 301-315. 



35 

 

stort”.80 Det tycks som om det på flera håll inom kampidrotten pågår ett formande eller ett 

omformande av de organisationer som administrerar kampidrotten. Förutom ovanstående kan 

det noteras att SB&K:s förbundsstämma, den 21 mars 2009 skall fatta beslut om en eventuell 

omorganisation.81 Dessa förändringar, inom Sverige och internationellt, kommer säkerligen 

att påverka det sätt på vilket kampidrott skapar mening. I vilken riktning dessa förändringar 

kommer att ske är ett intressant område som dock ej kan täckas av denna studie som inte har 

några predicerande ambitioner. Här räcker det att notera att idrotten när den presenteras i 

underhållningssyfte snarare försöker skapa värde för sina betraktare än för sina utövare. 

 

4.4 Kampen som en mänsklig och mellanmänsklig upplevelse 

Paul Brawdy har noterat att kampidrotten aikido tycks skapa en speciell förståelse mellan 

utövarna.82 Han visar att graden av fysik kontakt och de speciella förutsättningar som råder 

inom aikidon låter deltagarna se varandra på ett nytt sätt. Diana Looser beskriver att det 

kamratskap och det sociala stöd som finns inom kampidrotten är viktigt för utövarna. Det 

uppges av hennes respondenter som en viktig anledning till att de började träna, och varför de 

väljer att fortsätta träna kampidrott. Detta stämmer väl överens med mina egna erfarenheter av 

kampidrott. Jag har ofta upplevt någonting som kan beskrivas som en kommunikation mellan 

mig själv och den som jag tränar med. Under ett kampmoment riktar jag min uppmärksamhet 

helt mot min motståndare och läser hela tiden av dennes kroppsspråk och intentioner. 

Samtidigt är jag medveten om att jag själv granskas på samma sätt. Det som Musse Hasselvall 

beskriver med en ovan citerad liknelse och kallar för ”bra fightkemi” tror jag uppstår i en 

ömsesidig förståelse och uppskattning mellan två utövare.83 Jag har själv känt en märklig 

tillfredsställelse i att bli lurad i sparring. Att gå på en väl utförd fint och bli träffad av ett rent 

och hårt slag kan hos mig framkalla en ren uppskattning för min motståndares prestation och 

skicklighet. Det inom idrotten populära begreppet ”flow” kan kanske förklara känslan men det 

måste betonas att sparring inte är en individuell, utan en interpersonell upplevelse.  
                                                 
80 Marko Ervasti, ”Lita på magkänslan” Fighter magazine nr. 4/2007 s. 6; Marcus Lindberg, ”Nyheter i korthet” 

Fighter magazine nr. 4/2007 s. 12-13; Marcus Lindberg & Anders Eriksson, ”Drömmatcher och monopol” 

Fighter magazine nr. 4/2007 s. 6 och 14-15. 
81 Svenska Budo- & Kampsportsförbundet <info@budokampsport.se> Nyheter ”Hur vill du att förbundet skall se 

ut? <http://www.budo.se/index.shtml> (acc. 2008-11-17). 
82 Brawdy, s. 13-16. 
83 Musse Hasselvall, ”Musses träningstips” Fighter magazine nr 7/2008 s. 33. 
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I överensstämmelse med Brawdys arbete upplever jag den fysiska kontakten och den högst 

kroppsliga karaktären av kampsport som betydelsefull. Detta framhävs inte i resultatdelen av 

detta arbete, detta betyder dock bara att det inte framhävs av de källor som jag har undersökt. 

Det kan likafullt vara viktigt för många utövare. Looser analyserar på ett givande sätt sitt 

resultat genom att belysa kampidrotternas förhållande till risk och riktagande. Delvis kan 

kampidrotter minimera risker; risken att bli ett offer för överfall, risken att bli sjuk av 

bristande motion och risken att bli isolerad och utan sociala nätverk. Samtidigt medför 

utövandet av kampidrott en uppenbar risk. I en kamp mellan två personer finns alltid risken 

att vara den sämre, att förlora kanske till och med bli förnedrad. I sporter där slag och sparkar 

finns med kan man få ta emot hårda smällar och vissa kampidrotter tillåter lås mot leder och 

hals. Personligen känner jag en kittlande fascination för detta. Jag upplever att livet ställs på 

sin spets när min motståndare fångar mig i ett halslås och jag tvingas kämpa för att få luft. Det 

ger mig en känsla av perspektiv, en påminnelse om vad som är de grundläggande förut-

sättningarna för livet. Det är en mycket påtaglig och mycket fysisk upplevelse, den kan dock 

vara även en symbolisk upplevelse. Kampidrott är i viss mån en iscensättning av en strid. 

Förlusten kan på ett teoretiskt plan symbolisera döden och kampen blir därigenom en 

manifestation av livet.84 

 

I kapitlet om socialt värde ovan antyds att kampidrotten ibland förknippas med ett utan-

förskap. Kanske kan kampidrotterna betraktas en som subkultur, med idrottsrörelsen som den 

överordnade kulturen. Denna syn på kampidrott skulle då ha betydelse för frågor om kamp-

idrott som livsstil och om hur kampidrott kan forma identitet. 

 

4.5 Är kampidrott viktigt? 

I inledningen ställde jag frågan: Hur kan man tycka att kampidrott är viktigt?  

Idrotten är, eller kan vara, självreferentiell som Lindfelt uttrycker det.85 Då är den liksom 

leken onyttig, den refererar inte till det som ibland lite slarvigt kallas för ”verkligheten”. 

Samma sak skulle kunna sägas om sång och musik, om teater, bildkonst och skönlitteratur. De 

bär alla ett visst mått av onödighet. Så varför investerar inte alla sitt engagemang i national-

                                                 
84 Detta påstående kan tyckas lite väl grandiost men området är faktiskt inte helt obeforskat, se exempelvis: 

Willy Pieter, ”Research in martial sports, a review” Journal of Asian Martial Arts, 3 (1994:2) s. 16. 
85 Lindfelt, s. 94. 
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ekonomi istället? Kanske för att det som är självreferentiellt erbjuder en form av stabilitet i 

tillvaron. Kanske är ”verkligheten” för sårbar för att vi skall våga knyta hela vårt känsloliv till 

den. Vi vill ha någonting att älska som inte förstörs bara för att det råder börskris. Det är 

också här vi ser skillnaden mellan de rationella motiv som vi framför när vi skall förklara vårt 

idrottande och den fenomenologiska mening som idrotten ger oss. Visst är det bra att idrotten 

främjar folkhälsan och erbjuder demokratisk fostran men jag tycker mig i detta arbete ha fått 

en glimt av andra värden. Värden som ligger utanför samhällsnyttan men som ändå är viktiga 

för oss. 

 

4.6 Vidare forskning 

I denna studie har jag av utrymmesskäl valt att inte undersöka hur kampidrotten kan skapa 

värde för samhället. Detta trots att området är mycket intressant och att resultatet av en sådan 

studie skulle vara mycket användbart för exempelvis politiker och för förbunden.  

 

Den samling av teman som ligger till grund för denna studie skulle alla var för sig kunna 

undersökas mer utförligt. Vidare skulle en idrottshistorisk studie av kampidrott ur ett 

meningsskapande perspektiv ytterligare fördjupa vår förståelse av detta fascinerande 

kulturfenomen. 

 

Fenomenologiska studier av meningskapande som bygger på intervjuer har gjorts om kamp-

idrott. Mig veterligen finns dock ingen sådan studie som är utförd i Sverige. Kanske kan en 

sådan studie motiveras av de speciella idrottsliga förutsättningar som råder i landet.  
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Bilaga 1 
 

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

Frågeställningar:  

• Vilka former av värdeskapande genom utövande av kampidrott framhävs av 

företrädare för kampidrotterna? 

• Vilka skillnader och likheter finns mellan värdeskapande inom kampidrotter och 

Riksidrottsförbundets officiella styrdokument? 

 
VAD?  
Ämnesord Synonymer 
Martial arts 
Budo 
Meaning 
Value 
Motivation 

Martial sports, combative sports 
 
Mening 

 
VARFÖR? 
Ordern valdes för att de är nyckelord ämnesområdet.  

 
HUR? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

SPORTDiscus  
Avanced search 
 
 
CSA 
 
 
EBSCOhost 
SPORTDiscus Full 
Text 
 
GIH bibliotekets 
katalog 
 

martial arts or budo and competition 
martial art* value 
martial sport* 
 
meaning or value or motivation and martial art 
or martial sport or combative sport 
 
meaning OR value OR motivation AND martial 
art* OR martial sport* OR combative sport* 
 
 
mening  

50 
1 
8 
 
35 
 
 
50 
 
 
 
62 

 
1 
1Reveiw artikel 
 
2 
 
 
4 
 
 
 
1 
 

 
KOMMENTARER:  
Samtliga sökningar i internationella databaser utfördes så att resultaten begränsades till ”peer 
reviewed”. Genomsökningen av databaserna gjordes även genom att följa relaterade länkar.  
Bäckströms ”Spår” var jag sedan tidigare bekant med, Engströms ”Idrott som social markör” tipsades 
jag om. Jag läste även Antonovskys ”Hälsans mysterium” och ett antal andra böcker om mening som 
jag sedan valde att inte använda.  
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