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ABSTRACT 
 

I Sverige föreligger en ringa forskning som berör amatörboxningens sociala betydelse. Detta 

gäller även den internationella arenan. En generell uppfattning är att boxning är en sport som 

mestadels utövas av grupper som har sina rötter i lägre sociala klassen. Den ringa forskning 

som finns visar att personer som söker sig till amatörboxning ofta kommer från en segregerad 

miljö med begränsade ekonomiska resurser. I vissa fall avviker de från samhällets normer. 

Anledningen till det kan grunda sig på brister i utbildning och kanske även ett kriminellt 

beteende. Forskare menar att boxning, inom ramen för en form av socialt arbete, kan hjälpa 

ungdomar som befinner sig i riskzon. Vår artikel har haft som syfte att kartlägga miljöer ur 

vilka amatörboxare rekryteras och när de har rekryterats, redovisa och diskutera vilka 

upplevelser av livskvalité som gäller för dem i dagsläget. För att uppnå syftet med vår studie 

har vi använt och bearbetat en inom projektet ’En rak vänster’ tidigare genomförd 

datainsamling. Resultatet av vår undersökning visar att amatörboxning kan uppfattas som ett 

verktyg för integration i samhället. 
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1. INTRODUKTION 
 

När det gäller sporter vill den intresserade i allmänhet och i första hand veta vem som vann 

vad, när, hur och på vilka resultat. Viktigt är också att veta vilka de tävlande var. Vi skiljer 

vanligtvis även på lagsporter och de tävlingar där den individuella insatsen är den avgörande. 

Inte många gånger frågar vi oss varför den eller den valt den sport som han/hon utövar. Är det 

bara ett inte så viktigt självändamål eller kan det vara en form av livskvalitet. Till vardags 

kanske vi inte är så mycket intresserad av faktorer som kan förklara valet av idrottsgren. Lite 

granna i skymundan tror vi oss ändå veta att golf och tennis är knutet till överklassen. Fotboll, 

brottning och inte minst boxning, har däremot under många år, men även intill i dag, i hög 

grad tyckts attrahera mindre besuttna sociala klasser. Boxningen har också haft en stark 

dragningskraft på många som känt sig som endera socialt exkluderade eller av helt andra skäl 

gått vilse i sitt liv.  Här har boxningen i flera avseenden kommit att framstå som en positiv 

drivkraft.  I detta arbete kommer vi att diskutera vissa faktorer som är viktiga för 

amatörboxningens sociala betydelse i det svenska samhället.  

 

En generell tolkning har under det sista halvdecenniet varit att idrotten har en märkbar social 

betydelse i samhället. Idrotten anses som en drivkraft när det gäller att både socialiseras och 

integrera medborgarna i ett samhälle. Detta gäller såväl barn, ungdomar och som vuxna. 

Riksidrottsförbundet har under senare år genomfört ett idéprogram och hade som syfte att 

producera kunskap om idrottens sociala betydelse. Det har publicerats ett antal FOU-rapporter 

med viktiga fakta kring ämnet. I en av rapporterna (FoU 5: 2005) framgår att undersökningen 

i sin helhet visar en mycket positiv bild av idrottens sociala betydelse. Idrottsungdomar 

uppger att de känner uppskattning genom idrotten och att idrotten medverkar i 

avstressningssyfte. Ungdomarna menar att de genom sitt idrottande även får förbättrade 

relationer till sina idrottskompisar. Av en annan rapport (FoU 3: 2007) framgår att det sociala 

ledarskapet spelar viktig roll. Ledare inom idrotten anser att de genom allmänmänskliga 

insatser kan försöka lösa vardagliga problem för dem som i något avseende är socialt 

hämmad. 

 

När det gäller boxning oavsett om det gäller amatörer eller professionella, visar 

undersökningar över tid att utövarna mestadels har sina rötter i lägre sociala klassen. De flesta 

bedömarna menar även att de som börjar med boxning många gånger kommer från mera 

utsatta grupper i samhället. De har vuxit upp i en segregerad miljö med begränsade 



 
 

 

ekonomiska resurser. I vissa fall avviker de från samhällets normer. Anledningen till det kan 

grunda sig på brister i utbildning och kanske även ett kriminellt beteende. Wright (1994) 

framlägger hur boxning, inom ramen för en form av socialt arbete med ungdomar som 

befinner sig i en slags riskzon, kan användas som ett medel för att minska våldet i deras liv i 

de områden där de lever. 

I en annan undersökning vad gäller idrott och integration i samhället framgår att idrotten är en 

mötesplats över etniska gränser och även en viktig arena för förbättrad livskvalité. Vad gäller 

valet av idrottsgren framgår att ” kampsporten har traditionellt stor etnisk mångfald bland 

sina utövare vilket också den här studien bekräftar. Resultaten visar att det är vanligare 

bland killar med utländsk bakgrund att utöva någon kampsport än bland killar med svensk 

bakgrund”(FoU, sid.11, 2010). Detta gäller i hög grad inom svensk amatörboxning, vilket 

även kommer att framgå i vår studie. 

Den segregation som i dag och i första hand gäller i storstädernas ytterområden har under 

årens lopp lett till att många ungdomar hamnat i ett socialt utanförskap. Efterhand har en 

sådan utsatthet omvandlats till en situation av social misär och kriminalitet. 

 Att betraktas som en avvikande person från början och stå utanför vad som anses vara det 

normala i samhället kan långsiktigt leda till ett mera påtagligt socialt problem i samhället. 

Vilka åtgärder har gjorts för att lösa ett sådant socialt problem? 

 

Av de forskningsrapporter som mycket översiktligt avrapporterats ovan framgår med en viss 

tydlighet att såväl idrottsverksamhet i allmänhet som boxning som enskild sportutövning har 

haft och har en social betydelse i samhället.  Idrotten vill skapa förståelse och gemenskap, den 

vill ena och förena. I den dagliga agendan förekommer en hel del uppgifter om att många av 

dagens svenska amatörboxare kommer från instabila sociala förhållanden.  En viktig 

forskningsansats måste här därför vara att (1) så långt det kan vara möjligt kartlägga miljöer 

ur vilka amatörboxare rekryteras och (2) när de har rekryterats, redovisa och diskutera vilka 

upplevelser av livskvalité som gäller för dem i dagsläget. Om vi känner till de 

levnadsbetingelser som gäller för en aktiv amatörboxare i dag och den upplevelsen av 

livskvalité han/hon har omfattas av kan det i ett första steg vara möjligt för samhället i en 

framtid att förebygga ett möjligt utanförskap och i ett andra steg, att konsekvent främja en 

integration i samhället.  Syftet med vårt arbete är därför att utifrån insamlade data (Datafil: 

BK Örnen) behandla den övergripande ansats som nu har överlagts. För att uppnå syftet 

använder vi följande frågeställningar: 

1. hur ser könsfördelningen ut bland amatörboxare? 



 
 

 

2. i vilken utsträckning påverkar kön, etnicitet, yrke, utbildningsnivå och uppväxtmiljö 

utövande av amatörboxningen? 

3. hur upplever amatörboxare känslan av (a) självförtroende, (b) gemenskap, (c) etnisk 

tillhörighet och (d) socialt utanförskap? 

4. hur kan den sammantagna bilden se ut vad gäller amatörboxare i det svenska samhället? 

 

2. METOD 
 
2.1. Urval och datainsamling 

För att uppnå syftet med vår studie har vi använt oss av och bearbetat en enkätundersökning 

som ingår i ett pågående projekt ’ En rak vänster: svensk amatörboxning som integrations- 

och socialisationsarena’. 

Den datainsamlingsteknik som har använts i sin helhet i projektet är en kvantitativ etnologisk 

fältstudie bestående av enkätundersökning och deltagande observationer. Fältstudien har 

kompletterats med relevanta publikationer (broschyrer och dyl.) publicerat av klubbarna 

själva. Enkätundersökningen genomfördes under åren 2011 och 2012 inom och i samarbete 

med boxningsklubbar. Tillfälle såsom nationella tävlingsverksamheter har bidragit till 

insamling av enkäter. 

För att bestämma urvalet av klubbar användes i projektet följande kriterier: endast 

storstadsklubbar, klubbar i Stockholm och Göteborg för att få ett meningsfullt antal 

respondenter. Tre boxningsklubbar ingår i vår undersökning: Narva BK (Sthlm: 

klassisk/innerstad); BK Örnen (Sthlm: klassisk/ innerstad/ arbetarklubb); Angereds BC (Gtb: 

förorts/ asfaltklubb).  

För att klargöra hela datainsamlingsförfarandet sammanfattas detta här nedan i en enkel 

tabellform. 

TABELL 1: DATAINSAMLING 2011/2012: TEKNIKER SOM ANVÄNTS. 

I  II a  II b  II c III 

Narva BK  ja 2011/2012  ja  -  n=35 

BK Örnen  nej 2011/2012 ja  - n=54 

Angereds BC ja 2011/2012 ja   - n=29 

Falken Cup  -  - ja  2012 n=34 

AC Box Cup -  - ja  2011/2012 - 

Anm; I = publikationer, II = deltagande observationer (II a= besök vid klubben, II b = 

deltagande observation, II c = turnering), III = enkäter. 



 
 

 

Som framgår av tabell 1 har datainsamlingen genomförts på fyra olika sätt, allt från 

publikationer till en enkätundersökning. I vår studie är vi, mot bakgrund av syfte och 

frågeställningar, endast intresserad av enkätundersökningen. I tabellen ovan omfattas 

redovisade enkäterna av två boxar kategorier nämligen motionärer och tävlingsboxare. Vi 

kommer däremot här att endast fokusera på tävlingsboxare. Denna population (n = 78) 

redovisas i tabellen nedan. Som det framgår i tabell 2 är boxning en sport som i hög 

utsträckning utövas av män.  

 
TABELL 2: Könsfördelning: tävlingsboxare. 

 
 Frekvens Procent Valid 

Procent 
Kumulativ 

Procent 

Kön 

1,00 61 78,2 78,2 78,2 

2,00 17 21,8 21,8 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

Anm. kön (1 = man, 2 = kvinna). 

 

Wacquant (1994) definierar amatörboxning som ”blood sport”, han menar att boxningen är en 

manlig dominerande sport och fysisk krävande. En liknande definition beskrivs av Oates 

(1987), där hon i sin bok belyser machokulturen inom boxning. Hon anger att:”Boxing is for 

men and is about men, and is men” (Sid. 72, 1987). Detta resonemang instämmer med de 

uppgifter som framgår i tabell 2. När det gäller kvinnor är intresset för boxning inte lika högt. 

Mennesson (2000) anser att det föreligger sociala samband bakom boxningsutövning hos 

kvinnor. Hon diskuterar om det sociala identitetsskapandet som driver kvinnors deltagande i 

boxningen. Hon menar att dessa kvinnor vanligtvis har haft skolsvårigheter och kommer från 

arbetarklass. Dortants & Knoppers (2012) anser att kvinnliga amatörboxare deltar på lika 

villkor och möts med respekt i boxningen. De presterar bra inom boxningen eftersom de är 

mer disciplinerad och målmedvetna. I studien uppger intervjuade tränare att de, i träningen, 

beaktar könsneutralitet men tar även hänsyn till olikheter hos män och kvinnor. 

 

 Här kan det vara väsentligt att göra en jämförelse med den medicinska/fysiologiska 

forskningen, som också är kvantitativ. Vilket eller vilka urvalsstrategier används av forskare 

inom sådana discipliner? Larsson (1954) och hans medarbetare valde för sina studier av ‘brain 

damages’ ut 75 boxare, av vilka 63 var juniorboxare i anslutning till 102 matcher (JSM 1951). 

Majoriteten av boxarna kom från Stockholmsområdet. Ett trettiotal år senare använde sig 

Haglund (1991) och Eriksson (1993) i några studier av sambandet mellan amatörboxning och 



 
 

 

’brain damages’ av – vad de säger - ett slumpmässigt urval (femtio boxare) hämtade ur 

Svenska Boxningsförbundet register. Märkligt nog återfanns hela urvalet i 

Stockholmsområdet.  

I en nyligen framtagen och mycket uppmärksammad forskningsrapport menar Neselius et al. 

(2012) att man utifrån ett så begränsat urval som på 30 tidigare olympiaboxare, varav fyra 

under undersökningsperioden fallit bort, kan dra vittgående slutsatser om hjärnskador bland 

svenska amatörboxare. I studien, som för övrigt fick stort utrymme i media, redovisades inte 

någon gång och på intet vis boxarnas geografiska hemvist.      

En jämförelse mellan denna studie och de tre som uppmärksammats ovan ger vid handen att, 

om de medicinska/fysiologiska rapporterna är att betrakta som generaliserbara, så kan även 

föreliggande arbete vara generaliserbart. Om inte, ja då har samtliga ovan nämnda arbeten 

inklusive detta ett begränsat vetenskapligt värde. Därmed slutordet om urval och 

representativitet. 

 
2.2. Enkätundersökning/tillvägagångssätt 

 

Det enkätformulär som har använts i denna studie omfattar, förutom ett tiotal 

bakgrundsvariabler av generell karaktär, fyra s.k. beteendevetenskapliga skalor (1) 

självkänsla/självförtroende, (2) solidaritet/gemenskap, (3) etnicitet/etnisk identitet och (4) 

socialt utanförskap/livskvalitet. Med en skala menas vanligen en kombination av ett antal 

variabler (oftast påståenden) som tillsammans uttrycker en gemensam värdering. En sådan 

kombination av variabler benämns oftast med termen skalkonstruktion. 

Det totala antalet av insamlade enkäter var från början 161 men har pga. ’missing values’ 

efterhand fixerats till 152. Det interna bortfallet berodde på att samtliga svarsalternativ inte 

uppnådde enkätens tillförlitlighet.  För att kontrollera tillförlitligheten i enkäten användes en 

mätmetod som kallas Crombach’s Alfavärde. En förutsättning för reliabilitet (tillförlitlighet) 

är att påstående är så tydliga att de mäter samma sak. Statistiskt mäter alfavärdet sambanden 

mellan varje påståendes värde och vad som benämns som skalvärdet. Om alla påstående har 

ett starkt samband med skalvärdet har skalan en högre tillförlitlighet än om sambanden är 

låga. Mera om detta kommer att redovisas i nästkommande kapitel. 

 

2.3. Källkritik och metodproblem 
 

Det finns, som alltid inom forskningen, även i detta arbete metodproblem. Det kanske räcker 

med att enbart diskutera två sådana. För det första föreligger alltid risker vad gäller 



 
 

 

objektivitet knuten till den litteratur som kommit till användning. Ett exempel här är de 

forskningsrapporter som inhämtats från Riksidrottsförbundet (RF). Det kan vara så att RF i 

rapporterna talar i egen sak. Att betrakta rapporterna som partsinlagor är väl att gå för långt. 

Vi har dock vid genomläsningarna funnit att rapporterna inte innehåller några egentliga 

värderingar. Resultaten tycks i sin helhet utgå från de empiriska undersökningarna. En annan 

problematik är knuten till det praktiska genomförandet av enkätundersökningen, inte till 

validitets- eller reliabilitetsproblem. Enkäten lämnades ut träningslokalerna där boxare 

efterhand under en längre period hade möjlighet att besvara den. Risken här föreligger att 

boxare sinsemellan diskuterar hur de skall svara på olika påståenden. Å den andra sidan kan 

detta också vara en fördel i de fall någon inte förstår vad som menas i ett påstående.   

 
3. RESULTAT 
 

I detta kapitel redovisas och diskuteras inledningsvis några av de bakgrundsvariabler som har 

använts i enkäten. Sammantagna får de här definiera begreppet social integration. I ett senare 

avsnitt redovisas och analyseras de fyra skalkonstruktionerna utifrån några av de redovisade 

bakgrundsvariablerna. En övergripande frågeställning skulle kunna vara följande: ur vilka 

sociala förhållanden och miljöer rekryteras i dag aktiva svenska amatörboxare och hur ser de i 

några förekommande fall på sin livssituation? 

 

3.1 Social integration 
 

Social integration avser här ett antal bakgrundsfaktorer, vilka om de kombinerats med 

varandra kan ge kunskap om vilka sociala förhållanden och vilka fysiska miljöer som är 

knutna till de boxare som ingår i denna undersökning. Bakgrundsfaktorerna redovisas i 

tabellform med kommentarer i följande ordning (1) etnisk identitet, (2) utbildning, (3) 

yrke/sysselsättning, (4) uppväxtmiljö och (5) kriminalitet. 

 

3.1.1  Etnisk identitet 
 

Enligt FoU rapport (2010) framgår att kampsporten, i detta fall boxning, utövas i högre 

utsträckning hos män med invandrarbakgrund än bland män med svenskbakgrund. Däremot 

finns det ingen skillnad i antalet invandrarkvinnor och icke invandrarkvinnor som utövar 

boxning. En annan FoU rapport (2002) visar att invandrarungdomar är generellt sätt mindre 

fysiskt aktiva, särskilt invandrarkvinnor. Enligt samma rapport finns det ett samband mellan 



 
 

 

invandrarbakgrund och val av idrott. Både män och kvinnor med invandrarbakgrund söker sig 

ofta till sportgrenar såsom fotboll och basket. Detta kan bero på ur ett socialt perspektiv att 

dessa grenar ställer lägre krav på förkunskaper och materiell standard.  

 

TABELL 3: Absoluta frekvenser: föräldrars 
härkomst – kön 
(Datafil: Korstabell, BK Örnen, n = 78). 
 Föräldrars 

härkomst 
Total 

1,00 2,00 

 Kön 
1,00  42  19  61 
2,00  4  13  17 

Total  46  32  78 
 
Anm. Kön (1 = man, 2 = kvinna), föräldrars härkomst (1 = invandrarbakgrund, 2 = ej 
invandrarbakgrund). 
 

I tabell 3 har etnisk identitet operationaliserats som ’föräldrars härkomst’. Tabellen redovisar 

en fördelning mellan etnisk identitet och kön i utövandet av amatörboxning. Som framgår av 

tabellen föreligger helt motsatta fördelningar vad gäller föräldrars härkomst. En majoritet av 

de manliga boxarna har utlandsfödda föräldrar medan en lika stor majoritet av de kvinnliga 

boxarna uppvisar motsatsen.  

Det kan tilläggas, att av det totala antalet boxare, såväl manliga som kvinnliga med 

utlandsfödda föräldrar, är en majoritet födda i Sverige.   

I en statistisk undersökning framgår att invandrarungdomar känner sig mindre nöjda med 

livet, och förklaring till detta kan ha en social karaktär.  Som minoritetsgrupp kan 

invandrarungdomar uppleva sig marginaliserade och detta kan även skapa en känsla av 

utanförskap. Att söka sig till idrottsarenor är ett sätt för dessa ungdomar att finna samhörighet. 

Invandrarungdomar upplever idrotten som en rasistisk frizon (FoU, 2004). Wacquant (1994) 

menar att boxning är en sådan sport som inte segregerar, där aspekter som etnicitet, ålder och 

kön spelar mindre roll. Vidare beskriver han att boxningen är en ren maskulin sport som då 

lockar ungdomar med sociala problem. Boxningen öppnar en dörr för möjlighet att skapa en 

förändring i beteendet hos de marginaliserade ungdomarna, men det krävs att samtliga aktörer 

är positivt inställda till det. Boxning som sport omfattas av en rad regelverk som 

tillhandahåller struktur hos en boxare. Strukturen inom boxningen är en viktig aspekt eftersom 

den förser utövarna disciplin. Att omsätta disciplin i praktiken ger upphov till uthållighet och 

kontroll över egna handlingar. Utövarna lär sig att styra sitt inre fysiska utmattning. Struktur 



 
 

 

är viktig hos den marginaliserade gruppen eftersom den ger möjlighet till stabilitet, respekt 

och makt över egen tillvaro. 

 
3.1.2  Utbildning 
 
I Socialstyrelsens rapport (2010) sägs att sambandet mellan socioekonomisk bakgrund och 

låga skolbetyg i grundskolan är starkt. Av rapporten framgår, om än mera tydligt, att 

ungdomar i familjer med en svagare ekonomisk ställning, löper större risk att misslyckas i 

skolan. Andra undersökningar har över tid genomgående visat att i familjer där föräldrar 

saknar högre utbildning tenderar barnen i högre utsträckning att avsluta sina studier efter att 

ha genomgått grundskolan. 

 
TABELL 4: Absoluta frekvenser: utbildningsnivå – kön (Datafil: 
Korstabell, BK Örnen, n = 78). 
 Utbildningsnivå Total 

1,00 2,00 3,00 

 Kön 
1,00 18 35 8 61 
2,00 0 8 9 17 

Total 18 43 17 78 
Anm; Kön (1 = man, 2 = kvinna), Utbildningsnivå (1 = grundskola, 2 = gymnasium, 3 = 
högskola). 
 

Tabellen ovan indikerar att ett stort antal manliga boxare har gått på gymnasiet. Gällande 

kvinnliga boxare visar tabellen att de har högre utbildning. Enligt den sociala rapporten 

erhåller pojkar låga eller ofullständiga betyg i jämförelse med flickor. Sämre skolresultat har 

koppling till en rad underliggandefaktorer vilka är individrelaterade, familjerelaterade och 

även skolrelaterade exempelvis klassrumssituation. I rapporten diskuteras att skolgången kan 

ha en viktig avgörande roll inför framtida livsval. Trots det faktum menar boxningstränare att 

utbildningsnivå och andra bakgrundsaspekter saknar betydelse. Boxningsklubbar fungerar 

som öppen miljö där alla är välkomna oberoende av kön, etnisk tillhörighet eller 

utbildningsbakgrund (Dortants & Knoppers, 2012).  

 

3.1.3  Yrke och sysselsättning 

 

Ekonomisk utsatthet kan uttryckas på många sätt. Arbetslöshet är kanske den mest frekventa 

förklaringen till varför människor är fattiga. Den sociala klasstillhörigheten kan i många 

avseende förklara varför ett samhälle kan uppspaltas i ekonomiska strata (klasser). Hur kan 

man då mäta socioekonomisk status?  



 
 

 

I tabellen nedan har en boxares i dag angivna yrke/sysselsättning fixerats mot en traditionell 

klassindelning som kanske i dag av många betraktas som förlegad. 

 

TABELL 5: Absoluta frekvenser: Yrke/sysselsättning – kön 
Datafil: Korstabell, BK Örnen, n = 75). 
 
 

Yrke/sysselsättning Total 
 3,00  4,00  5,00  6,00 

Kön 
1,00  3  13  35  8  59 
2,00  4   2  10  0  16 

Total  7  15  45  8  75 
 Anm; Kön (1 =man, 2 = kvinna), Yrke/sysselsättning (3 = lägre medelklass, 4 = 

arbetarklass, 5 = studerande, 6 = andra). 

 

Enligt tabell 5 är majoriteten av undersökta tävlingsboxare studerande och detta gäller hos 

både män och kvinnor. En annan observation är att det föreligger även ett stort antal manliga 

tävlingsboxare från arbetarklass. Wacquant (1994) menar att amatörboxningen är en 

arbetarklass yrke. För att rekrytera in boxarna läggs vikten på deras personliga egenskaper. 

Tränarna menar att de söker upp män som gillar att slåss och som ser upp till boxare som sina 

förebilder. Weinberg & Arond (1952) benämner i sin studie att sådana män uppfattas oftast 

som ”tuffa killar” och ”naturliga brottare”. Boxare från lägre socioekonomiska klass anses 

vara de bästa och framgångsrika inom boxningen. En av de intervjuade boxarna hävdar i 

samma studie följande:  

” They say that too much education softens a man and that is why the college graduates are 

not good fighters. A fighter with an education is a fighter who does not have to fight to live 

and he knows it....On for the hungry fighter is it a decent gamble” (sid.461, 1952). 

 

I Wacquants (1994) studie anger amatörboxarna att boxningen som sysselsättning ger först 

och främst en möjlighet till inkomst. Enligt studiens deltagande boxare erbjuder boxningen en 

anständig väg till självförsörjning. 

 

3.1.4  Uppväxtmiljö 

Begreppet segregation har, enligt en av Socialstyrelsen år 2010 utkommen rapport, efterhand 

fått ett starkt negativt värde och kan uppfattas som ett icke önskvärt tillstånd. I ett geografiskt 

perspektiv betyder segregation att olika befolkningsgrupper är, när det gäller bostäder, skolor, 

arbetsplatser med mera, ojämnt fördelade i rummet. Rapporten anger även att den mest 

negativa och påtagliga konsekvensen av segregation på strukturell nivå är att utsatta grupper i 



 
 

 

samhället tillsammans med invandrare samlas i vissa bostadsområden. Rosengård (Malmö), 

Botkyrka och Rinkeby (Stockholm) och Bergsjön och Angered (Göteborg) har ansett som 

exempel på sådana bostadsområden.  

 

TABELL 6: Absoluta frekvenser: Uppväxtmiljö–kön 

Datafil: Korstabell, BK Örnen, n = 78). 

 Uppväxtmiljö Total 
1,00 2,00 3,00 

Kön 
1,00 18 39 4 61 
2,00 8 6 3 17 

Total 26 45 7 78 
Anm; Kön (1 =man, 2 = kvinna), uppväxtmiljö(1=innerstad, 2= i förort, 3= på landet). 

 

Uppgifterna i tabell 6 påvisar att majoriteten av de manliga amatörboxarna bor i förorter. 

Däremot vad gäller kvinnor finns det ungefär lika många boxare från innerstad och förorter. 

Wacquant (1994) och Wright (2006) är några forskare som har genom sina studier undersökt 

kopplingen mellan boxning och sociala problem knutna till ras, klass och kön. Forskarna har 

redovisat att amatörboxningen erbjuder en mötesplats till ungdomar som kommer från sociala 

utsatta miljöer. Några studier har genomförts i de tuffaste amerikanska städer (bl.a. San 

Francisco, New York och Chicago), i vilka droghandel och våld förekommer bland 

ungdomar. I den hårda miljön har den ungdomen ett stort behov att finna sin plats i samhället 

och genom boxningen finner dem respekt. Enligt forskarna upprätthåller samhället resurser 

som ska kontrollera, straffa och försöka förändra dessa ungdomar istället för att fokusera på 

deras styrka. 

 

3.1.5 Kriminalitet 

I Socialstyrelsens (2010) tidigare uppmärksammade rapport menar man att det i den allmänna 

debatten ofta görs en koppling mellan kriminalitet och marginalisering. Det går även att 

uttrycka detta som att kriminaliseringens omfattning kan ses som ett mått på brister i 

levnadsförhållandena bland utsatta grupper i samhället. 

Ett flertal amerikanska studier visar att många boxare har ett tidigare kriminellt förflutet. 

Oftast är brottsbenägenheten gängrelaterad (gängkrig, gatuvåld, stölder, inbrott), men det 

finns även exempel på grövre våldhandlingar. Även i Sverige har kriminellt belasta boxare 

figurerat i olika medier. Frågan är då i vilken utsträckning svenska amatörboxare kan kopplas 



 
 

 

samman med kriminalitet. Notera att kriminalitet har i tabell 7 operationaliserats som 

’förekomst i brottsregistret.   

 

TABELL 7: Absoluta frekvenser: förekomst i 
brottsregistret och kön. (Datafil: Kortabell, BK 
Örnen, n = 77) 
 Förekomst i 

brottsregistret 
Total 
 

1,00 2,00 

 Kön 
1,00 11 49 60 
2,00 0 17 17 

 Total 11 66 77 
Anm. Kön (1 = man, 2 = kvinna), Förekomst i brottsregistret (1 = ja, 2 = nej). 
Av såväl etiska som praktiska skäl frågades det i enkäten endast om boxaren hade förekommit 

i brottsregistret, inte om vilket brott som hade begåtts. Tabell 7 visar att endast manliga 

boxare förekommer i brottsregistret.  

 

3.2  Upplevelser av livskvalité 
 
Livskvalité beskriver vilka förutsättningar en individ har, vad gäller utbildning, arbete och 

inkomst. Begreppet kan också innebära hur individen upplever sin situation. I föreliggande 

studie riktas intresset, vad gäller begreppet livskvalité, mot fyra dimensioner: (a) 

självförtroende/självkänsla; (b) upplevelse av socialt utanförskap; (c) solidaritet och 

gemenskap och (d) etnisk identitet. Dimensionerna är i egentlig mening ett slags 

beteendevetenskapliga skalor, d v s påståenden i en enkät och som i en liknande skala skall 

mäta samma sak.  

En förutsättning för reliabilitet (tillförlitlighet) är att påståenden är just så tydliga att de mäter 

samma sak. Som tidigare nämnt mäts tillförlitligheten i en enkät med hjälp av Crombach’s 

Alfavärde. Statistiskt mäter alfavärdet sambanden mellan värdet på varje påstående och vad 

som benämns som skalvärdet. Om alla påståenden har ett starkt samband med skalvärdet har 

skalan en högre tillförlitlighet än om sambanden är låga. Alfavärdet är ett sådant 

sambandsmått. Ett acceptabelt Alfavärde sägs ibland ligga mellan 0.60 och 0.70. Det finns 

även andra uppfattningar. Några menar att även om ett Alfavärde ligger i närheten av.50, visar 

detta värde på en viss tillförlitlighet i enkäten.  

 
Hur förhåller det sig med tillförlitligheten i de fyra skalor som gäller i detta sammanhang? 

Generellt sett är Alfavärdet godtagbart (>.50) vad gäller dimensionerna a, b och c. Detta gäller 

även tävlingsboxare. Om vi nu betraktar operationaliseringarna av de fyra 



 
 

 

bakgrundvariablerna som redovisas i tabellen nedan varierar alfavärdet (.82 -.18). 

Operationaliseringar med låga alfavärden har exkluderats i undersökningen.     

I tabell 8 anges medelvärde och standardavvikelse för ett antal sociala faktorer vilka kan ha 

betydelse vad gäller integrationsprocesser i samhället. Dimensionerna a – c omfattar vardera 

sex variabler, vars värden (1 – 4, 4 – 1) ligger på ordinalskalenivå. Det maximala värdet är 

sålunda 24 (6 x 4) och det minimala värdet 6 (6 x 1). Dimensionen d omfattar endast fem 

variabler. Här är maximala värdet sålunda 20 och minimala värdet 5. För tabell 8 gäller att ju 

högre medelvärde desto större upplevelse av livskvalité. Samtidigt gäller att ju lägre värde på 

standardavvikelsen (std.), desto mer likstämmiga är svaren på enkäterna. Tilläggas kan att std. 

i den fortsatta framställningen inte diskuteras i någon större utsträckning. Värdet std. kan 

kanske betraktas mera som en upplysning hur homogen boxare svarat på enkätpåståendena.    

TABELL 8: Livskvalité och sociala faktorer: medelvärden och standardavvikelser. 
                                 själv.               socut.                  solid.                     etno. 
                               m           std         m         std          m          std           m           std   
tävlingsbox. (n=78) 20.53     2.66      20.93    2.78       18.66      2.84      17.37      2.09 
män (n=61)  20.79     2.27      20.72    2.93       18.51      2.91      17.16      2.07  
kvinnor (n=17) 19.64     2.39      21.78    1.92       19.28      2.58      18.21      2.00 
gym. (n=43)  20.55     2.97      20.76    3.19       18.72      2.80      16.95      2.24  
högskola (n=17) 20.06     2.36      21.40    2.50       19.17      2.50      18.06      1.73   
inv.bakgr. (n=46) 20.81     2.78      20.63    3.05       18.15      2.88      17.48      2.26 
ej inv, bakgr. (n=32) 20.13     2.47      21.39    2.28       19.53      2.63      17.19      1.82 
innerstad (n=26) 20.56     3.01      21.13    3.01       18.37      3.01      17.29      2.34 
förort(n=45)  20.59     2.52      20.65    2.78       18.63      2.70      17.46      2.00   
Anm; själv= självförtroende/ självkänsla, socut.= socialt utanförskap, solid.= solidaritet/ 

gemenskap och etno.= etnicitet/ etnisk identitet. 

 

I tabellen ovan kan vi utläsa medelvärden (m) och standardavvikelser (std) för tävlingsboxare 

och för boxare med avseende på kön, utbildningsnivå m.fl. (i en annan kontext benämnda som 

bakgrundsvariabler). Här representerar boxarkategorin ”tävlingsboxare” den population som 

vår studie valde att avgränsa sig till. Generellt visar tabellen relativt höga medelvärden för alla 

boxare, oavsett dimension. Det finns dock vissa skillnader. Uppenbart är att upplevelsen av 

självkänsla, social inkludering och etnisk identitet är större i jämförelse med solidaritet och 

gemenskap.  

 

Om vi nu ser till var och en av dimensionerna, och börjar med upplevelse av självkänsla, visar 

medelvärdet att amatörboxare med invandrarbakgrund upplever att de har en högre 

självkänsla än boxare inom de kategorierna. Överlag är emellertid medelvärdet högt. Detta 

resonemang kan knytas till en studie av Wright (2006) i vilken han poängterar att 



 
 

 

självförtroendet hos ungdomar som utövar amatörboxningen förstärks. Genom träningen 

utvecklas dessa ungdomar fysiskt och känslomässigt. Det sägs att hängivna tränare bidrar till 

en positiv självbild. Ungdomar berättar att boxningen är den bästa utväg ur sina 

dysfunktionella uppväxter.  

 

Vad gäller socialt utanförskap uppvisar medelvärdet att amatörboxare med högskolenivå 

upplever social inkludering till skillnad från dem med gymnasienivå. En allmän uppfattning är 

att högutbildade får bättre förutsättning än lågutbildade. Tabellen visar oss att amatörboxare 

med invandrarbakgrund upplever social uteslutning i samhället i jämförelse med icke 

invandrare boxare.  Dijstra et al. (2001) menar att social exkludering saknar koppling till 

kultur men däremot på ekonomiska förutsättningar. Arbete är nyckeln till social inkludering 

samt integration och utbildning ger möjlighet till arbete. Författarna anger att främsta tröskel 

för integration eller självständighet bland etniska minoriteter saknar koppling till kultur utan 

snarare till utbildningsnivån. I deras studie framläggs en diskussion om multikulturalismen 

och den sociala integrationen i Europa.  De menar att multikulturalism kan vara en grund till 

marginalisering, exkludering och förtryck. Multikulturalism påstås ha en negativ inverkan på 

integration. De hävdar att samhället skapar struktur som medför kategoriseringar istället för 

sammanhållning.  

 

Av tabellen ovan framgår att boxare med ej invandrarbakgrund känner i större utsträckning 

mer solidaritet än boxare med invandrarbakgrund. Som vi tidigare har nämnt kommer de 

undersökta boxare med invandrarbakgrund från socialt utsatta miljöer. Detta kan kopplas till 

Wrights (2006) argument att boxare med invandrarbakgrund är exponerade till 

vardagsproblem, vilket oftast kan ha till följd fysiska och psykiska besvär. I boxningsklubbar 

synliggörs dessa boxare genom att de får inta olika roller under träningen, de får exempelvis 

coacha varandra. Detta ökar deras delaktighet och stimulerar till öppenhet. Tränarna uppger 

att boxarna får möjlighet att uttrycka sina känslor samt bearbeta sina problem. Boxningen 

innebär kamratskap och gemenskap (Wacquant, 1994). 

 

Resultat i tabellen ovan visar att boxare med högskolenivå har positiv upplevelse av sin 

etniska identitet. Som nämnt tidigare är utbildningsnivån en gynnande faktor till integration 

och kan även förbättra livskvalité bland personer med utländsk bakgrund. Uppgifterna i 

tabellen uppvisar att ju lägre utbildningsnivå desto märkbar blir den etniska aspekten. Dijkstra 

et al. (2001) anger att den etniska aspekten blir mer påtagligt för flyktingar när de söker 



 
 

 

arbete, eftersom de oftast saknar nätverk såsom familjer och vänner som kan hjälpa dem att 

hitta ett arbete eller starta eget företag. 

 

4.  SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 

Syftet med denna studie har varit att så långt det kan vara möjligt, med hjälp av insamlade 

data (Datafil: BK Örnen), kartlägga miljöer ur vilka amatörboxare rekryteras och när de har 

rekryterats, redovisa och diskutera vilka upplevelser av livskvalité som gäller för dem i 

dagsläget. För att uppnå det rådande syfte ska vi under denna del försöka besvara våra 

frågeställningar: 

 

Hur ser könsfördelningen ut bland amatörboxare? 

Majoriteten av amatörboxare som deltog i denna studie var män. Detta beror dels på det 

klubbs urval som gjordes och dels på omfattning av könsfördelningen inom dessa klubbar. 

Trots att boxning är en manlig dominerande sport så förekommer kvinnliga boxare som är 

framgångsrika i sin karriär som amatörboxare. Könsfördelning är inte jämn bland 

amatörboxare, dock kan det tilläggas att kvinnliga boxare utmärker sig mer då de har högre 

arbetsmoral.  

 

I vilken utsträckning påverkar kön, etnicitet, yrke, utbildningsnivå och uppväxtmiljö 

utövande av amatörboxningen? 

I frågan om kön utgör en bidragandefaktor i utövande av amatörboxningen konstateras att det 

finns klart samband i könsfördelning inom boxningen. Denna fördelning utmärks av 

maskulinitet då det föreligger mindre intresse av att utöva boxning hos kvinnor. Denna studie 

har påvisat att rekryteringen inom boxning är oberoende av kön, men att det läggs vikt på 

individens personliga egenskaper och intresse. Både män och kvinnor som söker sig till 

amatörboxningen drivs av samma motiv. De önskar sig att åstadkomma sina drömmar.  

 Vår studie påvisade att det föreligger ett samband mellan val av idrott och etnisk tillhörighet, 

och att män med invandrarbakgrund är överrepresenterad inom boxningen. Boxning är en 

idrotts gren som är billig och inte ställer krav på förkunskaper. Majoriteten av amatörboxare 

som ingick i vår undersökning var studerande och boxningen erbjuder de en möjlighet till att 

skaffa sig inkomst. Amatörboxare får betalt genom tävlingen. Flera boxare har tidigare tagit 

oanständiga vägar för att tjäna pengar. De upplever boxning som en utväg för att hålla sig 

ifrån kriminella handlingar.  



 
 

 

Uppväxtmiljö är en ytterligare faktor som ligger till grund för utövandet av boxning. Som 

konstaterat i vår undersökning är majoriteten av amatörboxare bosatt i förorter. I den miljö 

förekommer marginalisering vilket medför begränsningar i integration.  

I frågan om till vilken utsträckning utbildningsnivån påverkar utövandet av amatörboxning, 

antyder vår studie att det inte ställs högre krav på amatörboxare. Enligt studiens resultat har 

majoritet av amatörboxare, som ingick i vår undersökning, gymnasienivå. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att faktorer såsom kön, etnisk identitet, yrke och 

uppväxtmiljö förutom utbildning har mer eller mindre betydelse i fråga om utövandet av 

boxning.  

 

Hur upplever amatörboxare känslan av (a) självförtroende, (b) socialt utanförskap, (c) 

gemenskap och (d) etnisk identitet? 

Det finns en sammanlänk mellan de beteendevetenskapliga skalor och bakgrundsvariabler 

som redovisats i vår studie. Presenterade resultat påvisar att amatörboxare med 

invandrarbakgrund upplever att de har en positiv självkänsla. Enligt forskning ökar boxningen 

amatörboxarens självförtroende. De får synas, bekräftas, respekteras och självförvekligas. 

Engagemang hos boxningstränare är betydelsefull, deras roll handlar om att bland annat 

vägleda och uppmuntra boxarna. Dessa får lära sig om struktur och regler. 

Enligt studie upplever majoriteten av våra respondenter en känsla av utanförskap. De upplever 

uteslutning från olika samhälleliga område såsom tillgång till socialt samt ekonomiskt kapital. 

De flesta kommer från segregerade område där samhälleliga resurser oftast inte fördelas 

jämlikt. Utbildning utgör en viktig aspekt som bidrar till delaktighet i samhället. Den ger 

frihet och möjlighet att höja livskvaliten. Amatörboxare med högre utbildningsnivå har 

positiva upplevelser av sin etniska identitet. Utbildning befrämjar integration och möjliggör 

för bättre tillvaro för personer med utländsk bakgrund.  

För boxningsutövare innebär boxningen gemenskap och solidaritet. Boxningsklubbar är en 

öppen miljö där boxarna får gott bemötande och upplever en känsla av kamratskap. De 

erbjuder någon form av terapi där boxarna får lära sig att hantera sina livsförhållanden på ett 

bättre sätt.    

 

Hur kan den sammantagna bilden se ut vad gäller amatörboxare i det svenska 

samhället? 

Amatörboxare anammar en förändrad identitet genom utövande av boxning. Med boxningen 

vill amatörboxare skaffa sig en plats i samhället. Boxningen skapar struktur i deras tillvaro 



 
 

 

och ger dem en accepterande bild i samhället. Amatörboxningen uppfyller en social funktion, 

vilket innebär förebyggandet av sociala problem knutna till brottslighet, brist på sysselsättning 

m.fl. Boxning förefaller ha positiv inverkan eftersom den motverkar avvikande beteende, 

bidrar till integration och förbättrar livskvaliten hos utövarna. Boxningsklubbar och tränarna 

uppfyller en betydande roll. Bokningsklubbar erbjuder en mötesplats bestående av trygghet, 

delaktighet i samhället och möjlighet att utvecklas. Tränarna tar ett socialt ansvar genom att 

involvera sig i boxarnas liv. De uppmuntrar boxarna till att bli ansvarsfulla. För ungdomar 

med bakgrund från sociala utsatta miljöer betraktas tränarna samt framgångsrika boxare som 

förebilder, eftersom de kan identifiera sig med dem. 

I det sammantagna kan vi konstatera att amatörboxningen kan spela en viktig roll i samhället. 

Under senare decenniet har svenska regeringen erfarit utmaningar beträffande 

integrationspolitiken. Det har förekommit sociala problem som hittar sitt grund i 

mångkulturalism som ett samhällsfenomen. Sverige har skiftat från ett homogent till ett 

mångkulturellt samhälle, vilket förefaller ha inverkat både positivt och negativt på 

integrationen. Konsekvenserna har bland annat varit att det har bildats grupperingar bland 

medborgarna. Regeringen har utformat en del reformer i integrationspolitiken med syfte att 

åtgärda problem relaterad till bland annat utanförskap i samhället särskilt bland 

minoritetsgrupper. Socialt utanförskap kan oftast innebära att samhället misslyckas att fördela 

resurser på jämlika villkor. Här kan vi ställa oss frågan om varför det ser ut som det gör? Att 

åtgärda sociala problem relaterad till socialt utanförskap behöver vi möta de berörda grupper 

där de är. Vår studie har påvisat att boxning kan fungera som en förebyggande insats för 

grupper som har hamnat utanför samhället. Däremot kan behovet inte tillgodoses hos 

samtliga, eftersom intresset för boxning är begränsad. Avslutningsvis kan vi utifrån det 

positiva utfallet vad gäller medelvärden inom de olika dimensionerna konstatera att 

amatörboxning är ett verktyg för att stimulera integrationen i samhället. 
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