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FÖRORD
Mitt intresse för boxning började i rätt tidig ålder. Av någon anledning som jag inte 
kommer ihåg idag fick jag någon gång i mitten av femtiotalet  -  efter mycket tjat på 
far och mor -  prenumerera på Rekordmagasinet som utkom en gång i veckan och 
innehöll mycket boxning. Att det var boxningspromotorn Edwin Ahlquist som var 
chefredaktör och ansvarig utgivare hade jag väl då inte riktigt koll på.

Intresset blev inte mindre efter det att Ingemar Johansson blivit europamästare i 
tungvikt 1956 och slagit ut Eddie Machen två år senare. När sedan Ingemar erövrat 
mästarbältet i tungvikt 1960 var saken klar. Det var boxning som gällde. Så har det 
fortsatt. 

För några år sedan fick jag ekonomiska möjligheter att sjösätta ett mindre 
forskningsprojekt. Jag valde då att genomföra en begränsad undersökning av svensk 
amatörboxning men tonvikten lagd på i huvudsak sociala faktorer. Det har inte 
alla gånger varit så enkelt som jag från början trodde. Nu är äntligen en rapport 
färdigställd och det är min förhoppning att den skall ge en boxningsintresserad läsare 
något att fundera över.

En rad personer har varit mig till stor hjälp. Inledningsvis gav svenska 
boxningsförbundets ordförande Patrick Wheeler min idé om svensk amatörboxning 
grönt ljus. Den dåvarande generalsekreteraren i boxningsförbundet Håkan Stigzelius, 
förutom att även han stödde idén helhjärtat, utarbetade ett rekommendationsbrev 
som kom att bli mycket värdefullt i kontakterna med boxningsklubbarna. Mina 
kontaktpersoner Hans Lindahl (Narva BK), Lasse Svensson (BK Örnen) och John 
H Larbi (Angereds BC) har under hela arbetet varit synnerligen hjälpsamma och 
tillmötesgående både vad gäller insamling av data och när jag kommit på besök. Sist 
med inte minst vill jag med en rak vänster salutera alla boxare, aktiva som motionärer, 
som ställt upp. Utan er hade det aldrig blivit någon rapport alls. Tack på er allihopa !

Avslutningsvis vill jag också rikta ett tack till Avdelningen för socialt som 
förärat mig både bidrag till resor och möjligheter för publicering av rapporten. 
Tidskriftseriens redaktör Magnus Ottelid har i slutändan mycket förtjänstfullt sett till 
att rapporten kan gå i tryck. Tack, Magnus !

Östersund
2014.09.05
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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. Boxning 
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 många 
avseenden kommit att framstå som en positiv drivkraft.  Föreliggande arbete 
kommer till huvuddelen att avhandla den svenska amatörboxningen utifrån två 
frågeställningar: (1) hur ser amatörboxningens sociologiska och - kulturgeografiska 
karta ut i ett historiskt perspektiv; (2) vad kännetecknar, utifrån några generella 
indikatorer på livskvalité, den i dagsläget nu aktive amatörboxaren?   

Som ett exempel hur svensk amatörboxning övertid har utvecklats till en i dag 
viktig byggsten inom det svenska idrottssamhället har jag valt ut Narva BK. Det var 
på ingalunda vis något lätt val. Klubben, som bildades år 1931, hör hemma, som 
alla boxningsvänner känner till, i hjärtat av huvudstaden. Varför då Narva BK, 
undrar man kanske?  Svaret är alldeles inte så enkelt. En motivering kan vara att 
klubben, ur det sportsliga perspektivet, varit aktiv under i stort sett hela den svenska 
amatörboxarhistorien. Den har allt sedan det tidiga trettiotalet intill i dag, erövrat en 
rad svenska mästerskap.  Under 1930-talet sopade bröderna Erik och Oscar Ågren 
canvasen (kan man säga så även om man bara vann på poäng) med sina motståndare. 
Många mästerskap har vunnits sedan dess. Även i dag vinner Narvaboxare svenska 
mästerskap.     

En annan motivering är att det av de i nutid gällande stadgarna framgår att 
klubben har beslutat att bedriva sin idrott så att den skall kunna utveckla människor 
fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt. Vad gäller den sociala utvecklingen ansåg 
klubben i sina stadgar från år 2000 att: 

’idrott ger gemenskap. För många är kamratkretsen ett avgörande skäl att 
engagera sig. Många barn och ungdomar får i föreningen en trygg och 
social  gemenskap. De lär sig att respektera och umgås med andra människor, 
också över generationsgränser, kulturella gränser och etniska gränser. 
Genom ledarna får de positiva vuxna förebilder. Samhörigheten i föreningen 
motverkar människors isolering. Idrott i förening ger därmed rättbedriven, ett 
mer värde som skall vara tillgängligt för alla som vill’.
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Narva BK menar även att idrotten betyder mycket i många människors liv. Det är 
därför viktigt att den bedrivs på ett bra sätt. Eftersträvas skulle bland annat demokrati, 
fostran, jämställdhet, rent spel (ärlighet) och respekt för andra. Under punkten respekt 
diskuterades den i dag så viktiga etniska frågan. I protokollet fastslog man att:

’idrotten är till sin idé internationell. Idrottsligt utbyte mellan olika nationer 
och etniska grupper på alla nivåer breddar våra kontaktytor. Den ökar vår 
förståelse för andra kulturer och stärker samverkan mellan människor över 
nationsgränserna. Genom att idrotten är gränslös kan den via föreningarna 
bidra till att integrera nykomlingar i det svenska samhället. Människor 
av olika nationalitet, ras och religion kan med idrottsgemenskapen som 
utgångspunkt lära känna varandra, respektera varandra och förstå varandras 
olika värderingar, vilket motverkar främlingsfientlighet och rasism’.

Narva boxningsklubbs verksamhetsidé är i dag i stort densamma. Klubben 
delar in verksamheten efter ålder och ambitionsnivå: barnidrott (upp till tolv år), 
ungdomsidrott (13 – 20 år) och vuxenidrott (över 20 år). Klubben vill på alla nivåer 
bedriva sin idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt 
som socialt och kulturellt. Därför vill man verklighetsförankra sin idrott så att:

• ’den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll.’
• ’alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön ,nationalitet, fysiska och psykiska 

förutsättningar, får vara med i föreningen’.
• ’den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika 

samhällgrupperingar’.
• ’den som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin 

verksamhet’.
• ’den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap’.

Narva BK får här stå modell för en målinriktning som säkert kan sägas vara generell 
bland boxningsklubbar i Sverige, oavsett om det är mindre eller större klubbar och 
oavsett om de bedriver sina verksamheter i storstäder eller i mindre samhällen ute i 
landet.

DISPOSITION.
Förutom de två frågeställningar om svensk amatörboxning som presenterades 
inledningsvis finns även en annan och mycket viktig övergripande fråga: i vilken 
utsträckning och ur vilka perspektiv är i dag boxning och särskilt amatörboxning 
ett intresse inom forskningen?   I DEL I är uppgiften att redovisa ett urval av den 
forskning som har genomförts av inom boxningssporten. Översikten gäller både 
amatör- som professionell boxning. Jag har valt att inordna den forskning som 
redovisas inom begreppet teoretiska perspektiv. 
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Syftet i DEL II är att pröva Mats Hellspongs (2003) antagande att (1) boxning 
inte har några rötter i det äldre bondesamhället, utan den har varit en ren import 
och förknippats med ’urban arbetarkultur’ och att (2)  boxning i dag blivit den mest 
invandrardominerande idrottsgrenen i Sverige.  Det kan därför ses som rimligt 
att genomföra en deskriptiv historisk-sociologisk kartläggning, där man över tid 
redovisar, förutom vilket år som boxaren vann sitt mästerskap och i vilken viktklass, 
också en boxares  (a) sociala klasstillhörighet; (b) etniska härkomst; (c) var hans klubb 
är geografiskt belägen; och (4) om den är belägen i en storstad, är det en innecity/
klassisk klubb eller en förortsklubb. 

Slutligen, i DEL III är intresset analytiskt orienterat och riktat mot viktiga begrepp 
som integration och socialisation. Dijkstra, Geuijen & Ruijter (2001) och Whright 
(2006) har tagit sig an problem knutna till just integrations- och socialisationsfrågor.  
De förstnämnda författarna menar att ett kitt mellan ett tidigare begrepp som 
multikulturalism och social integration mycket beror på den agenda som förespråkas 
av dem som är offentligt ansvariga.  Detta gäller särskilt i tider när äldre nationalstater 
möter ett ökat utbud av interkulturell komplexitet. Ett sådant möte kan om samhället 
misslyckas att integrera alla potentiella och legitima medborgare, rent hypotetiskt 
leda till sociala exkluderingar. Whright, å sin sida, redovisar hur boxning, inom ramen 
för en form av socialt arbete med ungdomar vilka befinner sig i en slags riskzon, kan 
användas som ett medel för att minska våldet i deras liv i de områden där de lever.        

När det gäller boxningens sociala betydelse och integration i ett samhälle kan det 
vara rimligt att genomföra en surveyundersökning (enkätundersökning) knuten till 
en matchande etnologisk fältstudie vid några relevanta boxningsklubbar. Ett likartat 
tillvägagångssätt vore även möjligt under pågående nationella boxningsturneringar. 
På så sätt ges möjligheter för att – förutom ett standardiserade bakgrundsvariabler -  
samla in data vad gäller en boxares (a) syn på/upplevelsen av den egna självkänslan/
självförtroendet; (b) den egna synen på/upplevelsen av solidaritet och gemenskap; (c) 
den egna synen på/upplevelsen av  etnicitet/etniskt ursprung och (d) den egna synen 
på/upplevelsen av socialt utanförskap/livskvalitet. 

Den administrativa redovisningen av ’Den raka vänstern’ är ämnad att presenteras 
i två omgångar. Vi kan likna en mer publik och omfångsrikare framställning vid 
en populärvetenskaplig rapport, där akademisk stabsdisciplin och vetenskaplig 
akribiexercis inte placeras i det första rummet. En i artikelform, och då på det 
engelska språket, strikt vetenskaplig framställning  måste om den nu skall kunna 
publiceras, däremot omfatta sådana krav som ställs av ansvariga editorer oavsett 
relevant vetenskaplig tidskrift. 

Om vi skall återgå till det huvsakliga syftet i detta arbete är det så att det, förutom 
det sociala perspektivet, även går att urskilja andra synsätt, vilka tvivels utan fyller en 
uppgift för att kunna förstå boxningens multipla komplexitet i ett samhälle. Uppgiften 
i DEL I är därför att, förutom det sociala perspektivet, även uppmärksamma några 
andra intressanta synsätt på boxningssporten.  
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DEL I:  BOXNING: En forskningsöversikt
   

1. INLEDNING
Mats Hellspong (1982: 42-45) har sammanfattat olika debattargument för och 
emot boxningssporten. Han mejslar ut sju sådana argument: medicinska, etiska, 
sociala, juridiska, estetiska, nationella och taktiska. Några av hans är föreslagna 
debattargument, eller om man så vill perspektiv, kan i ett modifierat sammanhang, 
med förtjänster fungera som teoretiska utgångspunkter. Detta gäller särskilt om man 
har för avsikt att genomföra en mera systematisk vetenskaplig genomgång av den 
litteratur som producerats inom sakområdet boxning. 

Om vi ur ett mer vetenskapligt synsätt, och med de ovan uppräknade argumenten 
i åtanke, tänker oss att diskutera teoretiskt formulerade perspektiv i anslutning till 
boxningssporten, är det rimligt att på en gång begränsa sig.  Detta gäller oavsett om 
intresset är inriktat mot ett professionellt eller ett amatöristiskt utövande av. Vid 
en genomgång av forskningsläget vad gäller boxning som sport skulle en sådan 
begränsning kunna stanna vid fem perspektiv (nedan och med fet stil i punktform).  
Resp. teoretiska antaganden och/eller påståenden följer omedelbart därefter. 

• ett fysiologiskt/medicinsk perspektiv: boxning framstår som skadlig och 
borde egentligen förbjudas som sport.

• ett etiskt perspektiv: boxning framstår som en kontradiktion, den kan 
betraktas som ett utslag av våld/misshandel ute i samhället, men är tillåtet 
som ett gentlemannaskap och en sport inne boxningsringen.

• ett kultur perspektiv:  boxning kan betraktas som  ’a set of shared attitudes, 
values, goals, and practices that characterizes an institution, organization or 
group’.

• ett socialt - etniskt perspektiv: boxning ger möjligheter för en social fostran, 
i vilken aggressivitet och frustration ersätts av respekt och ödmjukhet, 
något som i sin tur får stor betydelse i relationerna med det omgivande 
samhället.

• ett ekonomiskt perspektiv: boxaren utövar sin sport av yrkesmässiga 
skäl.

Det måste här på en gång påpekas att det finns uppenbara överlappningar mellan 
de fem perspektiv som redovisats ovan. Samtidigt kan vi konstatera att det också är 
möjligt att ur de framtagna artiklarna urskilja ytterligare några möjliga perspektiv. Tre 
sådana perspektiv kan nämnas, nämligen (a) ett maskulint perspektiv (masculinity) 
(b) ett  etniskt-/rasperspektiv (ethnical/race) och (c) ett genusperspektiv (gender). I 
detta arbete kommer perspektiven (a) och (c) att inordnas i det kulturella perspektivet, 
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medan perspektiv (b) integreras i det sociala/etniska perspektivet.  
Det fordras några förklaringar till de tankegångar som leder fram till att (1) det 

samtidigt finns ett socialt/etniskt perspektiv och ett subperspektiv som nu benämnts 
som ethnical/race; och (2) att det samtidigt finns två andra subperspektiv som benämns 
masculinity och gender. När det gäller termen etnicitet är den inte alla gånger så 
enkel att definiera. Här gäller följande: i det sociala/etniska perspektivet anknyter 
termen etnicitet till social klass. Det handlar om en slags utsatthet i samhället oavsett 
vilken etnisk grupp man nu tillhör. 

I den andra betydelsen är termen etnicitet knuten till race och i denna framställning 
i första hand till boxare som tillhör olika etniska grupper och i första hand till vita och 
färgade boxare. Race hade under tidigare en avsevärd större betydelse än vad den 
har i dag. Jag skall i ett senare avsnitt återkomma till denna inte så enkla och i dag 
ibland fördomsfulla uppspaltning av den etniska sammansättningen bland boxare.    
Dessutom kan man även möjligen skönja ett mer renodlat (d) klassperspektiv (social 
class). Min bedömning här är dock att ett klassperspektiv intimt hänger samman med 
ett socialt perspektiv. Båda perspektiven kan därför diskuteras gemensamt.

Av förstående skäl finns det inte någon anledning att här orda något om det 
ekonomiska perspektivet. Visserligen har det kanske funnits och finns kanske även 
i dag prispengar inom amatörboxning.  Sådana betalas emellertid inte ut i några 
kontraktsbundna lönekuvert till en förutbestämd promotor och en fungerande 
manager. 

Det kan å den andra sidan vara av intresse att orientera något om forskningsläget 
vad gäller de övriga perspektiven. Hur ter sig då forskningsläget i dag när det gäller 
boxning. Jag vill på en gång tillkännage att jag inte genomfört någon heltäckande 
dammsugning av vad som skrivits inom sporten. Jag har koncentrerat i första hand 
intresserat mig av artiklar i tidskrifter. Översiktligt har jag kategoriskt använt mig av 
de mera kända databaserna, d v s databaser där en nyfiken intressent kan finna både 
artiklar som har med boxningen betraktad enbart som en sport att göra, men även 
dem som ur ett idéhistoriskt, samhälleligt, kulturellt eller fysiologiskt synsätt söker 
nå ett svar på varför individer väljer att stå upp som en ringens gladiator.

Den begränsning som jag syftade till i det föregående avsnittet har lett till en 
möjlig och provisorisk bedömning av volymen av antalet artiklar med fokus på 
boxning. Min bedömning är att artikelbeståndet till sin numerär kanske inte är 
alltför omfattande. Främst handlar det överlag om den professionella boxningen. 
Oavsett professionell- eller amatörboxning tycks det största intresset riktats mot 
det fysiologiska/medicinska perspektivet.  De övriga, av mig anförda perspektiven, 
tycks inte falla alltför många forskare på läppen. En spontant skattad rangordning 
– när det gäller antalet publicerade artiklar – ger följande resultat: (1) det kulturella 
perspektivet; (2) det etiska perspektivet; (3) det sociala perspektivet.  Vad beträffar 
de två sistnämnda perspektiven har det varit särskilt svårt att hitta relevanta artiklar. 
Det kan även redan nu påpekas att det fysiologiska/medicinska och det etiska 
perspektivet många gånger kan vara två sidor av samma mynt. Jag har dock valt 
att skilja dem åt. Ytterligare en omständighet kan vara viktig att ha i minnet. Medan 
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det fysiologisk/medicinska och det etiska perspektivet i stort framstår som negativa 
i relation till boxningen som sport gäller motsatsen för de två övriga. Detta gäller 
särskilt för det sociala perspektivet.   

I detta sammanhang vill jag också poängtera att amatörboxning icke torde vara 
ett lockande forskningsfält för forskare inom ’the sports sciences’.  Låt oss dock inte 
fastna här, övergå till en lite flyktig genomgång av de fyra för amatörboxningen 
intressanta perspektiven. 

1.1 Det fysiologiska/medicinska perspektivet.  
I alla tider har man inom medicinsk forskning hävdat att det finns påvisbara 
samband mellan boxning som sport och de skadeverkningar som i första hand kan 
uppstå genom upprepade slag mot huvudet.  I många avseenden kan man säga 
att företrädare för detta perspektiv har en skeptisk, kritisk eller negativ inställning 
till boxning som en utövande sport, därmed inte sagt att man är helt emot sporten 
som sådan. I detta avsnitt skall i huvudsak endast en hjärnrelaterad skada CTBI-B 
(Chronical Traumatic Brain Injury among  Boxers = the punch-drunk syndrome), tas upp 
till en närmare granskning hur denna har kommit att diskuterats i ett begränsat urval 
av vetenskapligt publicerade artiklar. 

Det finns över tid en mängd studier som berör risker för hjärnskador inom såväl 
professionell som amatörboxning. Det empiriska underlaget varierar kraftigt, likaså 
metoderna för att ”mäta” eventuella uppkomna sådana skador. Som exempel kan 
nämnas att Corsellis, Bruton och Freeman-Browne (1973) har genomfört en ofta 
citerad neuropatologisk studie av 15 ex-professionella boxare, vars hjärnor samlats 
in och förvarats i för ändamålet säkerställda etanolbehållare vid ett institut inom 
Runwell Hospital (UK). Den medicinska/naturvetenskapliga undersökningen, som 
det här är frågan om  – d v s  den patologiska examinationen -  kombinerades sedan 
med mjukdata (intervjuer) härrörande från boxarnas efterlevande släkt och från 
närstående vänner.

Med hjälp av dagens moderna och exklusiva elektroteknologiska möjligheter har 
Stojsih, Boltano, Wilhelm & Bir (2010) utvecklat, vad de kallar, the ’Impact Boxing 
Headgear’ (IBH)  – ett trådlöst mätinstrument modellerat likt ett huvudskydd – för 
att kunna kartlägga hur olika huvudrotationer bland boxare - under en 4 x 2 minuters 
match påverkar minnes- och tankeverksamheten.  Denna undersökningsmetod står 
som alla kan notera i bjärt kontrast till den förra. Låt oss återkomma till dessa båda 
undersökningar framöver.

Det är inte så enkelt att med en exakthet kunna fastställa vilka skador som en 
boxares hjärna kan utsättas för, oavsett om boxaren är professionell eller  amatör. Det 
förefaller även vara en markerad diskrepans vad gäller själva skadeverkningarna. 
De flesta forskningsrapporter, vad gäller graverade exempel på att boxning har en 
fysiologisk negativ inverkan, emanerar från den professionella utövningen. Hur det 
nu än ter sig, är det möjligt att ur ett makroperspektiv ändå urskilja för hjärnan två 
dominerande skadeverkningar:          
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• en akut variant kännetecknad av ’concussion, delibitating brain dysfunction or 
death’.

• en längre utdragen process kännetecknad av ’a punch-drunk syndrome’ (i 
nutida medicinska termer benämnd som  CTBI-B; se även ovan).

Även om intresset i detta avsnitt skall fokuseras mot  ’the punch-drunk syndrome’  
måste ändå något sägas om den akuta varianten. Först och främst gäller denna 
variant numera i första hand professionella utövare. Till akuta hjärnskador brukar bl 
a räknas subduralhematom (symtom: förvirring, huvudvärk, illamående, kramper, 
känselrubbning, halvsidig förlamning) och kortikala kontusioner (en allvarlig 
försämring av medvetandet). 

Till de akuta hjärnskadorna brukar också räknas en knock-out, d v s boxaren 
slås medvetslös och faller ner på canvasen. Boxaren kan även, innan han/hon slås 
ut, vara groggy,  han har efter hårda slag mot huvudet fått en försämrad grad av 
medvetandegrad och därmed en försämrad koordination, vilket i sin tur leder till 
större svårigheter för en gardering. Det finns även en uppfattning om att ’the groggy 
state’, i ett längre perspektiv,  framstår som ’ a intermedediate between the knock-out 
and the punch-drunk state ( se Critchley 1957). 

Så över till begreppet ’punch-drunk. I en av de forskningsöversikter, som redovisas 
senare i detta avsnitt, menar några artikelförfattare att ett vitalt problem varit frånvaron 
av en mera enhetlig definition av CTBI-B.   Den sista meningen andas oråd. Det finns 
även ett flertal beteckningar vad  gäller begreppet/termen ’punch-drunk’. Förutom 
CTBI-B finns även andra mer seriösa: ’traumatic progressive ecephalopathy’(Blonstein 
& Clark, 1957), ’traumatic encephalitis’ och ’dementia pugilistica’ (Critchley, 1957). Vid 
sidan av dessa benämningar finns slangtermer som ’punchig’, ’goofy’, ’slug-nutty’, 
’stumble-dum’ och ’slap-happy’.       

Låt oss gå tillbaka till de redan citerade artiklarna som publicerats av Critchley 
resp.  Corsellis. Den förstnämndes empiriska underlag, vilket omfattas av elva boxare 
(7 professionella, 3 amatörer, 1 okänt status), var huvudsakligen aktiva mellan 1930 
och 1950.  Samtliga uppvisar skilda former av att vara ’punch-drunk’.  Symtomen hos 
dessa boxare kan för en lekman inom det medicinska området vara skrämmande. 

Det empiriska underlag som redovisades av Corsellis är liknande och  omfattades  
av femton ex-boxare (12 professionella, 3 amatörer),  aktiva mellan 1900 och 1940.  
De var relativt framgångsrika och med omfattande matchlistor. Det genomsnittliga 
dödstalet uppgick till 69 år.  Corsellis kom i sina studier fram till att ’a characteristic 
pattern of celebral change has been identified which appears not only to be a result of the 
boxing but also to underlie many features of the punch-drunk syndrome’. Symtomen hos 
dessa boxare är även här för lekmannen inom området medicin lika skrämmande.

När det gäller de två studier som nämnts här måste man ta några omständigheter 
i beaktning. För det första var en boxare under de tidsperioder de var aktiva, många 
gånger inte alltför genomtränade för just en sådan sport.  Tekniken var ofta primitiv. 
Inte sällan garderade man sig i första hand ’med hakan’. För det andra kunde en 
boxare under sin karriär komma upp i 700 matcher. För det tredje kunde en boxare 
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gå flera matcher samma dag. För det fjärde bröt många domare en match alltför sent. 
Slutligen var läkarkontrollerna påfallande bristfälliga.                           

I dag är situationen helt annorlunda. Det finns ingen anledning att här gå in på de 
förändringar som ägt rum inom boxningen och inte minst inom amatörboxningen. 
Regelförändringar har inneburit forskningen kring boxningsskador och då i första 
hand till neurologiska skador har kommit i en helt annan dager. Som alla förstår har 
även innovationer och nya metoder inom den neurologiska forskningen skapat nya 
möjligheter för en, inom boxningen, annan kunskapsbild än tidigare. Fortsättningsvis 
skall nu endast studier vilka härrör till amatörboxningen komma till tals.

Det finns från ur ett neurofysiologiskt i dag kritik mot amatörboxningen. Endast 
två exempel skall nämnas här. En amerikansk kommitté (1997), knuten till området 
pediatri, menar i en kortfattad artikel att amatörboxningen med alla medel måste 
motverkas som sport.  Samtidigt måste riskerna för hjärnskador spridas i samhället 
och då särskilt bland unga människor. I stället skall ungdomar övertalas att satsa på 
sporter där huvudskador inte är ’the primary object’

Di Russo & Spinelli (2010) har i sitt arbete ’Sport is not always healthy’ kunnat 
konstatera att det bland de professionella boxare, vilka utgjorde det empiriska 
underlaget, förekom en nedsatt och reducerad hjärnkapacitet.   De menar att riskerna 
för liknande skador kan inträffa inom amatörleden. Förhoppningen är att deras 
slutsatser skall sätta ett avtryck bland ungdomar som överväger att börja boxas. 
Särskilt varnar de för den omständigheten att slag mot huvudet i tävlingsavseende 
tycks vara mera poänggivande än ett kroppsslag.  

Så över till undersökningar, där slutsatserna är de motsatta. Porter (2003) och 
Heilbronner et all. (1991) har genomfört undersökningar bland amatörboxare, vars 
matchlistor och tävlingsrutin varierar. Deras respektive empiriska underlag utgörs 
av till numerären likartade populationer (n=20, n=23). Man kan kanske tycka att 
underlaget i båda fallen är otillräckligt. De huvudsakliga slutsatserna är i de båda 
studierna i princip likartade. Det fanns inga bevis för att de boxare som ingick in 
studien led av  någon påvisbar ’neuropsychologic detoration’ eller ’changes in 
cognitive performance’.

I dag är det även vanligt att man inom ämnesdisciplinära forskningsområden 
publicerar litteraturöversikter, eller om man så vill, forskningsöversikter. Allt för att 
orientera den som är intresserad om den aktuella forskningsfronten inom ett visst 
sakområde. Härvidlag utgör ’sakområdet boxning’ inget undantag. I kronologisk 
ordning har Butler (1994),  Blennow et all. (2005) och Loosemore et all (2007) 
systematiskt kartlagt vetenskapliga studier vilka härrör till området möjliga kroniska 
hjärnskador’ inom amatörboxningen.

Butler  (1994) slår i sin noggrant redovisade översikt, omfattande tio artiklar, 
(Thomassen et all., 1979; Kaste et all., 1982; Ross et all.,1983; Casson et all., 1984; 
McLatchie et all.,  1987; Brooks et all., 1987; Levin et all., 1987; Heilbronner et all., 
1991; Murelius & Haglund., 1991 & Butler et all., 1993)  fast att  ‘boxers were found 
to exhibit no signs of neuropsychological dysfunction in any analysis’…thus amateur 
boxing does not appear to expose individuals to neurological dysfunction’.
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Blennow (2005: 36) låter tillsammans med sina medforskare meddela att ’det finns 
inga säkra stöd i litteraturen för att amatörboxning leder till ens lättare former av CTBI-B, 
sannolikt på grund av det nya regelverk som syftar till att minska risken för hjärnskador, 
och då framför med färre antal ronder’.  Framställningen är, så vitt man kan förstå, 
en samproduktion mellan forskare från Göteborgs universitet och Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset i samma stad. 

Loosemore, Knowles & Whyte (2007)  rapporterar att, det utifrån den 
forskningsöversikt som de genomfört, inte finns några hållbara bevis för ett  samband 
mellan ’chronic traumatic brain injury and amateur boxing’. Författarna till översikten 
hade för sitt syfte funnit trettiosex relevanta artiklar, men ’the quality of evidence 
was generally poor’. Ett vitalt problem i översikterna hade genomgående varit ’the 
absence of any clear definition of chronic traumatic brain injury’.

Finns då några svenska studier än den redan nämnda?  Så tidigt som i 
mitten av 1950-talet publicerades en studie vad gäller akuta huvudskador inom 
amatörboxningen (se Larsson et all. 1954).  En av frågeställningarna var huruvida 
det kunde finnas tecken på akuta hjärnskador bland amatörboxare. Utifrån det 
empiriska underlag som användes (75 boxare, av varav 63 utgjordes av juniorer och 
tolv seniorer) kunde man inte finna något fall där en boxare drabbats av en akut 
hjärnskada. Dock påpekas i studien att risker aldrig kan uteslutas. Inom boxningen 
Slag utdelas alltid slag mot huvudet.     

I början av 1990-talet genomfördes vid Karolinska Institutet fem studier (Haglund 
& Bergstrand 1990, Haglund et all. 1990, Haglund & Persson 1990, Haglund & 
Eriksson 1991, Murelius & Haglund 1993), av vilka några redan ingår i någon av 
de forskningsöversikter som har redovisats.  Den centrala frågeställningen i samtliga 
studier är densamma, nämligen huruvida den svenska amatörboxningen kan leda till 
kroniska hjärnskador (läs: punch-drunk).  I samtliga undersökningar är svaren i stort 
likalydande. Ingen av de 50 före detta amatörboxarna visade några tecken på vad 
som i medicinska termer  benämns som chronic brain damage eller som i vedertagna 
boxningstermer, punch drunkness. Tvärtom, i de kliniskt inriktade neurologiska tester 
som genomfördes fanns inga signifikanta skillnader mellan boxare, fotbollsspelare och 
friidrottsutövare. Som en viktig anledning till avsaknaden av kroniska hjärnskador 
framhålls i första rummet de numera strikta reglerna inom amatörboxningen.

Sammanfattningsvis går det att utifrån den begränsade litteratur som använts 
minst tre rimliga slutsatser. För det första är risken för kroniska huvud- (hjärn-) 
skador, i första hand punch drunkness, avsevärt större inom den professionella 
boxningen än bland amatörer. För det andra var risken för sådana skador större under 
tidigare decennier jämfört med i dag.  Detta beror till stor del på den utveckling som 
generellt har kännetecknar kunskapssamhället från förr till nu. Det vore kanske lätt 
att säga att det inom boxningssporten skett en anmärkningsvärd enlightment, förr ville 
man i mycket större utsträckning se utslagna boxare och blod. För det tredje beror 
den mindre risken för hjärnskador i dag på förändrade rutiner vad gäller gällande 
regelverk och inte minst – i detta fall endast för amatörer – på ett obligatorium vad 
gäller huvudskydd.  
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1.2 Det kulturella perspektivet
Det tycks vara svårt att finna en enhetlig definition av begreppet kultur. Att det har sitt 
ursprung i latinets cultura i dess betydelse av att kultivera är odiskutabelt. Över tid har 
emellertid en rik flora av definitioner kommit till användning. Kroeber & Kluckhorn 
(1952) presenterade redan i mitten av det förra århundradet 164 definitioner vad 
gäller ’kultur´. Definitionerna torde inte ha blivit färre fram till i dag. 

Numera förefaller det vara så att termen kultur kan användas i tre sammanfattande 
kontexter:

1. ‘Excellence of taste in the fine arts and humanities, also known as high 
culture.

2. An integrated pattern of human knowledge, belief, and behavior that depends 
upon the capacity for symbolic thought and social learning.

3. The set of shared attitudes, values, goals, and practices that characterizes an 
institution, organization or group’.

Här skall vi utgå från den tredje och sista kontexten ovan. Det förefaller vara 
rimligt att diskutera boxning betraktad som en institution, en organisation eller 
en grupp. Låt oss därför översiktligt först nämna något om boxning som kulturell 
institution och därefter som två kulturbärande gruppidentiteter, dels en maskulin 
grupp och dels en som jag något tveksamt har valt att benämna gender (genus). Både 
vad gäller institution och de båda identiteterna finns  – med boxningen i fokus - 
attityder, värderingar och målsättningar som förenar.  Vi börjar med att se på boxning 
betraktad som en institution.    

Boxning som institution
Hellspong (1982) menar i sin tidigare nämnda avhandling att ’boxning är en av 
världens äldsta och mest utbredda sporter’. Han ger exempel från antikens Rom och 
Grekland, från faraonernas Egypten och det förkristna Mesopotamien. Vi skall här 
dock inte uppehålla vid dessa kulturer utan förflytta oss fram till 1700-talets England.  
Det är uppenbart att den moderna boxningens vagga stod i detta land och det var 
även där som den under detta århundrade upplevde sin första storhetstid.  I mitten 
av detta sekel kom boxningen även att få sina första skrivna regler samtidigt som 
den med sin brutala attraktionskraft lockade till sig ett allt större intresse från alla 
samhällsklasser.  England kom också fortsättningsvis – ända fram till 1800-talets slut 
- att vara den helt dominerande skådeplatsen för pugilismen, som tidigare också var 
den egentliga benämningen på boxning.

Roberts (1977), Shipley (1983),  Johnson & Fielding (1996), Krzemienski (2005), 
Whale (2008) och Downing  (2010) har var för sig i ett antal artiklar – och med skilda 
synsätt -  avhandlat boxningens äventyr under den ovan nämnda tidsperioden. Vad 
som är gemensamt dem emellan är de anser att boxningen utvecklades i takt med de 
samhällsförändringar som – vad gäller England - inträffade såväl på den nationella 
som på den internationella arenan. Det var i den rådande atmosfären som det kom 
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att växa fram en form av boxningskultur vilken omfattade element som maskulinitet, 
etnicitet, nationalism och gentlemannaskap. 

Låt oss nu först fokusera på boxning som en framväxande institution. Vi håller oss 
för enkelhetens skull här enbart till Roberts (1977) framställning. Han menar att den 
under 1700-talet alltmer praktiserade prisboxningen eller pugilismen på något vis hade 
bibringat en lugnande effekt på medborgarna i det dåvarande engelska samhället.  
Den kom att först att ersätta ’bear-baiting and bull-baiting’ – kamp mellan hundar, 
björnar och tjurar’ – och senare i egenskap av ’an artful form of self-defence’, att 
utmana den väpnade duellen , oavsett om det gällde svärd, värja eller pistol, som det 
enda sättet att försvara sin heder.  

Efter att den dåvarande fixstjärnan Jack Broughton – han som för övrigt var 
arkitekten bakom det nya regelverket – hade förlorat sitt championship år 1750, 
förlorade boxningen sin lyskraft. Det gick så långt att den – i sin högborg London - 
en kort tid därefter förklarades förbjuden. Inte förrän år 1789 återvann den sin forna 
popularitet.

Det nyfunna intresset för prisboxningen kom att svalna tre årtionden in på 
1800-talet. Boxningen hade frekvent stått under ett ständigt hot från inflytelserika 
liberala, humanistiska och religiösa kretsar, vilka ville få den förklarad för icke 
legitim. Det skulle dröja ända fram till 1860-talet innan nya regeländringar 
förändrade boxningen radikalt. Den nionde markisen av Queensberry, som var en 
stor boxningsentusiast, kom då att låna sitt namn till ett regelverk – ’the Queensberry 
Rules’ – vars övergripande konturer även gäller i dag. Nämnas kan att handskar 
måste användas, ronderna tidsbegränsades med en minuts paus dem emellan, en 
match varade i ett på förhand bestämt antal ronder och att en nedslagen boxare hade 
tio sekunder på sig att komma på benen efter en nedslagning. Vidare förbjöds alla 
brottningsgrepp och sekonderna var tvungna att lämna ringen efter att gongongen 
förklarat en rond påbörjad.   

Boxningen kom i anslutning till ’the Queensberry Rules’ att alltmera 
institutionaliseras. Den kom samtidigt att spridas ( se här Hellspong 1982: 54-56, 73).  
De första utövarna, i det sena 1700-talets USA,  torde ha varit slavar.  Den första 
matchen mellan vita ägde rum år 1816. Under de följande år tiondena fick boxningen 
en allt större plats i samhället och år 1882 utropades John L Sullivan som den förste 
världsmästaren i tungviktsboxning.

I Europa kom boxningen att stegvis institutionaliseras och integreras i samhället. 
Den franska boxningen, som utvecklades under sent 1700-tal och där sparkar tilläts, 
kom redan att i början av 1800-talet ersättas av den engelska varianten där inga sparkar 
tilläts. I Tyskland hade den engelska stilen fått fotfäste under 1860-talet. Det tyska 
boxningsförbundet kom sedan att bildas år 1912.  Till Skandinavien kom boxningen 
tidigt till Danmark.  Det första nationella mästerskapet hölls där redan år 1899. I 
Norge och Sverige hölls de första mästerskapen år 1909 resp. år 1920. Gemensamt 
för de båda senare länderna är att de nationella boxningsförbunden konstituerades 
år 1919.
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Boxning och maskulinitet
Begreppet maskulinitet (eng; masculinity) omfattas liksom termen kultur av en mängd 
definitioner och tolkningar. För enkelhetens skull redovisas här en enda definition. 
Huruvida detta är mer eller mindre generellt går att diskutera. Hofstede & Hofstede 
(2005) menar att det ur ett kulturellt perspektiv går att definiera maskulinitet 
(masculinity) som ’a society in which emotional gender roles are distinct: men are 
supposed to be assertive, tough and focused on material success, women on the 
quality of life; men’s culture prevails’.   Vi skall här – kanske ur ett mer idéhistoriskt 
synsätt - uppmärksamma ett par tolkningar av vad denna, i teoretisk mening många 
gånger ifrågasatta s k machoterm egentligen innebär.  Wacquant (2004) har i en artikel 
tagit upp ett antal för boxare typiska maskulina och machoinspirerade artistnamn: 
’TNT’, ’Marvellous’, ´the Bomber’, ’Dynamite’ osv. Den avdelningen vad gäller 
maskulinitet lämnas dock i detta avsnitt därhän. 

Maskulitet framträder på ofta och på många sätt i sportens värld. Hill (2005) har 
uppmärksammat en maskulinitet som kan relateras till den engelska arbetarklassen 
och som den framkommer i David Storey’s  roman ’The Sporting Life’. I romanen 
kritiseras den arbetarklassförankrade dåvarande normen vad gäller maskulinitet. 
Denna uttrycks i romanen som en ’konservativ hegemonisk heterosexuell 
maskulinitet’.  Boken skrevs 1960 och förde en för dåtiden radikal diskussion kring 
begreppet könsmaktordning.

Morris (2008) och Kusz (2001) har valt ett annat och mera tydligt sociologiskt 
scope på maskulinitet. Morris har studerat hur hegemonisk maskulinitet inom  ’high 
schools’  i fattiga rurala områden leder till ett akademisk ´gap’, vilket favoriserar 
flickor.  Pojkarna fastnar ofta i de värderingar som hindrar dem att påbörja en högre 
utbildning. De vill framstå som ’rednecks’i en värld där skolgången inte sätts i första 
rummet.

Kusz arbete har på ett sätt en likartad ansats. Han studerade hur vita ungdomar  
– på grund av en tidigare inlärd maskulinitet – under 1990-talet kom att känna sig 
inlåst i ett slags underläge vad gäller sport och andra folkliga kulturer. När det gällde 
sporter dominerade sådana idrotter som amerikansk fotboll, boxning och viss mån 
även fri idrott av ’icke-vita’. I en situation som denna kom det att utvecklas bland de 
vita ungdomarna en slags maskulin motkultur där de ville framstå ’som en minoritet’ 
trots att de i samhället i stort var en majoritet. 

Om vi nu övergår till enbart boxning uttrycker sig maskuliniteten på olika sätt. Här 
skall nämnas endast tre exempel. Woodward (2004), Sorek (2009) och Cooley (2010) 
har i tur och ordning intresserat sig för maskulinitet/rasifiering, maskulinitet/politik 
och maskulinitet/etnicitet. Om vi börjar med maskulinitet/rasifiering konstaterar 
Woodward (2004) att många av dem som boxas tillhör etniska minoriteter. De flesta 
är svarta. Hon konstaterade att det fanns en motsättning mellan en vit traditionell 
hegemonisk maskulinitet – det manliga i centrum – och en alternativ rasifierad 
maskulinitet med  ras/etniciteten som grund. Hennes undersökning genomfördes i 
ett gym i Sheffield.

Sorek (2009) diskuterar maskulinitet ur en helt annan synvinkel. Han politiserar 
begreppet och knyter an till konflikten mellan judar och araber i Mellanöstern. En 
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centralfigur i Soreks framställning är boxaren Hamze Yunes som i början av 1960-talet 
representerade en israelisk idrottsförening för att åtta år senare bli arresterad för att 
ha varit ledare för en palestinsk gerillagrupp. Yunes kom att i boxningssammanhang 
att bli något av en maskulin stolthet bland palestinierna och som titeln i Soreks artikel 
antyder att boxningsringen är ’the only place where an Arab can hit a Jew and get a medal 
for it’

Cooley’s (2010) bidrag till den maskulina diskursen är även intressant. Det utgår 
från de tre matcher som utkämpades mellan Irish Mickey Ward och Arturo Thunder 
Gatti under åren 2002 till 2004. Cooley menar att de tre fighterna i förlängningen kom 
att skapa en slag vit-etnisk atmosfär av maskulinitet. Båda boxarna var ju vita. För de 
vita boxningsälskarna var detta ett välkommet incitament. Det förde tanken tillbaka 
till den tid då vita boxare härskade i ringarna. I förlängningen spred sig även denna 
form av maskulint tänkande till samhället i stort.

Boxning och gender   
Idrott har av många ansetts vara en utövning som inte passar för kvinnor. När 
tidsandan förändrade synen på kvinnor och gjorde det möjligt för dem att deltaga 
i sportsliga utövningar genomfördes ändå ett antal restriktioner. Det finns ingen 
anledning att närmare gå i en sådan redovisning, men än i dag finns inte tiokamp 
med i programmet vad gäller den fria idrotten. 

Boxning har i de flesta kretsar, för att inte säga alla, inte ansetts vara en passande 
sport för kvinnor. Boxningen har dock efterhand  – både vad gäller amatör- och 
professionell utövning – under åren expanderat kraftigt. Det finns bland amatörerna 
mästerskapstävlingar på alla nivåer. Inom den professionella boxningen gäller i dag 
i princip samma mästerskapsrutiner som för män. Det är därför även förståeligt att 
forskare har tagit sig an uppgiften att försöka förklara och förstå de mekanismer som 
ligger bakom ett beslut att som kvinna börja att utöva boxning som sport.

Rotella (1999), Mennesson (2000), Woodward (2008), Caudwell (2008), Caudwell 
(2009) samt Edwards & Jones (2009) har alla i olika kontexter undersökt hur man 
kan gå tillväga för att kunna förklara och förstå kvinnlig boxning. Utifrån den 
genomarbetade litteraturen som här kan det vara  problematiskt med en relevant 
disposition. Det förefaller ändå vara logiskt att inleda med en kommentar om de 
metoder som i första hand använts för att producera kunskap om ämnet. Viktigt är 
även att känna till en boxares egen verklighet. Slutligen kan det vara av intresse att 
också visa hur den kvinnliga boxningen kommer till uttryck när det gäller etik och 
moral.

Woodwards (2008) artikel är ett typexempel på hur man i de flesta fall går till väga 
när man som forskare vill försöka förstå ett socialt fenomen/problem.  Hon utgår 
från relationen mellan forskaren och det som skall utforskas, i detta fall boxaren. 
Den metod hon själv föredrar och som hon själv har använt sig av är den klassiska 
etnografiska metoden eller om man så vill, traditionella fältstudier främst baserade 
på muntliga intervjuer (’life-stories interwievs’) och deltagande observationer. 
Woodward är inte ensam om att använda sig av ett sådant tillvägagångssätt. Tvärtom 
är det snarare en regel än ett undantag.
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Om kvinnlig boxning är det forskningsfält som skall undersökas står givetvis 
boxaren (-na) i centrum. Vanligtvis är att forskaren i första hand använder sig av 
enkätmetoden för att kunna få en bredd i sin kunskap om forskningsfältet. När det 
gäller kvinnlig boxning kan denna datainsamlingsteknik bereda svårigheter, vilket 
beror på att de kvinnliga utövarna fortfarande är rätt få. Rotella (1999) har i stället 
valt att, med hjälp av en fokuserad studie på en boxare – Liz McGonigal – och hennes 
sociala miljö, såväl inom som utanför boxningsringar och boxningslokaler. Rotella har 
använt essäformen som presentation (detta kan säkert diskuteras ur ett vetenskapligt 
perspektiv). Essäformen är ju i första hand inte teoretisk och analytisk, den är enbart 
deskriptiv. Den kan dock – som empiriskt underlag - med fördel användas om man 
nu i första hand vill ’förstå’ utifrån mera vetenskapliga kriterier.

Mennesson (2000) har utifrån några bestämda teoretiska synsätt undersökt 
varför kvinnor deltar i en så traditionella och manligt dominerande sport som 
boxning. Kunskap om denna värld inhämtades genom deltagande observationer och 
djupintervjuer bland ett begränsat antal av ringgirls. Mennesson kunde konstatera att 
ett skäl för de kvinnor som gav sig in i boxningssporten var att utmana den gällande 
könsmaktordningen. Det fanns även ett annat skäl som av Mennesson beskrivs som 
´the incorporation of masculine tendencies during childhood’.  I en avslutande kommentar 
menar dock Mennesson att den sociala konstruktionen av den identitet som kan 
känneteckna en kvinnlig boxare inte är så enkel; den är komplex och ett resultat av 
interaktionen mellan ekonomiska, kulturella och sexuella förklaringsfaktorer.                   

Edwards & Jones (2009)  har – för att uppmärksamma det kvinnliga deltagandet i 
idrottens värld, valt att använda termen ’sports feminism’. De menar även att ’a queer 
theory’, d v s teorin om kön och könsidentitet,  i dag utgör ett viktig inslag i ’sportens 
feminism’  som den svenska översättningen borde vara. Det är inte alla gånger så 
enkelt att följa med i en labyrint av alternativa tolkningar av det queerteoretiska 
begreppet. Det torde dock stå klart att gueerteorin i sig är ett postmodernt begrepp 
och sålunda vänder sig mot tanken på objektivitet och absoluta sanningar. I stället 
förespråkas relativism, subjektivitet och kontextualism.    

Caudwell (2008, 2009) har uppmärksammat hur en kvinnlig boxares vardag kan se 
ut i verkligheten. Caudwell använder sig även av en något annorlunda empiri än den 
som är vanlig i vetenskapliga sammanhang. Hon har som underlag för sina analyser 
valt ut filmen, Girlfight, inspelad år 2000 och regisserad av Karyn Kusama. Filmen har 
på inga vis kommit att uppmärksammas som Clint Eastwood’s epos Million Dollar 
Baby. I en av artiklarna används även filmen Bend it Like Beckham, detta för att kunna 
jämföra boxningen med en annan sport, nämligen fotbollen.

Det framgår med all tydlighet att Caudwell föredrar att använda sig av såväl   ’a 
queer approach’ som ’queer theories’ som analytiska verktyg när hon i akademisk 
mening skall ’recensera’ filmerna. Ett sådant angreppssätt kan givetvis omedelbart 
kritiseras, men ger å den andra sidan kunskap om den i många avseenden dominanta 
maskulina, heterosexuella och patriarkaliska atmosfär som råder inom sporten 
och särskilt då inom idrotter som fortfarande anses vara och är mansdominerade. 
Caudwell drar i sina artiklar/essäer en slutsats som inte är förvånande: filmerna, hur 
de kritiska de än ibland tycks vara, reproducerar de ändå heterosexuell hegemoni och 
heteronormativ integration.          
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1.3 Det etiska perspektivet. 

Who killed Davey Moore, why an’ what’s the reason for?
‘Not me’, says the man whose fists, laid him low in a cloud of mist,
Who came here from Cuba’s door, where boxing ain’t allowed no more.
’I hit him, yes, it’s true, but thats what I am paid to do.
Don’t say ’murder’, don’t say ’kill’, it was destiny, it was Gods will’.
Who killed Davey Moore, why an’ whats the reason for’?

Raderna ovan är hämtade från sista versen i en sång – Who killed Davey Moore – 
nedpräntade av den dåvarande protestsångaren Bob Dylan (1963). Den amerikanske 
boxaren Davey Moore avled i omklädningsrummet av en hjärnskada efter att 
ha förlorat på KO mot mexikanen Sugar Ramos  år 1963.  Sången handlar om sex 
gestalter runt om eller i den ring där dramat utspelades och där alla förnekar att 
de har någon skuld i denna tragedi: domaren, åskådaren, spelaren, journalisten, 
managern och motståndaren (som inte var kuban, min anm.). I Dylans sång har alla sex 
- trots förnekandena - en kollektiv skuld till vad som hände i ringen den kvällen. De 
var alla en del av helheten.  

   Moore’s död kom att föranleda en debatt om de risker och faror som var förenad 
med boxning som sport. Diskussionerna om möjligheterna för att kriminalisera 
boxningen hade även förekommit redan tidigare. En sådan diskussion hade bara ett 
år tidigare fått mycket luft under vingarna då Benny ’the Kid’ Paret avlidit efter 
att ha legat tio dagar i koma. Han hade på ett mycket brutalt sätt knockats – utan 
att ringdomaren Ruby Goldstein ingrep - av Emile Griffith i den tolfte ronden. De 
möttes då för den tredje gången. Tillsammans med de rent medicinska skälen till 
förslag om förbud mot boxning, som alltid funnits med i bilden, dök nu på allvar upp 
även etiska överväganden. Var det egentligen legalt att i ett civiliserat samhälle slå 
ihjäl en annan människa i en boxningsring?  Hur kunde det vara möjligt att sitta vid 
’ringside’ i Madison Square Garden eller annorstädes  och se en ’fighter’ massakreras 
till döds?

Finns det då även etiska förklaringar till att boxning kan tillåtas i ett s k ’civiliserat’ 
samhälle. Vi vet att krig kan – under omständigheter där man måste följa regler – 
accepteras som legitimt. Reglerna i ett krig är nedskrivna i Genevékonventionen. Det 
går kanske att föra en liknande argumentation vad gäller boxning om än på en annan 
nivå. Boxningen har sin egen ’konvention’ nedskriven i ett av den internationella 
boxningsunionen antaget och godkänt dokument.

Davis (1995) har i en intressant artikel utgått från en av honom vågad filosofisk 
postulering att ´questions of morality are distict from questions of legislation’. 
Han har valt att diskutera detta inom ramen för ’etiska frågor inom boxningen’, och 
sammanfattar sitt logiskt-filosofiska tankemönster utifrån (1) ’the essential nature of 
boxing’; och (2) ’the fact that it (boxing) is voluntary’. När det gäller ´boxningen till 
sitt väsen’ – the nature – menar han att den:
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• A:  ’legitimizes the intentional landing of actual blows upon the body of another, 
without the conditions that are usually required to make intentional landing upon 
morally intelligible’.

• B: ‘legitimizes the intentional harm upon another, without the conditions that are 
usually required to make the intentional infliction of harm upon another morally 
inteligiblel’.

• C: ‘legitimizes a nonsimulated viciousness towards another, without the conditions 
that are usually required to make a nonsimulated viciousness towards another 
morally intelligible’.

Boxningen har av många även kunnat accepteras därför att den bygger på 
individens ’frivilliga’ beslut att snöra på sig ett par handskar och kliva upp i ringen. 
Det är emellertid inte helt enkelt att veta vilka moraliska värden  boxaren själv knyter 
till denna ’frivillighet’. I vilket fall som helst konstaterar Davis att:

• A: ’the boxers voluntary try to land actual blows upon one another, in the absence of 
the kind of conditions that usually provide a moral rationale’.

• B: ‘the boxers voluntary try to inflict harm upon one another, in absence of the kind 
of conditions that usually provide a moral rationale’.

• C: ‘the boxers voluntary discharge viciousness toward one another, in the absence of 
the kind of conditions that usually provide a moral rationale’.

Det finns en dold och underförstådd kontradiktion I Davis framställning. 
Boxningen är en del av något och boxaren är en utövare av något som ur ett civiliserat 
perspektiv inte kan sägas vara legitimt, men å den andra sidan, eftersom den är en 
frivillig handling, vars regler accepteras av lagen, ändå gör den legitim. Här kan man 
sålunda utan tvivel säga att det föreligger ett etiskt dilemma.

Sheard (1997) har i ett mer svårfångat arbete diskuterat hur boxningen över tid 
har civiliserats.  Hans intresse tycks ha väckts efter några matcher med endera svåra 
skador eller med dödlig utgång i Storbritannien under första hälften av 1990-talet. 
Det kanske mest uppmärksammade fallet kan ha varit när Michael Watson efter att 
ha knockats av Chris Eubank låg i koma under trettioåtta dygn.

Sheard menar  –  och här tangerar han Davis etiska tankemönster – att boxningen 
går en balansgång mellan ’morality’ och ’legitimity’. Den har, eftersom det är 
farlig sport, efterhand tvingats att bli ’civiliserad: inga slag under bältet, reglerade 
viktklasser, maximalt antal och i tid bestämda ronder, munskydd, huvudskydd, 
tjockare vadd i handskarna, justa managers och medicinska kontroller. Men, undrar 
Sheard,  har boxningen blivit mindre farlig? Tvärtom kan förändringarna som nyss 
nämndes kanske bidra till att boxningen inte har blivit mindre farlig, utan tvärtom 
ökat möjligheterna för skador. Boxaren invaggas så att säga in en falsk säkerhet. Här 
föreligger sålunda även ett etiskt dilemma. 
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För att återgå till tanken på att kriminalisera boxningssporten kan nämnas att 
det i slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet förekom en häftig debatt inom 
Brittish Medical Association (BMA). För att nämna antalet debattörer och tonen i 
debatten fanns det sådana (Warburton 1998) som var mot en kriminalisering men 
än flera (Brayne, Sargent and Brayne 1998, Gillon 1998, Spriggs 2004) som var för 
ett förbud. Argumentationslinjerna är lättförståeliga och enkla att känna igen. De 
hade förekommit tidigare och förekommer än i dag. Warburton (1963) menade i sitt 
inlägg att BMA var förutbestämd och inadekvat i sin bedömning av farligheten och 
riskerna inom boxningen. BMA glömde bort att det under åren 1986-1992 endast skett 
tre dödsfall relaterade till boxning. Motsvarade tal vad gäller motorsport, flygsport, 
bollsporter och hästsport var 77, 69, 40 resp. 28. BMA krävde inga förbud mot dessa 
sportutövningar.

Ivrarna för ett förbud kan sägas samlas under den av Gillon (1998) myntade 
devisen ’doctors should not try to ban boxing: but boxing’s own ethics suggests reform’.  
Deras huvudargument var listigt framtänkt. Att använda medicinska skäl för ett 
förbud var icke en framkomlig väg. Däremot var de etiska skälen mera gångbara. 
Genom att hänvisa till de regler som ’gjort’ boxningen mer civiliserad (se Sheard 
ovan) ville man även att alla slag mot huvudet även skulle förbjudas (blows to the brain 
would be outlawed as blows to the balls are already outlawed). Detta kunde bara ske genom 
den internationella boxningsunionens egen försorg. Skulle nu ett sådant beslut på 
etisk väg kunna klubbas igenom, då skulle boxningen i princip ta död på sig själv. 
Ett delmål i denna strategi var att ’fights would become bouts to be won or lost on points’. 
Ännu i dag har detta ej blivit verklighet.

1.4 Det sociala/etniska perspektivet.  
 Det sociala/etniska perspetivet uttrycktes i det föregående som en positiv modell. 
Som man kan förstå av ordet’ positiv’ söker detta perspektiv att se boxningens sociala 
betydelse och att den kan bidra till en integration i  samhället. Vad gäller boxning, 
oavsett om det handlar om amatörer eller proffs, visar undersökningar över tid att de 
flesta utövarna har sina rötter i de lägre sociala klasserna. Den flesta bedömare menar 
att de som börjar med boxning också kommer från mera utsatta grupper i samhället.  

Det finns i dag en inte alltför omfångsrik forskning vad gäller boxningens sociala 
betydelse. Den är mest frekvent inom den professionella boxningen. Ofta sker det 
vetenskapliga arbetet inom ramen för vad som i metodavseenden betecknas som 
’field studies’. Mycket kortfattat genomförs sådana undersökningar mestadels genom 
att forskaren under längre tidsperioder vistas i samma miljöer som dem han/hon 
undersöker. Wacquant (1992, 1995), Heiskanen (2006), Whitney (2006), Woodward 
(2008) och Trimbur (2011) har alla i varierande - men ändå liknande - kontexter 
studerat boxning som en sport med sociala förtecken. Här följer en kronologisk 
sammanfattning.  

Wacquant (1992, 1995) är kanske den som i vetenskapliga sammanhang (fältstudier) 
mest frekvent studerat proffsboxning som ett socialt fenomen. Wacquant har i flera 
artiklar försökt att anpassa filosofiska och sociologiska teorier om mänskliga relationer 
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(Bordieu, Foucault, Goffman) till boxningens ’råa och intima’ värld.  Han fann till 
slut denna verklighet,  ’at the Stoneland Boys Club’, ett traditionellt Chicagogym 
med möjligheter för empiriska studier ’of the social  world of professional boxers in the 
black ghetto of Chicago’. Boxaren får inom ramen för sin delaktighet i gymmet och 
sin utövning en ny och helt annan identitet än den han hade i sin tidigare tillvaro. 
Gemenskapen i gymmet och boxningen i sig framstår som en än mer tydlig väg in 
i en ny värld från vilken boxaren tidigare varit socialt exkluderad. Hans livsvillkor 
hade varit avhängiga gatans lagar.  

Heiskanen (2006)  introducerar begreppen ’on the ground research’ (studier 
av ’everyday practices: the boxing gym, the weight-in and the fight) och ’off the 
ground research’ ( ’what is being thought: what do the academics know about 
boxing) i sin undersökning om aktiva latinamerikanska professionella boxare i Austin, 
Texas. Heiskanen genomför under fyra års tid en etnografisk ’field-study’, mestadels 
’life-story interviews’ med boxarna. Hennes slutsatser är att verksamheterna kring 
utövandet av boxningen och själva boxningen i sig bidrar till att för boxaren (a) ge en 
ny och mer skärpt identitet än tidigare; (b) en möjlighet att tjäna ’det dagliga brödet’ 
och (c) att ifrågasätta ett tidigare utanförskap i samhället.

Wright (2006) har publicerat den för detta arbete kanske mest intressanta studien. 
Den är genomförd inom klubbar i San Francisco och New York och  handlar om hur 
boxningen i används som ett socialt filter,  d v s det finns en målsättning att försöka 
minska utbudet av våld såväl i utövarnas egna liv som i samhället. Ledare (tränare) 
har arbetat efter ett i förväg framtaget program (ten attributes). 

Woodward’s (2008) artikel är snarare metodologisk än empirisk. Hon har studerat 
boxning utifrån ett etnografiskt feministiskt perspektiv. Huvudsyftet i hennes 
forskning har varit att studera relationerna mellan forskaren (the outsider) och 
verksamma inom boxningen (the insiders). Hon påpekar att boxningen i vetenskapliga 
och litterära sammanhang för det mesta var ett inmutat revir för män.   

Trimbur (2011) har i sitt arbete studerat hur en grupp amatörboxare handskas 
med sociala problem knutna till klass-, ras- och könshierarkier. Tränarna tar hand 
om boxarna både innanför och utanför gymmet. Trimbur menar dock att tränarna i 
sitt arbete utsätter boxarna för dubbla budskap. I ringen framhåller tränaren vikten 
av individualism och personligt ansvar. Utanför ringen gäller andra förhållanden: 
boxaren uppmanas att ge akt på strukturella ojämlikheter och på ’anti-black racism’. 
Slutsatsen är att tränarnas syn på samhällsproblemen är motsägande och kan skapa 
problem för boxaren.      

Weinberg & Arond (1952) konstaterar i sin studie av ’The occupational culture of 
the boxer’ att professionella boxare i Chicago, främst rekryterades bland ungdomar 
med låg socioekonomisk status. Den etniska sammansättningen bland de som hade 
rekryterats korrelerade även positivt med bostadsområden där levnadsstandarden 
var låg.  Boxningen var för dem även ett sätt att kunna lyckas. För svarta boxare under 
1940-talet kan nämnas två verkliga hjältar:  Joe Louis och Sugar Ray Robinson. De 
kom att framstå som de stora idolerna och förebilderna.

TABELL 1 nedan redovisas rangordningen mellan etniska tillhörigheter vid 
fem olika mätpunkter. De boxare som ingår i redovisningen anses ha varit ’relativt 
framgångsrika’ (prominent boxers)
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’Rank order of number of prominent boxers of various ethnic groups 
for certain years’.

Year Rank
1 2 3

1909 (n=103) Irish German English
1916 (n=118) Irish German Italian
1928 (n=300) Jewish        Italian  Irish
1936 (n=201) Italian Irish Jewish
1948 (n=149) Negro Italian Mexican

KÄLLA: Uppgifterna är hämtade från Weinberg & Arond (1952: table 1 p. 460). Jag har 
med avsikt presenterat tabellen oöversatt. Utifrån ett metodperspektiv har jag här även 
integrerat den, av författarna i en not till den ursprungliga tabellversionen, angivna årsvisa 
undersökningspopulationen

Weinberg och Arond (1952)  skulle kanske kunna betraktas som pionjärer när det 
gäller empiriska (läs: sociologiska) studier vad gäller boxningen. Förutom att de 
grundade sina kvantiativa resultat på data från etablerade tidskrifter (Everlast Boxing 
Record, Boxing News Record, The Ring), genomförde de också intervjuer med sextioåtta 
boxare. Som tillägg till den kvantitativa undersökningen intervjuades även ett mindre 
antal tränare och managers.  Studien kan med stor sannolikhet utgöra en slags förlaga 
till de vetenskapliga studier – med utgångspunkter i ’positiva förklaringar’ - som 
under senare tid publiceras i olika tidskrifter. Lår oss övergå till granska några 
sådana. Jag kommer inte här att redovisa artiklarna i kronologisk ordning. 

Den etniska tillhörigheten har i alla tider stått i fokus inom boxningen. Detta 
gäller såväl amatör- som professionell boxning. Ofta har det varit så att eftersatta och 
förtryckta etniska minoriteter genom boxningen velat skaffa sig en bättre position 
i samhället. Ibland har det också varit så att en boxningsmatch har framstått som 
en kamp mellan olika etniska grupper. I sådana sammanhang har det nästan alltid 
handlat om en kamp mellan ’vit och svart’. 

Den följande framställningen koncentreras, med något undantag, till denna 
kontext, inom vilken Evans (1985), Bathrich (1990), Tatz (1995),  Heiskanen (2006), 
Bunk (2008),  McNeil (2009), Van Sterkenburg, Knoppers & De Leeuw (2010) i olika 
sammanhang har berört den etniska problematiken inom sport/boxning.

Van Sterkenburg, Knoppers & De Leeuw (2010) och Tatz (1995) framställningar 
är mer generella. De förstnämnda har genomfört en innehållsanalys av 13 artiklar 
där de diskuterar hur media framställer ’race/ethnicity’ i olika sportsammanhang. I 
majoriteten av artiklarna var den etniska kategoriseringen knuten till ’race’ och till 
dimensionen vit/svart. Tatz (1995) har intresserat sig för den dominerande etniska 
konflikten mellan vit och svart (aboriginals) i Australien. Han menar att sport har 
varit och fortfarande är ett mått på australiensisk rasism. Ett flertal ’aboriginal’ var 
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utomordentliga boxare. Bäst av dem alla var Ron Richards – en mellanviktare i 
skarven mellan 1930- och 1940-talet som, om han fått en sportslig chans, säkert kunde 
ha blivit världsmästare. Han dog senare i misär år 1967. 

Bathrick (1990), Heiskanen (2006) och McNeil (2009) har fokuserat på tre 
boxarlegender vars etniska och sociala förutsättningar är helt olika, såväl i tid 
som i rum. Den förstnämnde har intresserat sig för den tyske tungviktaren Max 
Schmeling som han liknar vid an icon of Weimar culture. Men Schmeling var inte 
bara det. Hans karriär föll samman med det Tredje rikets uppgång och han kom 
i boxningssammanhang och i samband med sina framgångar att framstå som en 
representant för den i nazipropagandan överlägsna ariska rasen. Vi skall återkomma 
till detta lite senare.

Heiskanen (2006) har för sina syften fastnat för Jesus ’El Matador’ Chavez, född 
i Mexico, men senare uppväxt i USA. Han mötte där den hårda verklighet som är 
vardag för en ’chicano/tejano’.  Han deporterades två gånger innan han tilläts stanna 
i USA.  Han kom efter en tid att ansluta sig till gatugäng och dömdes efter en rad 
brott till sju års fängelse (han satt av tre). Efter fängelsevistelsen började Chavez träna 
boxning och några år in på 2000-talet var han WBC-mästare i super-fjädervikt. Genom 
boxningen fann sålunda Chavez en identitet där det i hans tidigare inte funnits något 
som helst utrymme. 

McNeil (2009) har ur ett mera politiskt perspektiv diskuterat tungviktaren Lennox 
Lewis multipla (flernationella) etniska härkomst. Han citerar även en intervju gjord 
av journalisten Stephen Brunt:

’I just want to take the belts home’, Lewis said.
‘Which home?’  asked the wise guy (Brunt).
‘All of them’.

 
Lewis vann tungviktsguldet vid olympiaden I Söul år 1988.  Då representerade 

han Canada. När han sedan kom att bli världsmästare i inom den professionella 
tungviktklassen representerade han genom sitt dubbla medborgarskap Storbritannien. 
Här får man inte heller glömma bort att Lewis förutom en medborgerlig kanadensisk 
och brittisk identitet även har andra identiteter knutna till Afrika (afrokulturen) och 
till Karibien (Jamaicafödda föräldrar). Lennox Lewis utgör ett exempel på vad man 
skulle kunna beteckna som kosmo-etnisk tillhörighet

Evans (1985) och Bunk (2008) har uppmärksammat Joe Louis möten mot Max 
Schmeling år 1938 och mot spanjoren (basken)  Paulino Uzcudun år 1935. Som alla 
förstår fanns såväl politiska som etniska dimensioner i båda matcherna. När den 
gäller den första matchen fanns i USA åtminstone tre etniska intressen representerade: 
svart och vit/spansk-amerikansk. Av den presstudie som Bunk redovisar i sitt arbete 
framgår att de nämnda etniska intressena framställde vardera boxaren i god dager. Å 
den andra sidan talades det i den ’vita’ pressen om ’the great next white hope’.
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Huvudintresset i Evans (1985) artikel, hur ’vita reagerar’ mot  en  ’black champion’, 
riktas mot Joe Louis match mot Max Schmeling år 1938. ’The Brown Bomber’ hade 
under sin inledande karriär ett stort problem: arvet efter Jack Johnson och hans leverne 
med vita kvinnor. Segregationsproblemet var under trettiotalet konstant i södern och 
Louis promotors/rådgivare hade gång efter annan fått annonsera att denne:

’never gloat over a fallen opponent’
‘never engage in fixed fights’
‘live and fight clean’
‘never have his picture taken with a white women’

Intresset inför Matchen Louis - Schmeling år 1938  (Louis hade förlorat en match dem 
emellan år 1935, KO rond 12) kom dock förutom det sportsliga att även få ett politiskt 
och ett etniskt intresse. Hitler hade vid denna tid tillskansat sig stor makt och många 
ambivalenta amerikaner såg Schmeling, vilken ansågs vara en beundrare av nazismen, 
som en god exponent för denna ideologi. Louis som av många uppskattades som en 
skicklig boxare kom nu även att framstå som en symbol för frihet och demokrati, 
vilket kan framstå som en paradox i det dåvarande mycket segregerade Amerika.

2.  SAMMANFATTNING.
I DEL I har jag diskuterat en del av den forskning som bedrivits inom fyra olika 
intressanta perspektiv: ett fysiologiskt/medicinskt, ett kulturellt, ett etiskt och 
ett socialt/etniskt perspektiv. Av den övergripande litteraturöversikt (artiklar) 
som genomfördes inledningsvis föreföll det vara relevant att samla den totala   
kunskapsproduktionen inom ramen för de perspektiv som har nämnts ovan.

Två omständigheter har inte gått att komma förbi vid denna forskningsorienterade 
sammanställning. Den första omständigheten gäller själva produktionen av 
vetenskapliga artiklar. Det är uppenbart att produktionen vad gäller artiklar vilka 
framhäver boxning som en farlig och ibland skadlig sport dominerar. Likaså tycks 
det vara så att artiklar vilka diskuterar boxningen ur ett positivt och socialt synätt är 
lätträknade. Ett mellanläge föreligger för sådana artiklar där intresset inriktas mot 
boxningens kulturella betydelse och det etiska dilemmat.  

Den andra omständigheten berör valet av forskningsmetod. Vad gäller forskningen 
inom det fysiologiska/medicinska perspektivet genomförs denna i stor uträckning 
med hjälp av kvantitativa metoder och kvalificerade statistiska mätningar. Den är 
sålunda ur ett vetenskapligt perspektiv påfallande klassiskt positivistisk. Ett motsatt 
förhållande råder vad gäller forskningsrönen inom de övriga perspektiven. Med 
några få undantag bedrivs där det vetenskapliga arbetet utifrån kvalitativa metoder 
och då huvudsakligen intervjuer och deltagande observationer. 
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DEL II. SVENSK AMATÖRBOXNING 1920-
2012: Klubbtillhörighet, etnisk tillhörighet 
och social klass

1. INLEDNING.
Det sägs att boxningen kom till Sverige kring det förra sekelskiftet och att den kom 
från England.  I ett flertal källor berättas att en engelsk boxningstränare vid namn 
Charles Allum år 1906 anlände till Stockholm. Han var inbjuden av Stockholms 
gymnastik- och fäktförening och det huvudsakliga syftet med hans besök var att träna 
intresserade elever. Det berättas även att det under åren därefter bildades ett flertal 
boxningsinstitut, inte klubbar, i huvudstaden. Huvudmännen för den nystartade 
verksamheten var endera från utlandet importerade tränare eller svenskar som tagit 
till sig boxningen utomlands, företrädesvis i England. Det kan på en gång sägas att 
svenska myndigheter inledningsvis bemötte boxningen med en markerad misstro.

I sin avhandling om svensk amatörboxning boxning var Mats Hellspongs 
primära syfte att påvisa boxningens inträde och dess kulturella plats i det svenska 
sportsamhället. Han har senare i tidskriften ’Populär Historia’ pekat på ytterligare 
några fakta vad gäller boxningens insteg i det svenska sportsamhället och hur detta 
sammanfaller med några andra viktiga och intressanta historiska och kulturella 
nyordningar. Hellspong menar att :

till skillnad från andra kraftsporter som brottning och tyngdlyftning hade 
boxningen inga rötter i det äldre svenska bondesamhällets lekar och tävlingar. 
Sporten var en ren import och kom att förknippas med urban arbetarkultur. 
1920-talet , när boxning fick sitt erkännande som registrerad sport i Sverige, 
var ett decennium som präglades av en påtaglig amerikanisering. Boxningens 
genombrott i Sverige sammanföll med introduktionen av jazzen, filmen och 
bilismen.

Det skulle dröja fram till år 1919 innan de första egentliga och de mera allvarligt 
planerade initiativen togs för att bilda ett nationellt boxningsförbund. Ett sådant 
blev också en verklighet i april år 1919. Som ordförande utsågs, förvånansvärt nog, 
den förre konståkningseleganten Ulrich Salchow. Alla boxningsklubbar som deltog 
i det formella bildandet var från huvudstadsregionen. I den styrelse som utsågs vid 
mötet invaldes Oscar Söderlund (pseudonymen Glokar Well’). Han skulle under de 
kommande decennierna bli en på samma gång administrativ, maktskapande som 
ifrågasatt tungviktare inom svensk amatörboxning.
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2.  ANALYSENHETER, METOD OCH 
MATERIAL.  
De första svenska mästerskapen gick av stapeln år 1920. Det tävlades den gången i 
sju viktklasser: bantamvikt, fjädervikt, lättvikt, weltervikt, mellanvikt, lätt tungvikt 
och tungvikt. Samtliga mästare hade svensk bakgrund och kom med ett undantag 
från i dag klassiska klubbar i huvudstaden.  Vid de senaste mästerskapen år 2012 
boxade man i tio viktklasser.  Av de korade mästarna bar sju namn som vittnar om 
invandrarbakgrund. Endast två av titlarna erövrades av boxare tillhörande klassiska 
storstadsklubbar. En påtaglig förändring tycks sålunda ha hänt under de nittiotvå år 
som det utövats svenska mästerskap i boxning. 

Som jag tidigare angav i introduktionen till föreliggande arbete är syftet att ur 
ett historiskt och sociogeografisk perspektiv ge en bild av hur och på vilket sätt den 
svenska amatörboxningen har utvecklats över tid. Hur kan man då gå tillväga? 
Svaret på denna fråga är mycket enkel; den intresserade forskaren samlar fakta. Den 
datainsamlig som genomförts i denna del, knyter i första hand till de två antaganden 
som redovisades tidigare, nämligen att (a) boxning har inga rötter i det svenska 
bonde-samhället utan förknippas med en urban arbetarkultur och (b) att boxning är 
från att ha varit en arbetarklassport numera en invandrarsport.

Det datamaterial som ligger till grund för de kommande avsnittsvisa redovisningarna 
är i huvudsak endera statistiska data eller registerdata. Datamaterialet är ej heller i 
alla avseende heltäckande. I stort har två datakällor kommit till användning. I en 
privatpublicerad sajt - boxningsarkivet.net - finns uppgifter om alla svenska mästare 
mellan åren 1920 - 2012.  Ur arkivet kan man utläsa för varje år två konkreta (exakta/
objektiva) uppgifter för en svensk mästare: viktklass och klubbtillhörighet.

Den andra datakälla som kommit till användning är Idrottsboken (utg. av Lennart 
Brunnhage). Där finns under perioden 1945 till början av 1980-talet, förutom de 
uppgifter som kan utläsas ur det ovan nämnda arkivet, även yrkesverksamhet för var 
och en som vunnit ett mästerskap. Av det förra (privata) arkivet är det också möjligt att 
även utläsa några sekundära (mindre exakta/subjektiva) egenskaper för en mästare. 
För det första är det möjligt att utifrån klubbtillhörighet bestämma geografisk hemvist 
för varje klubb/mästare. För det andra är det även möjligt att utifrån klubbtillhörighet 
avgöra huruvida mästaren boxas för en traditionell innerstadsklubb eller en senare 
bildad förortsklubb. Slutligen, och här skattningarna mycket vanskliga, är det möjligt 
att utifrån en mästares namn försöka skatta etnisk tillhörighet. 

Den databas, HIS-SOCBOX 2012, som upparbetats och sammanställts av 
undertecknad omfattar manliga svenska mästare om vilka man erhålla uppgifter 
vad gäller:

1. det år som mästerskapet vanns (1920 - 2012).
2. den viktklass (lätt flugvikt - supertungvikt) inom vilket mästerskapet 

vanns.
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3. den etniska tillhörighet (svensk, nordisk, europeisk, utomeuropeisk) som 
kan knytas till mästaren. 

4. mästarens geografiska klubbtillhörighet (storstad, större landsortsstad, 
mindre landsortsstad, landsort).

5. den storstad i vilken hör denna klubb hemma (Stockholm, Göteborg, 
Malmö).

6. den urbana klubbtillhörigheten (innerstad/klassisk eller förort).

För att empiriskt kunna pröva de tidigare nämnda två hypoteserna används den 
ovan nämnda databasen och där svenska mästare i resp. viktklass, i den mån de 
förekommer, under perioden 1920-2012 är den databärande enheten vad gäller antal 
mästerskap och aktuella viktklasser ( se TABELL 1 nedan):  

TABELL 1: VIKTKLASSER OCH ANTAL/ANDEL MÄSTARE 1920-2012.

Frequency Percent Valid  
Percent

Cumulative  
Percent

1 13 1,5 1,5 1,5
2 82 9,4 9,4 10,9
3 89 10,2 10,2 21,1
4 91 10,4 10,4 31,5
5 90 10,3 10,3 41,9
6 60 6,9 6,9 48,7
7 93 10,7 10,7 59,4
8 50 5,7 5,7 65,1
9 93 10,7 10,7 75,8
11 91 10,4 10,4 86,2
22 93 10,7 10,7 96,9
33 27 3,1 3,1 100,0
Total 872 100,0 100,0

Anm; 1= lätt flugvikt, 2 = flugvikt, 3 = bantamvikt, 4 = fjädervikt, 5 = lättvikt, 6 = lätt weltervikt, 7 = 
weltervikt, 8 = lätt mellanvikt, 9 = mellanvikt, 11 = lätt tungvikt. 22  = tungvikt, 33 = supertungvikt.

Tabellen ovan avslöjar på en gång vilka viktklasser som är de åtta klassiska. Av dessa 
åtta har tre klasser funnits med vid alla mästerskap under tidsperioden: weltervikt, 
mellanvikt och tungvikt. Den senare viktklassen är i Sverige också förevigad av ett 
annat skäl. Till detta får vi dock återkomma i ett annat sammanhang.       
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En annan omständighet kan synas som väsentlig. Mats Hellspong har menat 
att boxningens intåg i Sverige på 1920-talet sammanföll med några för dåtiden 
utmanande moderna samhällsfenomen: bilar, film och jazz. I dag - nittio år senare – är 
sådana kulturella inslag vardagsmat. Ur ett historiskt perspektiv kan det i många 
avseenden vara av intresse att spjälka upp denna nära nog sekellånga och intressanta 
politiska, kulturella och socioekonomiska evolutionsfas i olika etapper. Jag har på eget 
bevåg gjort en sådan indelning enligt nedan (versalen A står för hela tidsperioden i 
de kommande tabellerna):  

(B) pionjärtiden 1920  –  1929:
även om det talades mycket om det glada tjugotalet inleddes decenniet med 

en ekonomisk kris. Det första världskriget tog sin tribut. Efterhand stabiliserades 
ekonomin och moderniseringen av samhället tog fart.

(C) folkhemmet 1930 – 1959:
den politiskt brännbara frågan för det alltmer det styrande socialdemokratiska 

partiet var hur man skulle realisera det goda samhället. Möjligheterna ökade 
genom valsegrar och iscensättandet av det s k efterkrigsprogrammet. Grundbultar 
i programmet var bl a urban bostadssanering och en mångfald av sociala 
försäkringssystem.

(D) tillväxt och välfärd 1960 – 1980: 
många kallar denna tjugoårsperiod för skördetiden, andra kallar den för 

socialstaten. Nu expanderar industri, export, solidaritet och gemenskap och den 
svenska välfärdsmodellen slår ut i full blom.

(E) kunskaps- och informationssamhället 1981 – 2012:
I likhet med det äldre agrara samhälle, vilket tidigare hade utkonkurrerats av den 

framstormande industrialiseringen, mötte under denna period det industribaserade 
samhällskonceptet en helt ny verklighet: den teknologiska revolutionen. En ny och 
datoriserad värld hade sett dagens ljus. 

Dispositionen i del II utgår första hand från de antaganden/hypoteser som tidigare 
nämnts. Syftet är att i tur och ordning diskutera huruvida boxningen har varit och är 
en urban sport (kap 3: klubbtillhörighet), om den numera är en invandrarsport (kap 4: 
etnicitet) och om den har varit en arbetarklassport (kap 5: social klass). För att få en 
bättre tidsmässig bild över utvecklingen används den periodicitet som ventilerades 
ovan. Framställningen blir då här även som synes longitudinell. Låt oss nu börja med 
att redovisa boxningens geografiska förutsättningar.          

3. KLUBBTILLHÖRIGHET.  
Boxning kom till Sverige från England. Därifrån kom även ishockey. Båda sporterna 
tycks att samtidigt - i början av 1920-talet - omedelbart ha orienterat sig mot och 
organiserat sig i huvudstaden.  Om vi börjar med boxningen framgår av TABELL 2 
att nära 90 % av alla mästerskap under pionjärtiden 1920-1929 erövrades av klubbar 
belägna i storstäder. 



34 | 

En likartad utveckling ägde rum inom ishockeyn. Inte förrän år 1938 bröt ett 
utombys lag – IFK Mariefred – isen och tog sig in i hockeysocieteten. Brynäs IF, ett 
lag från Gävle, tog därefter år 1943/1944 som andra icke-storstockholmslag plats i 
den allsvenska serien. Utvecklingen har sedan vad gäller de båda sporterna gått åt 
skilda håll. I dag är ishockey nationellt sett en av våra två nationalsporter. Boxningen 
däremot befinner sig på undantag. Nog om detta. I de tabeller som följer redovisas 
klubbtillhörigheten för svenska mästare under de tidsperioder som aviserats och i 
olika geografiska miljöer. Vi inleder med en nationell överblick. 

3.1 Klubbtillhörighet: hela riket.
Om vi nu ser till TABELL 2 nedan framgår med tydlighet att klubbar belägna i 
storstäder, oavsett om det gäller hela tidsperioden eller den i tidsperioder bestämda 
samhällsutveckling som gäller här, erövrar en majoritet av den totala andelen 
svenska mästerskap. En annan intressesant notering är att vunna mästerskap i 
mindre städer ökar med i runda tal åtta procentenheter under den tid som svensk 
industri expanderar. Det går att fundera över tre möjliga faktorer till denna ökning, 
vilka också kan sägas hänga samman: en arbetskraftsinvandring (både från 
andra länder och från andra delar av Sverige) som ökar och i takt med industrins 
expansion koncentreras till områden i Mellansverige vilket i sin tur accentuerar en 
ökad satsning på boxningssporten i mindre städer belägna just i sådana områden (se 
här även kapitel 4). Något som skulle kunna stödja en sådan sammantagen hypotes 
är att andelen vunna mästerskap i storstadsregionerna å sin sida minskade med i 
stort sett lika många procentenheter under samma tidsperiod.

TABELL 2: SVENSKA MÄSTARE  (%); (n = 872).  

A (n=872) B (n=78)  C (n=257)  D (n=198)  E (n=339)
I 61.4 89.7 58.8 51.5 62.5
II 15.5 3.8 14.4 16.2 18.6
III 14.7 6.4 16.0 23.7 10.3
IV 8.5 - 10.9 8.0 8.6 

                
Anm; I = storstad (Sthlm, Gtb, Malmö), II =större landsortsstad (ex: Uppsala, Västerås, 
Norrköping, Gävle etc.), III = mindre landsortsstad (Östersund, Köping, Tidaholm etc.), IV = 
landsort.
A = hela tidsperioden 1920-2012,  B = pionjärtiden 1920-1929, C = folkhemmet 1930-1959, D 
= tilllväxt-/välfärdsstaten 1960-1980, E = Info/KK-samhället 1981-2012.

Sammantaget ger TABELL 2 en på det hela taget - och utifrån de tidsindelningar 
som har föreslagits - en relativt lättförklarad bild av den geografiska fördelningen 
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av svenska mästerskap under perioden 1920-2012: (1) storstadsregionerna erövrar 
under hela tidsperioden en majoritet av mästerskapen; (2) de större städerna ökar 
- men i begränsade siffror - över tid sin andel av mästerskapstitlarna; (3) de mindre 
städerna visar under tidsperioden mellan folkhem och info/KK-samhälle en noterbar 
instabilitet vad gäller vunna mästerskap; och (4) landsorten befinner sig i en konstant 
undanskymd roll.         

3.2  Klubbtillhörighet: storstäder och övriga riket.
Boxning är som framgått av tabellanalysen ovan en i alla avseenden urban sport. 

Det är kanske t o m mera rimligt att betrakta den som en med svenska mått mätt 
metropolisorienterad sport. Klubbarna i Sveriges två största städer erövrar i det 
närmaste en majoritet av mästerskapen under hela den svenska amatörboxningens 
historia. I det förra avsnittet kunde vi dock inte avläsa den storstadsvisa fördelningen 
av mästerskap. I TABELL 3 redovisas en sådan fördelning. Stockholm, Göteborg och 
Malmö kompletteras här med övriga riket, d v s ett aggregat av större städer, mindre 
städer och landsorten.     

TABELL 3: SVENSKA MÄSTARE (%);(n =872).        
 

                A (n=872)     B (n=78)     C (n=257)     D (n=198)     E (n=339)                         
I                44.2                78.2             44.4              36.4               40.7
II               13.6                10.3             10.5              12.1               17.7
III               3.3                   -                  3.5                3.5                 3.8
IV             38.8                11.5             41.6              52.0               37.8 

Anm; I = Stockholm, II = Göteborg, III = Malmö, IV = övriga riket. 
A = hela tidperioden 1920-2012, B = pionjärtiden 1920-1929, C = folkhemmet 1930-1959, D = 
tillväxt-/välfärdsstaten 1960-1980, E =  info/KK-samhället 1981-2012.

Att boxningen först slog rot huvudstaden råder det - om vi nu ser till tabellen 
ovan - inget tvivel om. Under tjugotalets pionjärtid erövrades nära nog i fyra av fem 
mästerskap av boxare från Stockholmsklubbar. Den fortsatta utvecklingen över tid 
är i för sig inte så dramatisk. Huvudstadens dominans har minskat i takt med den 
diffusion (spridning) som över tid kännetecknar alla händelser som från början kan 
karakteriseras som innovationer eller nymodigheter. I konkret mening sprider sig 
boxningen från dess initiala epicentrum (Stockholm) ut i periferierna (större städer, 
mindre städer, landsorten).

Vad kan vi då mera utläsa ur tabellen ovan? Uppenbart är att den sammantagna 
hypotes som formulerades i det förra avsnittet kan verifieras. Fokus ligger som 
alla förstår då här på tidsperioden 1960-1980. Stockholmsklubbarnas andelar av 
vunna mästerskap minskar i samma utsträckning som det övriga rikets andelar 
ökar. När samhället efter år 1980 teknologiseras omfördelas mästerskapstecknen.  
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Storstäderna - Stockholm och Göteborg - ökar sina andelar av vunna mästerskap 
medan det övriga riket är på kraftig tillbakagång. Slutligen en kommentar om 
Malmö, den i storleksordning tredje staden i Sverige. Som framgår av TABELL 3 har 
Malmöklubbarna - om vi ser till storstäderna - under hela boxningshistorien spelat en 
tredjehandsroll vad gäller andelen svenska mästerskap.       

3.3 Klubbtillhörighet: Stockholm
Eftersom boxningen har varit och fortfarande är en storstadssport kan det vara av 
intresse att undersöka fördelningen av mästerskap i de två största städerna Stockholm 
och Göteborg. Stockholm har varit den dominerande regionen så varför inte inleda 
där. De fyra klubbar som här kommer till tals är IF Linnéa, Djurgårdens IF, BK Örnen 
och Narva BK.  Många mästerskap har givetvis erövrats av andra klubbar. Dessa får 
i detta nu dock spela en andrahandsroll. Av de fyra ovan nämnda klubbarna var IF 
Linnéa och Djurgårdens IF med om att år 1919 bilda svenska boxningsförbundet.

Enligt de historiska annalerna stiftades´ IF Linnéa år 1909 och boxningen kom 
tidigt in i idrottsverksamheten. Boxningssektionen i Djurgårdens IF såg dagens ljus 
år 1917. Fyra år senare - år 1921 - bildades BK Örnen av den legendariske tränaren 
Gustav Martinsson.  Narva BK, i sin tur,  konstituerades å ett konditori som låg på 
Skeppargatan 45 år 1930.

TABELL 4:  SVENSKA MÄSTARE (%); (n = 385). 

                 A (n =385)       B ( n=61)      C ( n=114)    D ( n=72)     E ( n=138)
I                16.4                  19.7               20.2              25.0               7.2
II               22.3                  29.5               19.3              19.4             23.2
III              22.6                  23.0              29.8               16.7             19.6
IV              10.9                     -                 10.5                 6.9              18.1
V               27.8                  27.8              20.2               31.8              31.9

Anm;  I = BK Örnen, II = Djurgårdens IF, III = IF Linnéa, IV = Narva BK, V = övriga klubbar.
A = hela tidsperioden 1920-2012, B = pionjärtiden 1920-1929, C = folkhemmet 1930-1959, 
D = tillväxt-/välfärdsstaten 1960-1980, E = info/KK-samhället 1981-2012.

Fördelningen av svenska mästerskap vad gäller stockholmsklubbar redovisas i 
TABELL 4. Låt oss här använda några påståenden som publicerats av Djurgårdens IF 
och IF Linnéa på deras i dag officiella hemsidor. Den förstnämnda klubben menar att:

Djurgårdens IF är landets äldsta boxningsklubb och en av de mest framgångsrika.
medan IF Linnéa är mycket kategorisk:
man kan med fog kalla Linnéa Boxning för Mesta Mästarklubben.
Stämmer nu de ovan uppfattningarna (klubbarnas egna hypoteser) med 

verkligheten? De slutsatser som är möjliga att dra utifrån TABELL 4 ger egentligen 
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olika svar.  Vid en närmare granskning och jämförelse över hela tidsperioden 
säger siffrorna i tabellen att IF Linnéa erövrat – men endast marginellt – de flesta 
mästerskapen. En blick på de olika tidsperioderna ger en annan och mer varierande 
bild av utvecklingen över tid. Sammantaget, d v s utifrån de redovisade siffrorna 
i tabellen, stämmer emellertid de båda klubbarnas uppfattningar om sin egen 
verksamhet.  Klubbarna är mycket framgångsrika och båda kan därför under olika 
tidsepoker kanske kalla sig för Mesta Mästarklubben.

Vad kan man då generellt avläsa av tabellen ovan. Vad gäller Djurgårdens IF har 
klubben varit särskit framgångsrik under pionjärtiden och under de senaste trettio 
åren.   IF Linnéa var synnerligen vinstrik under den tid som folkhemmet byggdes upp 
och blev en verklighet.  BK Örnens storhetstid sammanföll även med den tidsepok 
vi kallar för folkhemmet. Under senare tid har dock söderklubben inte vunnit så 
många mästerskapstitlar. Narva BK har under tidigare decennier spelat en relativt 
undanskymd roll. Från 1980-talet och framåt har klubben kraftigt ökat sin andel av 
vunna mästerskap i huvudstadsregionen. Övriga klubbar inom Storstockholm vinner 
över tid eller om vi ser till varje tidsperiod för sig aldrig mer än en tredjedel av alla 
vunna mästerskap. 

3.4  Klubbtillhörighet: Göteborg
Göteborg kanske är mera känd som den svenska proffsboxningens Mecka. Vem 

känner inte till Edvin Ahlqvist, globetrotter, promotor, manager och tidningsman i 
en och samma person? Vem kommer inte ihåg natten till den 26 juni år 1959 då Tors 
hammare slog ned i Yankee Stadium? Den förre stensättaren Ingemar Johansson såg 
då till att det mest prestigefyllda mästerskapsbältet av alla fördes över till Göteborg 
och Sverige. 

Ingemar Johansson representerade under sin amatörtid Redbergslids BK, vilken är 
den äldsta av de nuvarande klubbarna i Göteborg. Den bildades strax efter årsskiftet 
1922/1923  (6.1 1923)  och är enligt egen utsago en av landets äldsta rena boxningsklubbar’.  
Redbergslids BK är en av de fyra göteborgsklubbar - om vi nu ser till mästerskap - 
som kommer att redovisas i TABELL 5. De övriga är Hisingens BK, Majornas BK 
och Angereds BC. Vad man kan förstå av den klubbhistorik som används i detta 
arbete är Hisingen BK ett barn av det tidiga 1930-talet.  Majornas boxningsklubb har 
alltsedan år 1942 tränat killar och tjejer i boxning. Angereds BC bildades så sent som 
år 1983 och kan i dag anses som Sveriges största och absolut mest framgångsrika 
boxningsklubb. Under de senaste tre decennierna har klubben utsetts till Årets klubb 
vid tjugo tillfällen.

Om vi nu börjar från början visar TABELL 5 med all tydlighet att RBK under tiden 
fram till och med 1980-talets början varit den helt dominerande klubben vad gäller 
vunna mästerskap.
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TABELL 5:  SVENSKA MÄSTARE (%); (n = 119).
                 A (n =119)       B (n=8)         C (n=27)        D (n=22)      E (n=58) 
I                15.1                       -                25.9                29.2                6.7
II               40.3                   62.5             51.9                58.3              27.3
III              12.6                      -                   -                       4.2              23.3
IV             18.5                       -                   -                        -                 36.7
V               13.5                   37.5              22.2                  8.3                8.3

Anm; I = Hisingens BK, II = Redbergslids BK, III = Majornas BK, IV = Angereds BC, V = 
övriga klubbar.
A = hela tidsperioden 1920-2012, B = pionjärtiden 1920-1929, C = folkhemmet 1930 -1959, 
D = tillväxt-/välfärdsstaten 1960-1980, E = info/KK-samhället 1981-2012.        

RBK är även den klubb som vunnit de flesta mästerskapen om vi ser över hela 
tidsperioden 1920-2012. Hisingens BK var framgångsrik under folkhems- och 
tillväxtåren. Under senare tid har klubben fört en undanskymd tillvaro. Under de 
senaste åren har en kvalificerad majoritet av alla mästerskap till stor del vunnits 
av RBK, Majornas BK och Angereds BC. Ytterligare en omständighet kan noteras i 
tabellen. Om vi bortser från de fyra klubbar som nu har nämnts, tycks det vara så att 
övriga klubbar i Göteborg under de senaste två tidsperioderna förlorat mycket av sin 
forna styrka.     

3.5  Klubbtillhörighet: innerstads-klassiska klubbar /förortsklubbar.
Endast Stockholm och Göteborg ingår i detta avsnitt vad gäller klubbtillhörighet. 

Det har alla gånger inte varit så enkelt att ringa in klubbar i de två kategorier som 
ryms inom ovan nämnda rubrik. Dock förefaller det inte vara svårt att identifiera 
dem som benämns som innerstads- eller klassiska klubbar. I Stockholm utgörs de 
av de fyra klubbar som redovisades i TABELL 4 samt ytterligare några (ex; Sparta, 
Hammarby, Balder, Stockholms AIF). I Göteborg utgörs de av de tre som redovisades 
i TABELL 5.

Svårare har det varit att kategorisera vad som är en förortsklubb. En sådan klubb 
kan vara en klubb som verkar i en välmående förort (typ: villa- sovstad) och som varit 
etablerad under en längre tid. Å den andra sidan kan det även vara en klubb som 
etablerats sent i ett relativt nytt och segregerat bostadsområde (typ: asfaltdjungel). 
I Stockholm utgör Hässelby BK och Årsta BK exempel på villa-/sovstadsklubbar 
medan Tensta BK och Rinkeby Int. BK får stå som modeller för s k asfaltklubbar.  
I Göteborg är Angereds BC ett strålande exempel på en förortsklubb i ett nytt och 
segregerat bostadsområde. I Göteborg är det även svårare att särskilt under senare tid 
finna den andra klubbtypen (välmående villa/sovstadsklubbar). I TABELL 6 nedan 
görs ett försök till grupperingar av innerstads/klassiska klubbar och förortsklubbar.     



Pedagogiska meddelanden 9 - 2014 | 39

TABELL 6: SVENSKA MÄSTARE (%); (n=299)
                                             Stockholm                            Göteborg
                                             D (n=72)    E (n=138)            D (n=24)      E (n=60)
I                                            91.7           81.2                      62.5             48.3
II                                            8.3           18.8                       33.3             51.7   

        
Anm; I = Innnerstads- klassiska klubbar, II = förortsklubbar; 
D = tillväxt-/välfärdsstaten 1960-1980, E = info/KK-samhället 1981-2012.

Som framgår av tabellen redovisas antalet vunna mästerskap under åren 1960-
2012 och som synes är utvecklingen olika i de två storstäderna. Andelen vunna 
mästerskap i innerstads/klassiska klubbar är markerat större i Stockholm under 
såväl tillväxt-/välfärdsstaten som under info/KK-samhället. Utvecklingen har varit 
en annan i Göteborg. Andelen vunna mästerskap av förortsklubbar är under de 
båda tidsepokerna här avsevärt större än i huvudstaden. Här skall man även notera 
att det sammantagna (både innerstad/klassiska och förortsklubbar) antalet vunna 
mästerskap är avsevärt högre i Stockholm under samma tidsepok.     

4. ETNISK TILLHÖRIGHET.
Aktuell forskning vad gäller boendesegregation gör gällande att den etniska 
segregationen ökade markant under 1990-talet (se Social rapport 2010). Samtidigt har 
även den ekonomiska segregationen ökat om än i inte samma omfattning. Kan man 
då anta att det finns ett positivt samband mellan en stegrad etnisk och ekonomisk 
segregation? Enligt den tidigare angivna källan finns ett sådant samband och detta 
är särskilt tydligt i de tre storstadsregionerna (Stockholm, Malmö och Göteborg) 
eftersom ju större representation ett område har av synliga invandrargrupper - dvs 
invandrare med ursprung i sydöstra Europa, Asien, Afrika eller Latinamerika, desto större är 
koncentrationen av ekonomiskt resurssvaga.  

I detta kapitel skall se vi hur fördelningen av svenska mästerskap över åren 
har fördelats på olika etniska grupper.  De tidsperioder och de geografiska 
områdesindelningar som tidigare har introducerats kommer även här att användas 
för att förklara utvecklingstendenserna.

4.1  Etnisk tillhörighet: hela riket.
Redovisningen av etnisk tillhörighet bland svenska mästare kommer i de följande 
avsnitten och i de följande diagrammen att  - med ett undantag - utgå från fyra 
generella grupper: en med svenskt ursprung (värdet 1.00 i diagrammen) och tre med 
invandrarbakgrunder. De tre senare är uppdelade i en med nordisk identitet (värdet 
2.00), en med europeisk identitet (värdet 3.00) och en med utomeuropeisk identitet 
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(värdet 4.00). Den sistnämnda gruppen skulle i modifierade former kunna motsvaras 
av vad som tidigare benämndes som synliga invandrargrupper. I DIAGRAM 1 och 
2 nedan redovisas svenska mästerskap utifrån etnisk tillhörighet under (A) hela 
tidsperioden och under (E) info/KK-samhället. Diagrammen åskådliggör på ett enkelt 
sätt att boxningen utan tvivel i dag framstår som en invandrarsport.    

DIAGRAM 1: SVENSKA MÄSTARE 1920-2012 (n =872).                                                                                                 

Anm; 1 = svensk, 2 = nordisk, 3 = europeisk, 4 = utomeuropeisk

DIAGRAM 2: SVENSKA MÄSTARE 1981-2012 (n = 339).

Anm; 1 = svensk, 2 = nordisk, 3 = europeisk, 4 = utomeuropeisk
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Finns det då några rationella förklaringar till den redovisning som skisserats i 
tabellen och i de båda diagrammen? Tre sådana förklaringar skulle kunna ses som 
rimliga. För det första har det under de senaste fyrtio åren skett en övergripande 
omställning och rationalisering av industrisamhället. Särskilt tydlig har denna 
utveckling varit under de sista trettio åren. Andelen ekonomiskt verksamma inom 
industriella och arbetarrelaterade yrken har minskat i volym. För det andra har 
antalet klubbar minskat i antal, vilket i sin tur har lett till ett minskat antal utövare. 
För det tredje har det skett en invandring i två etapper. Under 1960- och 1970-talen 
då Sverige i vissa avseenden led av brist på arbetare flyttade mångav nordisk och 
europeisk härkomst hit. Från 1970-talets mitt har Sveriges roll som mottagarland för 
flyktingar över tid ökat. En majoritet av dessa flyktingar har eller har haft sina rötter 
och bakgrunder i utomeuropeiska områden. 

4.2  Etnisk tillhörighet: Stockholm.  
Vi skall i redovisningen av svenska mästare och etnisk tillhörighet i de följande två 
avsnitten enbart koncentrera oss på de två storstäderna Stockholm och Göteborg och 
på den senaste tidsperioden. Den är i detta sammanhang den mest intressanta. Vi 
börjar med Stockholm.        

DIAGRAM 3: SVENSKA MÄSTARE 1981-2012 (n=138).

1 = svensk, 2 = nordisk, 3 = europeisk, 4 = utomeuropeisk

De stapelvisa procentandelarna vad gäller fördelade mästerskap i DIAGRAM 
3 påminner inte så lite om de motsvarande procentandelar som visades för hela 
riket under samma tidsperiod. Andelarna vunna mästerskap av boxare med 
utomeuropeiskt ursprung är dock ett tiotal procentenheter högre i Stockolm medan 
det motsatta förhållandet gäller för boxare med svenskt ursprung. 
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Det kan kanske även vara av intresse att vet något om den klubbvisa fördelningen 
av mästerskap inom de två grupper som dominerar. För att börja med den 
utomeuropeiska gruppen är det så att boxare inom Djurgårdens IF erövrar drygt 25 % 
av mästerskapen följt av IF Linnéa som erövrat knappt 18%  (n=79; alla mästerskap). 
Vad gäller boxare med svensk ursprung visar det sig att Narva BK omfattar de flesta, 
drygt 36%, medan IF Linnéa även här är den näst största klubben med 27 % av de 
vunna mästerskapen (n=44; alla mästerskap).  

4.3  Etnisk tillhörighet: Göteborg  
Utvecklingen i Göteborg tenderar att vara likartad den i huvudstaden. Dock finns 
några skillnader. I Göteborg har inga boxare med europeisk bakgrund vunnit några 
mästerskap. Andelen vunna mästerskap av boxare med utomeuropeisk bakgrund 
är här högre än i Stockholm medan andelen boxare med svenskt ursprung på 
motsvarande sätt är lägre.

DIAGRAM 4: SVENSKA MÄSTARE 1981-2012 (n=60).

1 = svensk, 2 = nordisk, 3 = europeisk, 4 = utomeuropeisk

Om vi för Göteborg studerar den klubbvisa fördelningen av mästerskap i de båda 
större grupperna finner vi först att Angereds BC, vad gäller gruppen utomeuropeiska, 
vinner en dryg majoritet av mästerskapen (52.6%).  Redbergslids BK vinner ungefär 
1/5 av mästerskapen (21.1%; n=38; alla mästerskap). När det gäller boxare med 
svenskt ursprung finns de i storutsträckning inom RBK och Majornas BK. Båda 
klubbarna vinner var för sig omkring 1/3 (31% vardera) av mästerskapen (n=16; alla 
mästerskap).
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4.4  Etnisk tillhörighet: Innerstads/klassiska klubbar och förortsklubbar 
1981-2012: Stockholm och Göteborg.
Det kan även vara av intresse att studera den etniska sammansättningen vad gäller 
fördelningen av svenska mästerskap i storstäderna Stockholm och Göteborg. En 
sådan studie genomförs här av skäl som nämnts tidigare endast under den senaste 
tidsperioden. Studien kan genomföras på två sätt, endera genom att slå samman 
storstäderna till en mätenhet eller genom att studera dem som separata enheter.  Här 
nöjer vi oss med den förra modellen.

I DIAGRAM 5 redovisas den etniska fördelningen av svenska mästerskap i 
innerstads/klassiska klubbar. Som framgår av stapeldiagrammet dominerar två 
grupper: en med svenskt ursprung och en med utomeuropeiskt ursprung.  

DIAGRAM 5: SVENSKA MÄSTARE I INNERSTADS/KLASSISKA 
KLUBBAR 1981- 2012 (n=142).

1 = svensk, 2 = nordisk, 3 = europeisk, 4 = utomeuropeisk

Som framgår av diagrammet vinner utomeuropeiska boxare de flesta mästerskapen. 
Under den trettioårsperiod som redovisas i diagrammet erövrar de en dryg majoritet 
av guldmedaljerna. Diagrammet överensstämmer i stort med det motsvarande i 
avsnitten 4.1 och 4.2 (DIAGRAM 2 och DIAGRAM 3). En jämförelse av diagrammen 
visar en hög grad av likformighet. Fördelningen av svenska mästerskap skulle i stort 
vara densamma i hela riket. Hur ser den motsvarande bilden då ut i förorterna?      

Staplarna i DIAGRAM 6 visar en något annorlunda utveckling. Boxare i 
förortsklubbar och med utomeuropeiskt ursprung vinner en avsevärt större andel 
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av mästerskapen (ca 80%) medan boxare med svenskt och nordiskt ursprung vinner 
tillsammans de resterande tjugo procenten. Boxare med europeiskt ursprung vinner 
inte något mästerskap.   

DIAGRAM 6: SVENSKA MÄSTARE I FÖRORTSKLUBBAR 1981-2012 
(n=55).

1 = svensk, 2 = nordisk, 3 = europeisk, 4 = utomeuropeisk

Vi jämförde det förra diagrammet med två redan tidigare redovisade diagram. Det 
går att tillämpa samma tillvägagångssätt här. Diagrammet ovan kan jämföras med 
DIAGRAM 4 (se avsnitt 4.3) vilket visar fördelningen av mästerskap på etniska 
grupper i Göteborg. En inte alltför vågad gissning (hypotes) är att en mycket hög 
andel av de utomeuropeiska mästarna i båda diagrammen representerar Angereds 
BC. 
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5. SOCIAL KLASS
Utifrån vad som redovisats i de två tidigare kapitlen går det med stor sannolikhet att i 
sin helhet verifiera en av de två ställda hypoteserna i det andra kapitlet, nämligen att 
boxning i dag är en invandrarsport. Den andra hypotesen, att boxning kan förknippas 
med en urban arbetarkultur har endast verifierats till hälften (om man nu i vetenskaplig 
mening kan säga så). Det framgår av redovisningen att boxning domineras till stora 
delar - om vi ser till vunna mästerskap - av i första hand storstadsklubbar. Kanske det 
vore bättre att betrakta boxning som en metrourban sport. Det som ännu inte visats är 
om boxning också kan knytas till en arbetarkultur eller med andra ord, om boxning – 
innan de blev ansedd som invandrarsport – var en arbetarklassport. Uppgiften i detta 
kapitel är att pröva ett sådant antagande.    

5.1 Materialbrist och metodövervägande.
Om det nu förelåg ett validitetsproblem i det förra kapitlet finns i detta en större och mer 
bekymrande omständighet. Något heltäckande datamaterial,  d v s en sammantagen 
förteckning över en mästares yrke/sysselsättning, finns inte för hela perioden 1920 - 
2012. Läget är så att under vissa perioder finns inte några data alls medan det under 
andra finns fullständiga data. Dessutom, finns under en period bristfälliga data. Vi 
skall nedan försöka knyta samman dataläge med de tidsindelningar som nu torde 
vara kända:

TABELL 7: TIDSPERIOD OCH TILLGÅNG TILL SYSTEMATISKA DATA. 

Tidsperiod                                                     Datatillgänglighet
pionjärtiden         1920-1929                     otillgänglig          
folkhemmet         1930-1959                    1930-1944: otillgänglig 
                                                                       1945-1959: fullständig
tillväxt/välfärd        1960- 1980                1960- 1980: fullständig
kunskap/infosam.   1981- 2012               ofullständiga, otillgänglig

Hur skall man då gå till väga för att kunna ge en mer fullständig bild vad gäller 
sambandet mellan svenska mästare i boxning och social klass. Uppenbart är att det 
föreligger påtagliga svårigheter. Den redovisning som genomförs i detta kapitel har 
stora brister.  Utifrån dataläget indelas tiden 1920  –  2012 i tre faser:   

1: 1920-1944
Här finns - som man kan väl kan förstå - inga systematiskt upparbetade data att 
tillgå. Det finns dock all anledning att utgå från att en mycket kvalificerad majoritet 
av samtliga svenska mästare under denna period hade sitt ursprung i arbetarklassen. 
Något som styrker ett sådant antagande är de fakta som föreligger för den i tid 
nästkommande tidsperioden.
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2: 1945-1981
Den källa som har kunnat ge ett systematiska fullständigt datamaterial är Idrottsboken, 
vilken utkom för första gången år 1945. Fram till slutet av 1970-talet finns här en 
redovisning av mästarnas yrken. Från och med 1980-talets början och framåt 
försvinner alltmera uppgifterna om den svenske mästarens yrke/sysselsättning. 
Under 1990-talet har sådana uppgifter försvunnit helt. Varför kan man kanske undra? 
Två förklaringar är möjliga: (1) inga katalogiserade uppgifter finns vad gäller boxarnas 
yrke/sysselsättning; (2) boxning som sport prioriteras inte av förlaget (Brunnhages 
Förlag) i lika hög grad som under tidigare år. Ytterligare en förklaring kan kanske 
vara att redaktionen fattat beslut om att minska omfånget på boken i sin helhet. I ett 
nästkommande avsnitt kommer de uppgifter som delges i Idrottsboken under ett 
antal utvalda mästerskapsår mellan åren 1945 - 1981 att användas.

3: 2012
Systematiska data vad gäller yrken/sysselsättning finns ej heller för den senaste 
trettioårsperioden. För att kunna genomföra en alternativ studie av boxares sociala 
tillhörighet används här i stället ett datamaterial hämtat ur databasen BOX2012 
(databasen redovisas och diskuteras utförligt i del III).  Materialet gäller här endast 
för år 2012. Urvalet av boxare är på inga vis representativt och är således inte 
generaliserbart.  Boxarna är inte svenska mästare utan enbart aktiva.

5.2  Social klass: 1945 – 1981.
I ett tidigare opublicerat arbete har jag försökt att redovisa klubb och yrke för varje 
svensk mästare mellan år 1949 och år 1999. Denna genomgång (uppgifterna är hämtade 
från Idrottsboken), som endast finns i manuskriptform, visar att (1) arbetarerelaterade 
yrken dominerar med eftertryck under den tidsperiod de redovisas i sin helhet (1949-
1980); (2) redovisningen av yrken avtar början av 1980-talet för att sedan försvinna 
helt.     

I tabellen nedan redovisas yrkeskategorier för svenska mästare vid åtta tillfällen 
under perioden 1945 - 1981. De år som redovisas är inte något slumpmässigt urval 
utan i stället att betrakta som periodiska nedslag på en tidsaxel.  Fördelningarna 
på yrken redovisas här - beroende på ett mycket begränsat antal observationer (läs: 
mästare)  - inte i procentandelar utan i absoluta tal.      
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TABELL 8: YRKESKATEGORIER BLAND SVENSKA MÄSTARE 1945-
1981  (absoluta tal). 
År                                   A      B      C      D
SM 1945 (n=8)              1       2      5       -
SM 1950 (n=8)              1       2      4       1
SM 1954 (n=10)            1       3      6        -
SM 1960  (n=10)           -        4      4       2
SM  1965 (n=10)           1       2      6       1
SM  1969 (n=10)           3       1      5       1
SM  1972 (n=9)             2       1      5       1
SM  1981 (n=10)          -        2       2       6

Anm;  A = tjänstemän, B = lättare arbetarrelaterade yrken, C =tyngre arbetarrelaterade yrken, 
D = övriga. 

Yrkeskategorierna B och C i tabellen motsvaras här av vad som under tidigare år och 
i mer sociologiska termer har kommit att benämnas som arbetarklassyrken. Mindre 
fysiskt ansträngande arbetarrelaterade yrken kan vara konditor, charkuteristbiträde 
och tidningsutbärare. Tyngre kroppsarbeten kan vara stensättare, murare och 
bergssprängare.

Tabellen visar att en majoritet av alla mästare är att finna inom vad som i detta 
sammanhang går under benämningen arbetarklass.  Om yrkeskategorierna A och 
B slås samman svarar sådana yrken för ¾ av hela materialet över hela tidsperioden. 
Tre av fyra mästare ryms sålunda inom arbetarklassen. Om vi exkluderar den sista 
genomförda mätningen (SM 1981) ökar denna dominans. Något kan även sägas om 
den kategori som här går under beteckningen övriga . Den omfattar mästare som i 
källan endera inte tilldelats någon yrkeskategori eller redovisas som studerande. 

5.3  Social klass: aktiva boxare år 2012.
För att få en någorlunda uppfattning om sambandet mellan boxare och social klass 
används här uppgifter hämtade ur databasen BOX2012, vilken i sin helhet bygger 
på en genomförd enkätundersökning. I databasen redovisas det yrke eller den 
sysselsättning som en boxare för tillfället upprätthåller. TABELL 9 nedan visar 
yrkeskategorier/sysselsättning för 59 aktiva tävlingsboxare. Uppgiftslämnare har 
varit boxare från klubbarna BK Örnen och Narva BK (Sthlm) och från boxare vilka 
har deltagit under två  turneringar (Falken Cup, Angered Centrum Box Cup).  För 
att erhålla jämförbara storheter har tabellen, vad gäller yrkeskategorier, koordinerats 
med TABELL 8.  Det går inte att generalisera utifrån uppgifterna i tabellen. Det finns 
två påtagliga brister. För det första är urvalet av boxare alltför begränsat och för det 
andra är yngre tävlingsboxare överrepresenterade. Det kan ändå vara av intresse att 
utifrån tabellen uppmärksamma några fakta.    
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TABELL 9: YRKESKATEGORIER BLAND AKTIVA TÄVLINGSBOXARE 
2011-2012 (absoluta tal). 
                                        A       B       C      D
BK Örnen (n=10)             -        4        1      5
Narva BK  (n=13)            1       1        3      8
Falken Cup (n=26)          1       2        6     17
Angered CBC (n=10)      1       -         3     6

Anm; A = tjänstemän, B = lättare arbetarrelaterade yrken, C = tyngre arbetarrelaterade yrken, 
D = övriga.

Vid en jämförelse av de tabeller som redovisats i det föregående avsnittet och i detta 
avsnitt framgår att andelen boxare med arbetarrelaterade yrken år 2012 är avsevärt 
lägre (34%/75%). Å den andra sidan är andelen övriga vid den senare mätpunkten 
avsevärt högre (61%/16%). Andelen tjänstemän tycks som den över tid är konstant. 

Om vi nu ändå skulle ge oss in på en enkel analys av den förändring som i första 
skett i under den period som här benämns kunskaps- och informationssamhället går 
det inte att komma förbi två väsentliga omständigheter: (1) industrisamhället har 
genomgått en teknologisk rationalisering vilket har medfört att tidigare, och framför 
allt, tyngre arbetarrelaterade yrken har försvunnit och ersatts av andra mer tekniska 
yrken med annan kompetens; (2)  i samma takt har konturerna mellan tidigare klart 
markerade klasstrukturer mer och mer suddatas ut. I kunskaps- och infosamhället 
har även utbildning fått en avsevärt större betydelse än under tidigare decennier.  
Om argumentationerna ovan håller, då finns en möjlig förklaring till den förändring 
som framgår av uppgifterna i tabellerna.   Dock får skall man hålla i minnet att 1/3 av 
de boxare som tillfrågades år 2012 uppgav ett arbetarrelaterat yrke.  

6.  SAMMANFATTNING
Det huvudsakliga syftet i del II har varit att pröva två hypoteser. Svensk amatörboxning 
har som sport under stora delar av 1900-talet förknippats med en urban arbetarkultur. 
Är amatörboxningen i dag en invandrarsport?  Är det då så? Svaret på denna fråga 
finns med all tydlighet i detta kapitel. Låt oss sammanfatta och summera detta kapitel 
det i tre frågeställningar:

Är boxning en urban sportutövning?
Antagandet att boxning har varit och är en i första hand urban sport är utan all tvekan 
sann. Man kan gå längre. Det är även en sport som – utifrån min uppfattning – är 
en metro - urban sport. Det är i storstäderna Stockholm och Göteborg vi finner en 
majoritet av svenska mästare mellan åren 1920 och 2012.  
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Har boxning varit en arbetarklassrelaterad sportutövning?
Även om datamaterialet i detta arbete i flera avseenden har varit bristfälligt torde 
det stå utom allt tvivel att boxningen under decennierna fram till 1980-talet var en 
utpräglad arbetarklassport. Om vi kan lita på de uppgifter som lämnats av aktiva 
tävlingsboxare under år 2012 är det så att 1/3 fortfarande har sina rötter i det som vi i 
tidigare har valt att definiera som arbetarklassen. Detta får ej glömmas bort.

Är boxning i dag den mest invandrardominerande idrottsgrenen i 
Sverige?
Något direkt svar på denna fråga kan inte utifrån den empiriska undersökning som här 
genomförts inte lämnas. Däremot kan man med fog säga att boxningssporten under 
den period som i detta arbete benämns som ett kunskaps- och informationssamhälle 
domineras av boxare med invandrarbakgrund.  Under senare tid har en 
kvalificerad majoritet av de svenska mästerskapstecknen erövrats av boxare med 
invandrarbakgrund. Boxningen i dag är en invandrarsport.  

Med de av Mats Hellspong formulerade hypoteserna i minnet, kan man - utifrån 
den empiriska undersökning som genomförts i del II - med fog slå fast att de är 
verifierade. Det kanske kan tyckas som om författaren till denna framställning här 
och nu sparkar in redan öppna dörrar.  Det kanske är så. En sak måste dock tas 
i beaktning. I alla tabeller och diagram i de redovisade kapitlen, gömmer siffrorna 
säkerligen några oupptäckta verkligheter, som många av boxningsvänner kanske 
inte tidigare har tänkt så mycket på.    
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DEL III. SVENSK 
AMATÖRBOXNING: Social 
rekrytering och upplevelse av 
livskvalité. 
 
1. INLEDNING
En allmän uppfattning har under det sista halvdecenniet varit att idrotten har en 
påtaglig social betydelse i samhället. Idrotten betraktas många gånger som en drivkraft 
när det gäller att både socialisera och integrera medborgarna i ett samhälle. Detta 
gäller såväl barn, ungdomar och som vuxna. Riksidrottsförbundet har under senare 
år också genomfört ett idéprogram där det primära syftet har varit att producera 
kunskap om idrottens sociala betydelse men även om förekomsten av olika problem.

Det kan vara av värde att nämna några viktiga fakta som framkommer i några 
av de publicerade FoU-rapporterna. 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 även att de genom sitt idrottande 
även får förbättrade relationer till sina idrottskompisar. Av en annan rapport (FoU 3 
:2007) framgår att det sociala ledarskapet även vara viktigt.  Ledare inom idrotten 
anser att de genom allmänmänskliga insatser kan försöka lösa vardagliga problem 
för dem som i något avseende är socialt hämmad.

 I en statistisk undersökning vad gäller idrott och integration i samhället (FoU: 
2010) framgår det att idrotten är en mötesplats över etniska gränser och sålunda en 
viktig arena för integration. 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-. Detta gäller i hög grad för boxningen, 
vars procentandelar i samma undersökning redovisas separat. 

Med utgångspunkter i begreppet -Idrott och integration-genomförde Narva 
BK  2000/01 - 2004/05 ett projektarbete med syftet att undersöka möjligheter för 
just integrationseffekter. Genom att anordna gemensamma träningstillfällen i 
boxningsgymmet för ungdomar från olika skolor och med olika etnisk, ekonomisk 
och kulturell bakgrund kunde man med hjälp av en enkätundersökning slutföra 
projektet. Det sammantagna resultatet visar tydligt vilken viktig roll idrotten (här 
boxning) har för en positiv samhällsutveckling (se Idrott och Kunskap 2006: nr 6).

Av de forskningsrapporter som mycket översiktligt avrapporterats ovan framgår 
med en viss tydlighet att såväl idrottsverksamhet i allmänhet som boxning som 
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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 I DEL III är därför att utifrån insamlade data (Datafil: BK Örnen) behandla den 
övergripande ansats som nu har överlagts. För att uppnå detta  syfte kan vi följande 
frågeställningar:

1. hur ser könsfördelningen ut bland dagens amatörboxare?
2. i vilken utsträckning påverkar bakgrundsfaktorer som 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 en sammantagen bild se ut vad gäller amatörboxare i det svenska 
samhället?

För att kunna besvara frågorna på ett vetenskapligt sätt krävs alltid att en forskare 
använder sig av de rätta verktygen. Samtidigt måste det finnas en pedagogisk 
tanke bakom framställningarna. Viljan är ju att så många som möjligt skall förstå.  
I nästa kapitel är därför avsikten att i enkla ordalag diskutera det metodinriktade 
tillvägagångssätt som här ansetts vara det mest praktiska, utan att ge avkall på 
vetenskaplig korrekthet och stringens.  Jag har i detta arbete sammanfattat en sådan 
tankegång under rubriken nedan.  

 2. METODÖVERVÄGANDEN
Det är inte svårt att utifrån en enkät erhålla svar på frågor och påståenden. Ett icke 
så oviktigt metodbaserat problem föreligger dock i detta arbete: boxarnas attityder/
inställningar kontrolleras endast vid en mätpunkt. Det skulle tvivelsutan ha varit en 
påtaglig fördel att haft möjligheter till en longitudinell studie, d v s med åtminstone 
två mätpunkter och dessutom med samma populationer av boxare och identiska 
frågor och påståenden vid båda mätpunkterna. En sådan i tidsspannet komparativ 
studie skulle kunna ge en bild av kanske intressanta förändringsmönster, oavsett 
vilka.  Tyvärr har ett sådant tankekomplex denna gång av olika skäl icke varit möjligt 
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att genomföra. Uppslaget i sig torde säkerligen te sig frestande för en framtida och 
nyfiken yngre forskare med ett särskit intresse för boxningssporten.   

2.2 Datainsamling och urval.
För att kunna uppfylla de tankar och funderingar som ventilerades  i  föregående 
kapitel bedömdes ett rimligt tillvägagångssätt vara att genomföra en traditionell 
enkätundersökning (survey) bland dem som aktivt utövar boxning.  En sådan 
undersökning genomfördes därefter i samarbete med några i riket mycket kända 
och framgångsrika boxningsklubbar. En alternativ väg har även prövats, nämligen 
att genomföra enkätundersökningen bland boxare vilka deltar vid nationella 
tävlingsverksamheter.  Sammantaget skulle man kanske kunna benämna denna 
datainsamlingsteknik som en kvantitativ etnologisk fältstudie (enkätundersökning 
+ möjligheter för deltagande observationer).  Fältstudien har även kompletterats på 
så sätt att författaren själv har tagit del av skriftliga publikationer vilka har utgivits 
av klubbarna själva.

Urvalsförfarandet har genomförts i två steg. För att först kunna bestämma 
urvalet av klubbar, vilka anses kunna vara de mest fördelaktiga för en kvantitativ 
undersökning som denna, ansågs följande praktiska kriterier vara de mest 
fördelaktiga: (1) för att kunna maximera antalet respondenter prioriterades klubbar 
i storstäderna Stockholm och Göteborg och (2) för att kunna få en variation i det 
urbana rummet, d v s såväl traditionella innerstadsklubbar som i nutid konstituerade 
förortsklubbar.  Olika omständigheter har bidragit till att det i slutliga urvalet ingår 
endast av totalt sex tillfrågade klubbar i föreliggande undersökning, nämligen: 
Narva BK  (Sthlm: klassisk/innerstad); BK Örnen (Sthlm: klassisk/-söder-innerstad/
arbetarklubb); Angereds BC (Gtb: förorts-/asfaltklubb). 

Den alternativa väg för att genomföra en enkätundersökning har varit att närvara 
vid större boxningsturneringar i Sverige. De nationella tävlingar som ingår i studien 
är följande: (1) Angered Centrum Box Cup, 4.11 – 6.11  2011 (ANGERED), Angered 
Centrum Box Cup, 2.11 – 4.11  2012 (ANGERED) och Falken Cup,  28.9 - 30.9  2012  
(GÄVLE).

Det kan kanske för att klargöra hela datainsamlingsförfarandet vara av ett visst 
intresse att sammanfatta detta i en enkel tabellform. Som framgår av siffrorna 
nedan besvarades en större del av enkäterna i samband med besök vid klubbarna 
under hösten 2011 och våren 2012.  I tabellen ingår, förutom vid Falken Cup,  såväl 
tävlingsboxare som motionärer.
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TABELL 1: DATAINSAMLINGSTEKNIKER 2011-2012

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 2013 ja 2011/2012 -

Anm; I = publikationer, II = deltagande observationer (II a= besök vid klubben, II b = deltagande 
observation, II c = turnering), III = enkäter.

Tabellen kan kanske vid en första anblick te sig lite omständlig och föga pedagogisk. 
Den skall läsas som följer: författaren till detta arbete har erhållit publikationer från 
Narva BK, besökt klubben under åren 2011/2012, gjort deltagande observationer 
och samlat in trettiofem (35) enkäter. Likaså har författaren varit närvarande och 
genomfört deltagande observationer vid de turneringar som avhållits i Angered BC:s 
regi under åren 2011 och 2012.

Det första urvalet (klubbar, tävlingar) genererar med automatik det andra steget 
i urvalsförfarandet. De motionärer som mer eller mindre kontinuerligt finns vid 
klubbarna exkluderas. I TABELL 2 nedan redovisas endast tävlingsboxare som har 
besvarat den enkät som här har kommit till bruk.  

TABELL 2: Urval ; tävlingsboxare fördelade på kön

Kön Frequencies Percent Valid Percent Cumulative Percent
1 61 78,2 78,2 78,2
2 17 21,8 21,8 100
Total 78 100 100

Anm; Kön ( 1 = män, 2 = kvinnor).

Om vi nu ser till de i tabellen redovisade och insamlade enkäterna uppgår de 
tillsammans till ett antal av 78 (män = 61, kvinnor = 17).  Den relativa andelen män är 
här 78 %. Uppgifterna i tabellen visar en tänkvärd könsfördelning: endast var femte 
tävlingsboxare i dag är en kvinna. Stämmer detta urval med verkligheten?  Kanske 
kan vara siffrorna i TABELL 3 som redovisas nedan ge ett svar på den frågan. 

Om vi ser till de båda tabellerna framgår att överensstämmelsen vad gäller 
procentuell könsfördelning är mycket hög. Frågan är då om urvalen - vilket på intet 
sätt är några obundna slumpmässiga urval - är representativa och generaliserbara.  
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TABELL 3: Angered Centrum Box Cup 2012 och Falken Cup 2012: 
tävlingsboxare fördelade matchlistor och kön.

Män Kvinnor  N
A N G E R E D  
CENTRUM BOX 
CUP
Matchlista A: 43 (82%) 9 (18%) 52
Matchlista B: 49 (81%) 11 (19%) 60
Matchlista C: 55 (87%) 8 (13%) 63
Matchlista D 34 (73 %) 12 (27%) 46
Total: 181 (81%) 40 (19%) 221

FALKEN CUP:
Matchlista A:  50 (75%) 16 (25%) 66 

KÄLLOR: Matchlistor, Angered Centrum Box Cup 2.11 – 4.11 2012.  Listorna motsvarar matcher 
i fyra ringar (A – D) 3.11 2012.  Matchlista, Falken Cup 27.9 – 29.9 2012. Listan gäller för ring A.

Låt oss för ett tag stanna kvar vid begreppen representativitet och generalisering. 
En jämförelse med den medicinska/fysiologiska forskningen – vilken mestadels  är 
kvantitativ - kan här vara intressant.  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. Majoriteten av 
boxarna kom från Stockholmsområdet. Ett trettiotal år senare använde sig Haglund 
och Eriksson (1991, 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 
Nestelius et all (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 torde även föreliggande arbete vara generaliserbart. Om inte, ja då 
har samtliga ovan nämnda arbeten inklusive detta ett begränsat vetenskapligt värde. 
Därmed slutordat om urval och representativitet.
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2.3 Tillvägagångssätt.
Den empiriska undersökningen genomförs här liksom i del II med hjälp av kvantitativa 
tekniker. Skillnaden är att enbart enkäter utgör grunden för de kvantitativa 
mätningarna.  Låt mig på en gång säga att ambitionsnivån har varit jordnära. 
Inga avancerade statistiska tekniker har använts för att kvantitativt analysera det 
insamlade datamaterialet.  

Enkätformuläret omfattar - förutom bakgrundsvariabler - även fyra s k 
beteendevetenskapliga skalor. (1) självkänsla/självförtroende, (2) solidaritet/gemenskap, 
(3) etnicitet/etniskt ursprung 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. Hur handskas man då med sådana 
skalor?

I de fyra skalkonstruktioner som ingår i den enkät som används omfattar varje 
sådan skala ett begränsat antal påståenden eller items.   Varje påstående i resp. 
skalkonstruktion mäts utifrån en ordinalskala. En ordinalskala mäter ett påstående 
med hjälp av språkliga uttryck som betecknar mer eller mindre av denna egenskap 
eller med andra ord en markerad rangordning.  I den enkät som föreligger här, 
finns för den som skall besvara den, för varje påstående fyra svarsalternativ, vilka 
är rangordnade utifrån en s k  4-point Likert-Scale, d v s varje  påstående omfattar 
språkliga uttryck vilka kan rangordnas,  de poängsätts från värdet 4 till värdet 1 eller 
tvärtom . 

Den sista meningen i det föregående avsnittet tarvar en förklaring. Det är vanligt 
att man i undersökningar som denna vänder på påståenden, vilket innebär att vissa 
kan vara vända (några är positiva och några är negativa men mäter ändå samma 
egenskap). Detta är ett sätt att undvika en typ av mätfel. Många respondenter 
tenderar att, utan att tänka efter så noga, svara positivt på alla frågor oberoende av 
vad som uttrycks i olika påståenden. Genom att vända på påståenden tvingar man 
däremot respondenterna att tänka efter. Denna teknik är med andra ord ett slags 
enkelt reliabilitetstest

För att kunna redovisa en enkät som i sin helhet baseras på kvantitativa data 
kan en uppsjö av statistiska tekniker komma till användning. Den ena kan vara 
mera avancerad än den andra. Vi skall i denna del försöka göra de förekommande 
analyserna förståeliga med så statistiskt enkla medel som möjligt utan att för den 
skull tumma på de kvalitetskrav som alltid måste ställas på kvantitativa studier. 

Vad beträffar de bakgrundvariabler som tillsammans definierar social rekrytering 
används enbart absoluta frekvenser. För att kontrollera tillförlitligheten i den enkät 
som här utgör själva mätinstrumentet, använder vi en inte så enkel statistisk 
mätmetod, nämligen Crombach-s Alfavärde.  När det gäller redovisningen de fyra 
skalkonstruktionerna används de mest vanliga måtten : det aritmetiska medelvärdet 
(m) och standardavvikelsen (std). 
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3. SOCIAL REKRYTERING; UPPLEVELSER 
AV LIVSKVALITÉT.
Boxning har för många ungdomar kommit att betraktas som en alternativ inkörsport 
till eller integration i samhället. Ett flertal undersökningar (se Wacquant; 1992,1996, 
Heiskanen; 2008, Whright; 2006, Woodward; 2006, Timbur; 2011)) visar att de många, 
för att inte säga de flesta utövarna i detta gebit - såväl professionella som amatörer 
- har sina rötter i de lägre sociala klasserna. Det framgår även att de som börjar med 
boxning också kommer från mera utsatta grupper i samhället. 

En vanlig uppfattning under årens lopp, inte minst inom svensk amatörboxning, 
har varit att boxaren har vuxit upp i en segregerad miljö med begränsade ekonomiska 
resurser. Boxaren har i vissa avseenden även hamnat utanför de gängse normerna i 
det rådande samhället. Detta kan ha orsakats av brister i utbildning och kanske även 
av ett kriminellt beteende. Under de senaste decennierna har boxningen tenderat att 
bli en invandrarsport där rekryteringen till boxningsklubbarna mestadels sker ute i 
storstädernas förorter. Fakta som har framkommit i del II stöder i många fall en sådan 
uppfattning. 

I detta kapitel redovisas och diskuteras inledningsvis några av de 
bakgrundsvariabler som har använts i enkäten. Sammantagna får de här definiera 
begreppet social rekrytering. I ett senare avsnitt redovisas och analyseras de fyra 
skalkonstruktionerna utifrån var och en 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  REKRYTERING.
Med termen social rekrytering avses här ett antal bakgrundsfakta, vilka 
sammanlänkande till varandra, kan ge kunskap om vilka sociala förhållanden 
och vilka fysiska miljöer som gäller för de boxare som ingår i denna studie. De 
bakgrundsvariabler, förutom könfördelningen, som skall uppmärksammas och 
redovisas är i tur och ordning (i) fysisk uppväxtmiljö, (ii) familjestruktur, (iii) etnisk 
tillhörighet, (iv) yrke/sysselsättning , (v) utbildning och (vi) förekomst i brottsregistret.

Mot bakgrund av vad som framgår ur de vetenskapliga arbeten vilka i någon 
kontext mera generellt diskuterar en boxares sociala bakgrund (se del I) vore det 
kanske intressant att utifrån variablerna ovan formulera en teori.  Låt oss med hjälp 
av ett antal enkla korstabeller, en för var och en av variablerna (i) – (vi) ovan, pröva 
nedanstående teoretiska ansatser:

En boxare växer i högre utsträckning upp i ett område kännetecknat av både etnisk 
och socioekonomisk segregation (A1) och där det ofta kan förekomma splittrade 
familjestrukturer (A2). En boxare kommer i dag från invandrartäta områden och är 
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inte sällan ekonomiskt utsatt (A3,A4).  På grund av faktiska levnadsförhållanden 
i segregerade områden har en boxare försummat skolgången, hamnat i ett socialt 
utanförskap och någon gång kommit i klammeri med rättvisan (A5, A6).  

Grundprincipen i en korstabulering är att man kombinerar frekvensfördelningen 
för två kvalitativa variabler för att se hur många observationer man erhåller av 
samtidigt förekommande värden. Den ena variabeln i de följande tabellerna är 
genomgående könstillhörigheten. Härigenom går det att kontinuerligt klarlägga 
skillnaderna mellan manliga och kvinnliga boxare. I sådana fall där det har ansetts 
vara nödvändigt med kompletterande statistiska uppgifter finns sådana i den löpande 
texten. Ett responderande tabellverk återfinns i BILAGA 2.     

Fysisk uppväxtmiljö.   
Begreppet segregation har, enligt en av Socialstyrelsen år 2010 utkommen rapport, 
över tid 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. 

I TABELL 4 nedan redovisas boendeorter för de amatörboxare som ingår i 
undersökningen. Orterna är grovt indelade i tre kategorier: innerstad, förort och 
landsbygd.  Det föreligger två skäl till valet denna indelning. För det första är den 
anpassad till den undersökning som genomfördes i del II och för det andra är den av 
praktiska skäl anpassat till förutsättningarna för själva enkätundersökningen. 

TABELL 4: Absoluta frekvenser: boendeort och kön. (Datafil: 
Korstabell, BK Örnen, n = 78).

Boendeort 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), boendeort ( 1 = innerstad, 2 = förort, 3 = landet) 

I valet mellan att som statistiskt mått använda absoluta frekvenser (antal) eller 
relativa andelar (%) används endast -antalet´ i tabellen ovan och i alla kommande 
tabeller.  Det totala antalet boxare ( n = 78 )  är relativt begränsat och en redovisning 
procentandelar kan i sådana lägen förefalla som irrelevanta. 
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Som framgår av siffrorna i tabellen är i stort sett alla boxare bosatta i innerstaden 
eller i en förort.  Av tabellen framgår även att en majoritet av det totala antalet boxare 
kommer från områden i förorterna. Särskilt gäller detta för manliga boxare. Vad 
gäller kvinnliga boxare är däremot fördelningen jämn mellan innerstad och förort.  
Om det nu är så att det föreligger segregation i  förorter (i första hand Stockholm och 
Göteborg) skulle det första antagandet i vår teori gälla: ser man till helheten kommer 
en majoritet av boxarna från segregerade områden.

Uppväxtförhållanden.  
Segregerade områden kännetecknas ofta av vad som benämns -social desorganisation-, 
samhällsstrukturen befinner sig i en slags oordning. Ett antagande är att familjer 
i sådana områden, på grund av arbetslöshet, kriminalitet, fattigdom etc., har en 
större benägenhet att splittras än i mera besuttna områden. Ett något trubbigt mått 
på familjestruktur (uppväxtförhållanden) anges i TABELL 5 nedan. Endast två 
strukturer redovisas: uppvuxen i kärnfamilj eller med ensamstående förälder.

TABELL 5: Absoluta frekvenser: familje- struktur och kön. (Datafil: 
Korstabell, BKÖrnen, n= 78)

Kön Uppväxtförhållanden Total
1,00 2,00

1,00 56 5 61
2,00 16 1 17
Total 72 6 78

Anm; Kön ( 1 = man, 2 = kvinna), Familjestruktur ( 1 = uppvuxen i kärnfamilj,   2 = uppvuxen 
med ensamstående förälder).

Uppgifterna i tabellen ger i stort en entydig bild. En kvalificerad majoritet av 
boxarna är uppvuxen i en kärnfamilj. Detta gäller för båda könen.  En rimlig 
slutsats är sålunda att om kärnfamiljen definieras som en stabiliseringsfaktor i ett 
samhälle, segregerat eller inte, då håller inte vår andra teoretiska ansats. Tvärtom,  en 
kvalificerad majoritet av boxarna är uppvuxen i en kärnfamilj.

Etnisk sammansättning.
Tidigare har det framkommit att amatörboxningen i Sverige från att ha varit en 
arbetarklass relaterad sport i dag är en invandrarsport. Så anses ha varit i ett 
kvartssekel. I andra stater, för att ta det kanske främsta exemplet, i USA, har såväl 
amatörboxningen som den professionella över tid dominerats av rivaliserande etniska 
grupper (irländare, italienare, mexikaner, afroamerikaner). Så har kanske situationen 
inte varit i Sverige. I TABELL 6 nedan redovisas den könsvisa fördelningen vad 
gäller etnisk tillhörighet. Även här kan definitionen på etnisk tillhörighet - föräldrars 
härkomst - ur ett validitetsperspektiv kanske diskuteras.       
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TABELL 6: Absoluta frekvenser: föräldrars härkomst och kön. (Datafil: 
Korstabell, BK Örnen, n = 78)

Kön Föräldrars härkomst Total
1,00 2,00

1,00 42 19 61
2,00 4 13 17
Total 46 32 78

Anm; Kön ( 1 = man, 2 = kvinna),  Föräldrars härkomst ( 1 = utlandsfödda, 2 = ej utlandsfödda)

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. Tilläggas kan, att 
av det totala antalet boxare, såväl manliga som kvinnliga och som har utlandsfödda 
föräldrar, är en majoritet födda i Sverige.  Å den andra sidan, alla boxare som ej har 
utlandsfödda föräldrar, är födda i Sverige (se TAB 12,  BILAGA 2). 

Det kan även vara av vikt att känna till  - förutom könsfördelningen – att en 
majoritet av samtliga boxare (oavsett om de har föräldrar födda utomlands eller 
inte) kommer från områden i förorterna. Detta styrker tesen om att en majoritet av 
boxarna är uppväxta i förorter (se TAB 13, BILAGA 2).  Vad nu gäller den tredje 
ansatsen i vår teori är det så att en majoritet av det totala antalet boxare i studien 
har invandrarbakgrund. Om man däremot bara tar hänsyn till könstillhörighet 
föreligger - som framgår av tabellen ovan – en markerad skillnad.    

Socioekonomisk status.
Ekonomisk utsatthet kan uttryckas på många sätt. Arbetslöshet är kanske den mest 
vanliga förklaringen till varför människor är fattiga. Den sociala klasstillhörigheten 
kan också i flera avseenden förklara varför ett samhälle  kan uppspaltas i ekonomiska 
strata. Hur kan man då mäta socialekonomisk status.? I TABELL 7 nedan en har en 
boxares angivna yrke/sysselsättning fixerats mot en fordom traditionell klassindelning 
som i dag kanske av många betraktas som förlegad.

Det kan i detta sammanhang vara viktigt att uppmärksamma läsaren att boxarnas 
klasstillhörighet även har diskuterats i del II. Där relaterades olika yrken till en viss 
social klass.  Skälet var helt enkelt att försöka anpassa boxarnas nutida yrken till de 
yrkeskategorier som i offentlig statistik var klassbestämda under större delen av det 
förra århundradet. 

I tabellen nedan redovisas uppgifter för 75 boxare. Det totala antalet i 
undersökningen har – som vi har sett - i allt övrigt omfattat en total av 78. Varför, 
undrar man, är nu plötsligt det totala antalet 75?? Anledningen är enkel. Tre av de 
tillfrågade boxarna (här: två manliga och en kvinnlig) har inte svarat på frågan om 
vilket yrke eller vilken sysselsättning som skall tillskivas dem.  Annars är tabellen lätt 
att förstå. Oavsett kön är en majoritet av boxarna studerande. Av de tillfrågade boxarna 



Pedagogiska meddelanden 9 - 2014 | 61

sysselsätter sig inte alltför många med yrken som tidigare skulle ha klassificerats som 
utpräglade arbetarklassyrken.  

TABELL 7: Absoluta frekvenser: Socioekonomisk status  –  kön.
(Datafil: Korstabell, BK Örnen, n = 78).

Kön Socioekonomisk status Total
3,00 4,00 5,00 6,00

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), Socialekonomisk status (3 = lägre medelklass, 4 = arbetarklass, 
5 = studerande, 6 = övriga).

Tabellen ovan kan på flera sätt kompletteras. En korstabell där vi riktar intresset 
mot etnisk tillhörighet och social status visar att nära nog hälften av de boxare som 
ingår i undersökningen har en manlig förälder med ett arbetarklassrelaterat yrke. 
Detta gäller oavsett kön och oavsett om boxaren har utlandsfödda föräldrar eller inte 
(se TAB 14, BILAGA 2).  

Utbildningsnivå.      
I Socialstyrelsens rapport sägs att sambandet mellan socialekonomisk 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 endast ha genomgått grundskolan.

I TABELL 8 är mätinstrumentet enkelt. I enkäten frågas endast efter vilken 
utbildningsnivå som boxaren genomgår eller har genomgått.  Av tabellen framgår att 
en majoritet av de tillfrågade har påbörjat eller avslutat gymnasieskolan. Noterbart 
är att endast manliga boxare genomgår eller har avlagt grundskoleexamen. En trolig 
förklaring är att killar i högre utsträckning börjar med tävlingsboxning i en tidigare 
ålder än tjejer.
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TABELL 8: Absoluta frekvenser: utbildning – kön. (Datafil: Korstabell, 
BK Örnen, n = 78).

Kön Utbildning Total
1,00 2,00 3,00

1,00 18 35 8 61
2,00 0 8 9 17
Total 18 43 17 78

Anm; kön (1 = man, 2 = kvinna), utbildning (1 = grundskola, 2 = gymnasium, 3 = högskola).

Förhållandet är något annorlunda beträffande utbildningssituationen för kvinnliga 
boxare.  Det totala antalet i boxare i undersökningen fördelar sig i det närmaste lika 
på utbildningsnivåerna gymnasium och högskola. Som synes finns ej någon med 
endast grundskoleutbildning. 

Kriminalitet.
I Socialstyrelsens 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 något annorlunda:  omfattningen av kriminella aktiviteter 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 
boxare med en kriminell bakgrund figurerat i olika medier. Frågan är då i vilken 
utsträckning svenska amatörboxare kan kopplas samma med kriminalitet.    

TABELL 9: Absoluta frekvenser: förekomst i brottsregistret och kön. 
(Datafil: Kortabell, BK Örnen, n = 78)

Kön Förekomst i  brottsregistret Total
1,00 2,00

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 frågas det i enkäten endast om boxaren har 
förekommit i brottsregistret, inte om vilket brott som hade begåtts. Uppgifterna 
i TABELL 9 visar att endast manliga boxare förekommer i brottsregistret. Av 
uppgifterna i tabellen framgår även att en av sex manliga boxare har begått någon 
form av registrerat brott.  
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Sammanfattning.
Vi har nu utifrån könstillhörighet och några viktiga bakgrundsvariabler genomfört 
ett antal korstabuleringar. Varför inte i en sammanfattning använda de erhållna 
resultaten i kapitlet för att pröva den teori som presenterades inledningsvis. Så här 
skulle det vid en parvis sammanställning av de undersökta bakgrundsvariablerna 
kunan se ut:

Manliga amatörboxare kommer i dag i högre utsträckning än kvinnliga från 
förortsområden. Om det är så att de förortsområden som inhyser de boxare som 
ingår i denna undersökning är segregerade områden, kommer, om man ser till det 
totala antalet boxare, en majoritet från just segregerade områden. När det gäller 
familjestruktur en bilden entydig. En kvalificerad majoritet av boxarna är uppväxta i 
en kärnfamilj. Detta gäller för båda könen.

När vi granskar den etniska sammansättningen föreligger, om man ser till 
könstillhörigheten, helt motsatta fördelningar. En majoritet av de manliga boxarna 
har invandrarbakgrund, en majoritet av de kvinnliga boxarna inte. Sammantaget 
gäller dock att majoriteten av det totala antalet boxarna har invandrarbakgrund. 
Socioekonomisk status bland boxarna ger, oavsett könstillhörighet, en entydig bild: 
en majoritet av boxarna anger att de är studerande. Nämnas kan att detta gäller i 
något högre utsträckning för kvinnliga boxare.

Vad beträffar utbildningsnivå anger en majoritet av de manliga boxarna att de 
i någon mening är eller har studerat på gymnasienivå. Ett betydligt antal anger 
även att de har avslutat eller befinner dig på grundskolenivå. Det sistnämnda 
gäller inte för kvinnliga boxare. Av dessa har den ena hälften påbörjat eller avslutat 
gymnasieutbildning medan den andra hälften gjort sammaledes på högskolenivå. 
Vad gäller de amatörboxare som ingår i denna undersökning är anmärkningar 
vad gäller kriminella handlingar mycket ringa. Endast en av sex manliga boxare i 
vår undersökning förekommer i brottsregistret. Ingen kvinnlig boxare finns i detta 
register.

3.2  LIVSKVALITÉT.
Vid flera tillfällen har det framkommit att den kanske viktigaste uppgiften i detta 
arbete kanske är att få reda på hur de boxare som ingår i projektet -En rak vänster-
upplevelser sin egen verklighet i förhållande några av de livsvillkor som gäller i 
samhället. I den fortsätta texten kommer upplevelserna att översättas som livskvalité.   

Det finns många tvister och diskussioner om hur man kan definiera termen 
livskvalitet och hur man väljer att operationalisera detta begrepp.   En vettig strategi 
är att utgå från en mera allmän och vedertagen uppfattning. Vad gäller begreppet 
livskvalité är intresset här därför riktat mot några allmänna och uppfattningar om 
indikatorerna (mått på livskvalité): (a) självförtroende/självkänsla; (b) solidaritet och 
gemenskap; (c) etnisk tillhörighet och (d.   
Den enkät som utgör empiriskt underlag i detta kapitel kan ge ett svar på frågorna 
ovan. Vad man absolut måste ha under kontroll i sådana här sammanhang är huruvida 
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den enkät som används är ett tillförlitligt mätinstrument. Särskilt viktigt är detta när 
det inom varje övergripande fråga ryms ett antal var för sig fristående påståenden. 
Det är i en sådan kontext man brukar tala om beteendevetenskapliga skalor. 

Reliabilitet/tillförlitlighet.
En förutsättning för reliabilitet (tillförlitlighet) är att påståenden i en skala är så 
tydliga att de tillsammans mäter en och samma sak. Som tidigare har nämnts mäts 
tillförlitligheten i sådana skalor men hjälp av Crombach-s Alfavärde. I statistiska 
termer mäter Alfavärdet sambandet 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 även att även om ett Alfavärde ligger i 
närheten av nivån . 50, visar detta värde på en viss tillförlitlighet i enkäten. 

Hur förhåller det sig då med tillförlitligheten i de fyra skalor som gäller i 
denna undersökning. Generellt sett är Alfavärdet godtagbart (>.50) vad gäller 
samtliga indikatorer. Operationaliseringar med lägre Alfavärden har genomgående 
exkluderats i undersökningen.  

Medelvärden och standardavvikelser. 
Då kan det vara dags med lite sifferexercis. I TABELL 10 redovisas medelvärde 
och standardavvikelse för samtliga tävlingsboxare i undersökningen. I tabellen 
uppmärksammas endast könstillhörigheten. Indikatorerna a – c i tabellen omfattar 
vardera sex påståenden, vars värden (1 - 4, 4 - 1) är graderade utifrån en ordinalskala. 
Det maximala värdet är 24 ( 6 x 4) och det minimala värdet 6 (6 x 1). Dimensionen 
d omfattar endast fem påståenden med samma värden och samma skala. Här är det 
maximala värdet sålunda 20 och minivärdet endast 5 (se BILAGA 4). 

TABELL 10: Upplevelse av livskvalité: medelvärden och 
standardavvikelser.

Själv. Socutb. Solid. Etno.
m std m std m std m std

tävlings-
boxare

20,53 2,67 20,93 2,78 18,66 2,84 17,37 2,09

(n=75) (n=72) (n=71) (n=70)
Män 20,79 2,27 20,72 2,93 18,51 2,91 17,16 2,07

(n=58) (n=58) (n=57) (n=56)
Kvinnor 19,64 2,39 21,78 1,92 19,28 2,58 18,21 2,00

(n=17) (n=14) (n=14) (n=14)

Anm: Själv. = självkänsla/självförtroende; Socut = socialt utanförskap; Solid = solidaritet/
gemenskap; Etno = etnisk identitet. 
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För tabellen ovan gäller att ju högre medelvärde (m) desto mera positiv  upplevelse 
av livskvalité. Samtidigt gäller att ju lägre värde på standardavvikelsen (std), desto 
mera likstämmiga är svaren på frågorna i enkäten. Hur skall vi då tolka den enkla 
sifferexercis som ryms inom tabellen?  För det första kan vi slå fast att medelvärdena 
genomgående är påtagligt höga. För det andra kan vi utifrån värdena på en gång 
notera att upplevelsen av  självkänsla/självförtroende är högre bland män än bland 
kvinnor. 

Om vi däremot ser till de övriga indikatorerna, d v s social inkludering, solidaritet/
gemenskap och etnisk identitet är upplevelsen av livskvalité högre bland kvinnliga 
boxare än bland manliga boxare. En rimlig slutsats kan därför vara att kvinnliga 
boxare generellt upplever en högre grad av livskvalité i jämförelse med sina manliga 
boxarkollegor.  För det tredje kan vi utifrån spridningen (std) runt medelvärdet 
konstatera att kvinnliga boxare, i jämförelse med de manliga, i högre grad, oavsett 
vilken av indikatorerna vi ser till, är mera samstämmiga i sin uppfattning. Detta 
gäller särskilt för huruvida man känner sig socialt inkluderad eller inte.    

I ett avsnitt ovan berördes begreppet sifferexercis. I det följande kommer vi att avvika 
från både matematik och siffror. I de kommande två tabellerna skall vi rangordna m 
och std för de bakgrundsvariabler som till stor del finns redovisade i TABELL 15 i 
BILAGA 2.  Rangordningen gäller för samtliga fyra indikatorer på livskvalité. 

Ranking:  medelvärden och standardavvikelser.
Låt oss börja med att fokusera på medelvärden. I TABELL 11 har vi ersatt siffror med 
vokabulärer. Det framgår att - som alla kan se - att vi här endast intresserar oss av 
de tre högst rankade och de tre lägst rankade  bakgrundsvariablerna. Gränser måste 
alltid fastställas.

Hur skall nu tabellerna läsas? Kanske krävs här en förklaring. För att ta ett 
exempel, om det, som i raden under indikatorn -Självkänsla:’ står -1. arbetarklass’, 
betyder detta att boxare med rötterna i arbetarklassen har det högsta medelvärdet, 
vilket i sin tur implicerar att de, i jämförelse med sina kollegor, upplever en högre 
grad av självkänsla/självförtroende.

TABELL 11: Upplevelse av livskvalité: ranking ( m ) av  
bakgrundsvariabler.

Självkänsla. Social inkl. Solididaritet. Etnisk id. 
1. arbetarklass. lägre medelkl. etnisk svensk. kvinnor.
2. inv. bakgrund. Kvinnor  lägre medelkl högskola.
3 män  högskola kvinnor  lägre medelkl.
----------------------------   
11.högskola inv. bakgr innerstad män.
12. lägre medelkl arbetarklass ensam för gymnasutb.
13. kvinnor ensam för inv. bakgr ensam för.
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Om vi ser till rangordningen i tabellen kan vi notera att fyra bakgrundsvariabler är 
mera framträdande än de övriga.  Ändå kommer en annan omständighet att kanske 
mera stå i blickfånget, ändå inte så förvånande. Låt oss först ändå att fokusera på de 
fyra bakgrundsvariablerna. Som framgår av TABELL 11 har variablerna här försetts 
med färger. Det vore kanske också bra att redovisa punktform vad tabellen säger oss. 
Låt oss göra så:

1. I tre av fyra indikatorer återfinns boxare ur den lägre medelklassen 
(n = 6)  och kvinnliga boxare ( n = 17) inom ramen för de högst rankade 
medelvärdena. Låt vara att antalet boxare till numerären i ett fall är här är 
begränsad. 

2. I två av fyra indikatorer återfinns boxare med pågående eller avslutad 
högskoleutbildning (n = 17)  inom ramen för de högst rankade 
medelvärdena. 

3. I tre av fyra indikatorer finns boxare som vuxit upp med en icke kärnfamilj 
(n=6) inom ramen för de lägst rankade medelvärdena. Låt vara att antalet 
boxare även här är mycket begränsad.

4. Så har vi kommit fram till vad som kan vara av mera specifikt intresse. 
Upplevelsen av självkänsla/självförtroende är den enda indikator där 
kvinnliga boxare, boxare med högskoleutbildning och boxare med rötterna 
i medelklassen inte rymdes inom ramen för de högre medelvärdena. Där 
återfinns i stället manliga boxare (n=61) och boxare med arbetar- (n=15) och 
invandrarbakgrund (n=46). Å den andra sidan återfinns inte de boxare som 
åberopades senast inom ramen för de tre högst rangordnade medelvärdena 
inom de övriga tre indikatorerna. 

Låt oss nu övergå till att diskutera hur lika/olika våra boxare har tagit ställning till 
påståendena i enkäten.  Den redovisning av standardavvikelser som följer i TABELL 
12 är till sin likadant uppställd som i föregående tabell.  I enkla ordalag handlar det 
här om homogenitet eller heterogenitet, d v s hur boxarna har ställt sig till de olika 
påståendena i enkäten. Om alla boxare har ställt sig helt lika till ett påstående är 
spridningen (std) lika med 0 (homogenitet).  Ju mer olika boxare har ställt sig till ett 
påstående, desto högre är spridningen (heterogenitet). 
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TABELL 12: 
Upplevelse av livskvalité: ranklng ( std) av bakgrundsvariabler ( n = 13) .

 Självkänsla.                      Social  inkl.                   Solidaritet.          Etnisk ident.   
 1.   innerstad.                    ensam föräld.               innerstad            ensam föräld.
2.   gymnasieutb.               gymnasieutb.               arbetarkl.             innerstad.
3.   ensam föräld.               innerstad.                    kärnfamilj             inv. bakgrund.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
11.  högskola.                    etnisk svensk.              kvinnor.                 kärnfamilj.
12.  män                            kvinnor.                        lägre medelkl.       etnisk svensk.
13.  lägre medelkl.            lägre medelkl..              ensam föräld.       högskola

Vilka slutsatser kan vi då dra utifrån de uppgifter som framkommer i tabellen? Det 
kanske även här kan vara av ett pedagogiskt värde att även här använda oss av 
punktformen:

1. fyra av fyra indikatorer återfinns boxare som bor i innerstaden (n=26), eller 
om man så vill inne i City, inom ramen för den högst rankade spridningen 
(std). 

2. i tre av fyra indikatorer återfinns boxare som är uppvuxen i en icke 
kärnfamilj  (n=6) inom ramen för den högst rankade spridningen. Låt vara 
att numerären här är begränsad.  

3. i tre av fyra indikatorer återfinns boxare inom lägre medelklass (n=6) inom 
ramen för den lägst rankade spridningen.

4. i två av fyra indikatorer återfinns kvinnliga boxare (n=17) och boxare som 
har påbörjat och/eller avslutat högskoleutbildning inom den lägst rankade 
spridningen. 
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