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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med uppsatsen var att förstå hur Ultimate Fighting Championships (UFC), en 

amerikansk kampsportstävling startad 1993 i USA, har legitimerat sin verksamhet, från att ha 

varit starkt kritiserad, till att nå framgång och internationell spridning. I sin linda under 90-

talet gjorde dessa brutala, i princip oreglerade och slagsmålsliknande former, att tävlingen 

möttes av kritik från politiskt håll, vilket kom att hota organisationens överlevnad. 

UFCs legitimeringsprocess under 90-talet fram till en bit av 2000-talet visade på tydliga 

paralleller till boxningen, som under 1800-talet även den hotades av illegalitet. Så har också 

Norbert Elias och Eric Dunning, med bland annat boxningen som exempel, beskrivit hur 

(teorin om) civilisationens process påverkade fritidsaktiviteter till att bli vad vi idag kallar för 

sport. Avsnittet med historisk bakgrund över bl.a. boxning ämnar visa på dessa paralleller, 

med fokus på sporternas nära stundande illegalitet till förmån för en verksamhet som tvangs 

att bli mer reglerad och kontrollerad – mer ”civiliserad”. 

Det som hotade UFC var dock inte direkt sett illegitimitet, utan utfrysning och hot från de 

medel som kunde styra sportens visibilitet, dvs. dess förmåga att synas och spridas, t.ex. 

genom tillstånd för evenemangen eller sändningsavtal med kabelbolag. Eftersom den kritik 

som kom att hota UFCs verksamhet på detta sätt var politisk, och inte i första hand speglade 

publikens åsikter, har en särskiljning gjorts mellan formell och informell legitimitet. 

Teoriavsnittet har i huvudsak redogjort för nyinstitutionell teori och teorin om civilisationens 

process med dess påverkan på sport. 

I analysen har jag visat att UFC sökt balansera mellan å ena sidan publikens krav på spänning, 

och å andra sidan mer formella krav på en reglerad verksamhet, kopplat till teorin om hur 

fritidsaktiviteter påverkats under civilisationens process. I enlighet med nyinstitutionell teori, 

har detta gjorts genom att man, rent ceremoniellt, uppbådat en reglerad fasad – i linje med 

formella förväntningar. I det ceremoniella ligger att man kopplar ifrån de egentliga 

aktiviteterna från den uppbådade fasaden. På det viset kunde UFC tillfredsställa formella krav 

genom att uppvisa en tävling som var reglerad, och samtidigt behålla publiken med ett 

tillräckligt spänningsmoment. 
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INLEDNING 

Under antiken fanns det under de Olympiska spelen en gren vid namn pankration. Det var en 

kampsport som integrerade brottning med stående tekniker (sparkar och slag) samt även olika 

lås och stryptekniker. [Drees.1968:81] I och med kristendomens intåg förbjöds de Olympiska 

spelen och de sporter som där utövades.  [Drees.1968:159] En av dessa sporter var boxningen, 

men den dök åter upp i organiserad form i England kring 1600-talet. Sporten kom alltmer att 

präglas av regler som under 1700- och 1800-talet kom att avskilja den från tidigare 

slagsmålsliknande former. Brottningstekniker liksom att inte slå någon som inte längre stod 

upprätt förbjöds [Britannica:29782]. Liknande mönster av förfining präglade det som skulle 

komma att bli fotboll. [Dunning.1999:53] Norbert Elias och Eric Dunning ser denna förfining, 

denna ”civilisering” av sporten, som påverkad av samma förändringar som Elias noterat i sin 

teori om civilisationens process. Trots att även sporten fallit under samhällets ”civilisering”, 

har den samtidigt potential att verka som en kanalisering av undertryckta emotioner under 

civiliseringens kontrollerande tillvaro. [Dunning.1999:30] 

Relativt nyligen har en sport kallad mixed martial arts (MMA) uppstått, påminnande om 

antikens pankration. Den tog sin början i en kampsportstävling under namnet Ultimate 

Fighting Championships, startat i USA 1993. Denna tävling möttes från början av politiskt 

motstånd då dess slagsmålsliknande former inte ansågs rumsrena, ”civiliserade”, 

[Gentry.2005:64-65,106,122] [New York Times:WLNR 12832660] ett utfall som återspeglade 

boxningens tidigare kontroverser i det Viktorianska England.  

Hur kunde UFC, från att ha stått nära konkurs komma att bli en vinstdrivande internationell 

succé, när dess slagsmålsliknande former från början tycktes sakna legitimitet? Var detta 

exempel på en ”återupprepning”, ett bevis eller en tillbakagång av civilisationens process, en 

”av-civilisering”? 

Min frågeställning kom därför tidigt att cirkulera kring begreppet legitimitet, sport under 

civilisationsprocessen och hur UFC som organisation legitimerade sin verksamhet.  

Därför inleddes uppsatsen med att undersöka möjliga teorianknytningar till 

legitimeringsprocesser för UFC. Jag har använt mig av Norbert Elias och Eric Dunnings teori 

om sport under civilisationens process (1986a,b), John Meyer och Brian Rowans 

nyinstitutionella teori (1977) om organisationers överlevnad med betoning på legitimitet samt 

Randall Collins ’mikrosociologiska teori’ Violence (2008) om människors benägenhet till 

våld. 
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Problem som uppstod i samband med legitimitetsprocesser var att UFC innan konkurshot och 

ägarbyte initialt faktiskt hade en publik, även innan tävlingen nådde dagens popularitet och 

spridning. Därför behövde legitimitetsbegreppet anpassas, något som inleder analysen. Detta 

bidrog i sin tur till en mer nyanserad bild, liksom till komplikationer i användningen av Meyer 

och Rowans teori, eftersom den, vad gäller organisationers anpassning till sin omgivning, 

bygger på en legitimitetsuppfattning mer av typen antingen eller. Då mitt studiematerial 

bestod i nerladdade filmer av UFCs tävlingar, dök också andra problem upp. Den 

nyinstitutionella teorin beskriver en organisationsstrukturs formella struktur som avskiljt den 

egentliga verksamheten, men vad som analyserades var inte en organisationsstruktur som 

sådan, utan tävlingarna som de producerade, och presentationen av dessa. I detta 

sammanhang, vad var det formella respektive det egentliga? Meyer och Rowans teori används 

därför relativt fritt och vad som är formell fasad respektive egentlig verksamhet ses därför 

som flytande. 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur UFC legitimerat sin verksamhet och uppsatsen har 

avgränsats till att endast behandla UFC legitimeringsprocess och inga övriga MMA 

arrangemang. Ytterligare en avgränsning har legat i teorin som varit starkt styrande för 

analysens resultat. 

Sammanfattningsvis har analysen av UFCs legitimeringsprocess gjorts, mot historisk 

bakgrund, via nyinstitutionell teori – som organisation, och som sport – påverkad av 

civilisationens process, lätt vinklad med hjälp av Collins syn på civilisation och våld.  

Som tidigare frågor visar ovan, gäckade också analysen av UFC civiliseringens moraliska 

aspekter. Med Collins i åtanke, berörs därför också lätt UFCs implikationer på Norbert Elias 

teori om civilisationens process, i diskussionen. 

 

 

METOD 

Mitt intresse för Ultimate Fighting går tillbaks sedan ett par år sen. Jag har därför kollat på 

galorna fram tills idag. Jag har sett de tidigare allra första tävlingarna under ägarna SEG, vilka 

hade kontrollen av UFC från UFC 1 till 29. Av dessa har jag sett UFC 1-7, 11-15 samt 29 och 

30. Varje en av dessa UFC galor består alltså av flera tävlingar. Därefter inledde Zuffa sitt 
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inflytande, från UFC 30 fram tills dagens UFC 90 och över. Av dessa har jag sett alla från och 

med UFC 35 till och med 93. 

Mina observationer från dessa UFC arrangemang, där varje arrangemang eller gala består av 

ett flertal tävlingar, är baserade på dessa arrangemangs digitala presentationer (läs filmer). Det 

berör dels vad jag valt att kalla för uppladdningsfasen, min första observation. Detta är något 

som finns i många sporter t.ex. i reklam inför VM matcher i fotboll. Uppbyggandet av 

förväntningar görs för att försäkra publiken om att matchen kommer bli spännande. Dels görs 

reklam för kommande matcher, på UFCs websida (www.ufc.com). Dels görs reklam för 

tävlingarna precis innan de visas digitalt. De är främst detta min observation om 

uppladdningsfasen berör. Liknande uppbyggande sekvenser har UFC gjort sedan första 

tävlingen, och utvecklat under SEGs 29 tillställningar. Zuffa tog sedan över tekniken av 

intervjuer och vidareutvecklade också de uppbyggande effekterna som är så tydliga för UFC 

idag, actionpackade adrenalinklipp. Motsvarigheten till dessa fanns dock redan under SEGs 

organisering av UFC, t.ex. i UFC 6, Clash of the Titans. Det 30:e UFC arrangemanget stod 

under Zuffas ledning, och i UFC 35, Throw Down, har man börjat med dessa som i regi står 

väldigt nära de uppladdningsklipp man kan se inför dagens arrangemang.  

Den andra observationen var att uppladdningens intensitet är större än intensiteten i de reella 

matcherna. Den tredje observationen var att de tidigare matcherna hade en brutalitet som de 

senare, som alltmer kom att präglas av reglering och få karaktären av en sport, saknade. 

Utöver detta är observationerna från filmerna endast del ett från vilket undersökningens 

material är hämtat. För att lära mig mer om UFC, regler och motgångar, läste jag en bok av 

Gentry samt sökte ytterligare kontrollera informationen på internet vid tidningar och andra 

informationssidor. Litteraturen om UFC är tyvärr bristfällig och Gentrys journalistiska verk 

No Holds Barred är subjektivt vinklat, liksom tidningar. Jag ansåg dock ändå att materialet 

jag fann var tillräckligt för den art av information jag sökte, nämligen olika fakta om UFC och 

händelser. 

Detta utgör den andra delen av undersökningens material. En tredje del tillkom och bestod i 

en litteraturstudie om boxning för att visa hur UFC genomgick en liknande 

legitimeringsprocess som boxningen. Båda hade alltså undergått en civilisering, och det 

intressanta var att en motsvarighet till UFC fanns i den Grekiska Antiken, som trots 

civiliseringens process, hade dykt upp i kommersialiserad form idag i USA. Det andra 

intressanta var att UFCs civiliseringsprocess gick mycket snabbare än boxningen.  
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Mitt material kommer alltså från litteratur om UFC, boxning, pankration samt från UFCs 

digitala presentationer av sina tävlingar i de filmer jag laddat ned. Privatpersoner eller 

organisationer som på ett eller annat sätt har fått tag på UFCs filmer har med olika metoder 

kopierat och sedan medverkat till att distribuera informationen för att göra filerna tillgängliga 

till allmänheten för nedladdning via internet. Som oftast har jag gått till URL: 

http://www.torrentz.com och sökt ”UFC” varefter jag blivit länkad till andra sidor vilka 

sedan förser med en tracker som distribuerar informationen mellan användarna. Detta görs 

med ett särskilt program, t.ex. BitLord som finns gratis för nedladdning på sidan 

http://www.bitlord.com. Det kan tilläggas att det idag finns fler arrangörer än UFC, min 

analys baseras dock enbart på UFC. Uppladdningstendenser kan dock ses i många sporter och 

jag lämnar öppet i vilken mån det går att generalisera analysen till övriga MMA-arrangemang. 

Frågan som styrde arbetets avgränsning berörde UFCs legitimeringsprocess, en fråga som i 

sin tur var starkt styrd av teorin. Man kan därför kalla uppsatsen för en kvalitativ studie med 

en deduktiv ansats där materialet kommer från film och litteratur. De tre delarna, eller två om 

man ska förenkla det till att gälla A.) film och B.) litteratur fördelar sig på följande sätt i 

Analysens teorianknytande delar; 

1. B 

2. B, A 

3. A, B 

4. A 

5. B, A 

 

Något om observationernas art  

Genomgående i uppsatsen har mina iakttagelser från UFC svepande redovisats, och använts 

som stöd för anknytningen till teorin i analysen. Dock har inte filmerna setts efter något 

systematiserat schema. Så här i efterhand kan konstateras att detta kanske hade varit en möjlig 

lösning, men också att det valda upplägget varit tillräckligt för att öppna upp inför en initial 

analys, med fokus på teorin lika mycket som ämnet för analysen. Jag vill emellertid lyfta fram 

att jag redogjort för mitt tillvägagångssätt, för att möjliggöra replikation och kontroll av mina 

filmobservationer. Uppsatsen har också försetts med en beskrivning av den inledande fasen av 

en UFC tävling (UFC 90). 

 
 

http://www.torrentz.com/
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Texten om UFC arrangemanget nummer 90 används för att beskriva uppladdningsfasen, där 

beskrivningen av UFC 90 kan ses som ett exempel för hur alla UFC arrangemang framställs 

för tittarna, framförallt under ledning av Zuffa. Även om detta är mer tydligt i de senare UFC 

arrangemangen under Zuffas ledning, kan man även se dessa tendenser från och med det 

första arrangemanget UFC 1 under SEGs ledning. Det går således att göra en generalisering. 

Att dessa sekvenser blev mer tydliga under Zuffa, blir också intressant eftersom UFC 

tävlingarna redan hade blivit officiellt sanktionerade 2000 genom New Jersey State Athletic 

Control Board [www.state.nj.us] och de största regleringarna var därmed redan gjorda. Nu gällde 

det alltså för Zuffa att väga upp de reglerade matcherna genom olika frånkopplingsmetoder, 

vilket jag senare ämnar visa.  

Eftersom dessa generella iakttagelser, eller observationer, redan var gjorda när jag satte igång 

med arbetet, samt kan anses vara så pass självklara och lättillgängliga, valde jag aldrig en 

specifik metod för att undersöka dessa under det att teorin pekade mot observationernas 

användbarhet för syftet. Det främsta argumentet jag därmed vill framlägga för att jag undanlät 

en undersökning av filmobservationernas validitet enligt någon vedertagen metodik för hur 

filmstudier bör göras, är just det allmängiltiga i dessa observationer. 

Jag har heller inte sett en UFC tävling på plats. Eftersom man i filmpresentationen har större 

möjlighet för vinkling och manipulering, är dock just filmerna lämpliga att analysera då det 

som man kan skönja som företagets formella struktur och strävan, enligt mig, framgår 

tydligare. Detta också på grund av att det just är filmdistributionen, idag via Pay Per View, 

som är UFCs avgörande inkomstkälla [www.forbes.com] [www.mmaweekly.com.] Filmerna har 

alltså gett mig insyn i hur man försöker framställa sporten.  

Uppsatsen inleds med en historisk bakgrund om boxning och UFC. Med detta avsnitt ämnar 

jag förankra UFC historiskt. Boxningens utveckling är också en empirisk beskrivning för 

teorin om civilisationens process, och därför egentligen en fortsättning av teorin, särskilt då 

Elias och Dunning själva använt bl.a. boxning som exempel på hur sport påverkats under 

civilisationens process. Genom beskrivningen av boxning och UFC, visas parallellerna dem 

emellan vad beträffar sporternas reglering, om än noggrannare för boxningen, vars förändring 

skedde under längre tidsperiod. Dessa paralleller, länkar UFCs utveckling till civilisationens 

process. Under analysen fortsätter denna beskrivning av UFC med uppslag som länkar UFCs 

strävan till den nyinstitutionella teorin. 
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HISTORISK BAKGRUND 

Efter det att kristendomen blivit officiell statsreligion 393 e.Kr. förbjöds pankration och de 

olympiska spelen tillsammans med andra hedniska festivaler [Drees.1968:159]. Boxning som 

sport höll sig kvar ytterligare 100 år varefter den liksom de andra tunga grenarna tappade i 

popularitet och status [Poliakoff.1987:147]. Sedan ca 500 e.Kr. tycks alltså boxning i organiserad 

form varit försvunnen från historien i ca 1100 år tills dess att den relativt nyligen åter dök upp 

i historien i England runt 1600-talet [Dunning.1999:55]. 

Det blir utav sociologiskt intresse att titta på de regler som skrivna eller oskrivna fanns eller ej 

då man tävlade med varandra, och hur våldsamt resultatet blev på grund av detta. Många 

kampsporters avsikt var att i varje fall hypotetiskt kunna döda varför det sätt man möttes på i 

tävling avslöjar både något om ett samhälles etiska normer liksom genusförhållanden. 

Förutom den ena extremen, att döda sin motståndare, kan man också säga att kampsporten 

fyller motsatt ändamål, nämligen att undvika död eller åtminstone de känslor som leder fram 

till sådan excess av våld, genom att de stridande står enade kring reglerna och tillfället som ett 

legitimt sätt att ”göra upp” på eller ett allmänt kanaliserande av känslor så som Elias och 

Dunning menade att sport erbjuder deltagarna [Elias & Dunning.1986a:115]; Som en slags 

säkerhetsventil eller behov av att bryta gängse pacificerande normer. T.ex. vad som kom att 

bli boxning utgjorde i England från 1600-talet just ett sådant folkligt förankrat sätt att göra 

upp på mellan män [Elias & Dunning.1986b:21]. 

Other evidence also points out to the emergence in England as early as the seventeenth 

century of a traditional form of fighting with the fists alone. It seems to have been shared by 

men of all classes and have a degree of female support. [Dunning.1999:55] 

Våld bland medborgarna har under olika tider förbjudits i olika mån och den organiserade 

boxningen var inget undantag. Under medeltiden florerade olika former av våldsamma 

bollsporter, föregångarna till fotboll och rugby vilka myndigheterna sökte kväsa 

[Dunning.1999:51,83–84]. Detsamma gällde den senare boxningen.  

 

Boxning 
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Sedan sporten i organiserad form1 dök upp i historien2 under 1600-talet i England, har den 

mötts av kontroverser fram tills idag. Det intressanta är att både boxning och fotboll har 

överlevt och florerat, trots illegalitet, på grund av ett folkligt förankrat stöd som ledde till en 

’inkonsekvens och slapphänthet i tillämpning av lagen’ [Britannica:229612]. Enligt Dunning var 

fotboll faktiskt olagligt så sent som 1845 [Elias & Dunning.1986a:139]. 

Precis som pankration i olika grad gillades under Antiken och hade sina förespråkare och 

kritiker, fick också boxningen olika mycket stöd bland aristokratin under olika perioder och 

präglades av upp- och nergångar. Under 1700-talet upphöjdes boxning till nationell sport i 

England och legitimerades vidare av högt uppsatta personer vilka agerade patroner för sporten 

[Howard.1993:239,246]. 

Further proof of the popularity of boxing in the population at large is given by the erection, in 

1723, of a boxing-ring in Hyde Park, 'by order of his Majesty', in which disputes among the 

lower orders, as well as professional fights, could be settled according to the rules of the 

sport. [Johnson & Fielding.1996:337] 

 

Barknoga boxning var således under 1600- och 1700-talen en aktiv ingrediens i Englands 

nöjesliv. Annordnade matcher i boxning, s.k. ’prize fights’, ’bare-knuckle boxing’, ’fisticuffs’ 

eller ’the Fancy’, det vill säga boxning utan handskar, förekom lite varstans. Richard Holt 

(1990) beskriver den utbredda förekomsten av s.k. ’bloody-spots’ i Wales och att dessa 

konkurrerade med omkringresande cirkusar vilka hade boxning som uppvisningsnummer. 

Dessa bergiga områden gav därför ännu ett namn till 1800-talets boxare, ’mountainfighters’. 

[Holt.1990:205] Sportens patroner var också en viktig ingrediens i tillgodoseendet av pengar och 

lokaler. Karismatiska karaktärer, som Jack Broughton (1750), legitimerade också sporten 

genom sin ikonlika status. Detta var särskilt sant för Broughtons föregångare Figgs, liksom 

den senare John Jackson a.k.a. ’Gentleman Jackson’ som bidrog till att popularisera sporten 

inom överklassen genom sin akademi. [Britannica:29782] Lektionerna var dyra och klientelen 

kom därför från de högre skikten (en av hans elever var Lord Byron). Här kunde 

                                                            
1 Med boxning i organiserad form åsyftas vissa regler och en begränsning till framförallt användandet av 
knogarna, samt att deltagarna samtycker, framför allt på förhand, och att det som en följd av detta tillkommer 
en publik vilka också fungerar som psykologiskt stöd för kombattanterna [Collins.2008:199].                                                                   
2 Historien säger oss endast vad som registrerats och nått oss i efterhand, dvs. boxning kan mycket väl funnits i 
organiserad form, under jord ända sedan sporten förbjöds 500 e.Kr., fastän det tycks saknas konkreta bevis för 
detta. 
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gentlemännen lära sig att boxas, vilket går väl i hand med Broughtons användande av 

’mufflers’, den tidens boxningshandskar.  

Via akademierna kunde också en början till separation urskiljas mellan den illegala 

professionella boxningen och amatörboxningen [Dyer.2001:564,566], där den tidigare främst 

upptogs av arbetarklassen, på samma sätt som skedde med fotbollen. Dunning menar att 

dikotomin stärktes mot slutet av 1800-talet med ökande spänningar mellan arbetar- och 

överklass, där den senare ogärna såg sig slagen av den tidigare [Dunning.1999:118] (och 

förmodligen tvärt om). Amatörboxningen letade sig under 1800-talet också in till högskolor 

och militären, enligt Steven Pope (1995) så tidigt som 1777 i den amerikanska armén 

[Pope.1995:437]. På detta sätt kunde två tunga institutioner bidra med att legitimera sporten. 

Broughton skapade också de första reglerna inom boxning 1743 – ’the Broughton rules’ innan 

vilka reglerna var luddiga och tillät brottning liksom slag mot en som redan var nere. Även 

om brottning efter Broughton inte förbjöds i sig så tilläts inga grepp under midjan (vilket 

minskade fallrisken). [Britannica:29782] Dessa första officiella regler var en viktig milstolpe inte 

bara i civiliseringen av fritidsaktiviteter utan även i vad jag skulle vilja kalla för boxningens 

disciplinering, för att dra paralleller till Foucault [Foucault.2004:141]. 

Gradvis kom dock samhället att förändras med Broughtons regler som en del av dessa 

förändringar, det Elias kallade för ’civiliseringsprocesser’. Dunning beskriver att 

’sportifieringen’ (’sportization’), början på den moderna sporten, med konnotationer av rättvis 

kamp, hårdare reglering och framförallt – mindre våld [Dunning.1999:56], vidtogs under 

överlappande faser, under 1700-och 1800-talet. De moraliska fluktuationerna beträffande 

toleransen för graden av våldsanvändning, syntes främst bland de högre samhällsskikten, 

under 1700-talet av adeln och under 1800-talet av den uppåtsträvande medelklassen, men 

även till viss del av människor i lägre hierarkier. Dessa fluktuationer speglade en förändring i 

tidens habitus och märktes således i transformeringen av fritidsaktiviteter – sportifiering – 

med ökande reglering och mindre våld som resultat. [Dunning.1999:53] 

Military skills gave way to the verbal skills of debate…rhetoric and persuasion…which 

required greater restraint all round and identified this change…clearly as a civilizing spurt. It 

was this change, the greater sensitivity with regard to the use of violence which, reflected in 

the social habitus of individuals also found expression in the development of their pastimes.. 
[Dunning.1999:56] 
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Denna förändring nådde sin kulmen under den Viktorianska3 eran där boxningens 

slagsmålsliknande former och stökiga miljö med inslag av vadslagning och alkohol 

[Britannica:29783] inte passade in med den, enligt Frost, ’exalterade’ Viktorianska moralen 

[Frost.1906:215]. 1838 förnyades Broughtons regler i ’the London Ring Prize Rules’. Detta 

skulle dock inte visa sig vara tillräckligt för att behålla aristokratins acceptans för prize-

fighting. För att överleva hotande illegalitet [Ingham & Loy.1993:132] tvingades så boxningen till 

anpassning. 

Ett avgörande skifte inträdde när John Graham Chambers från ’Amatörernas atletiska klubb’ 

fick en patron under John Sholto Douglas, den 9:e markisen av Queensberry vilken lånade sitt 

namn till de s.k. Queensberry reglerna, 1867. De första viktklasserna introducerades, handskar 

blev obligatoriskt, brottning blev helt förbjuden och föreningen lade emfas på teknik och 

skicklighet. [Britannica:29783] 1880 hölls det första amatörmästerskapet, kort efter att 

boxningens första officiella organ bildats, Amatörernas boxningsassociation. Eftersom pengar 

inte gavs ut, handlade det inte längre om prizefighting och boxningen hade hittat ett sätt att 

frångå sitt förflutna. Under denna period började boxningen också växa sig starkare i USA, 

där den tidigare, delvis på grund av en Evangelisk återuppväckelse haft svårare att spridas. 

Enligt Britannica var det ekonomiska incitamentet viktigt för att boxningen senare skulle få 

fäste i USA [Britannica:29784], eftersom prispengar efter hand återinfördes. Queensberry 

reglerna och det borgerliga etoset gjorde nu att barknoga boxning helt försvann under jord, 

där den än idag existerar som subkultur4. Istället vidtog amatörboxningen, med tydliga regler, 

ronder, viktklasser, skydd5 och ”renskalad” boxning. 

...the sport was appropriated and re-created by the middle class. A professional version of 

boxing soon developed, providing a legitimate outlet for prize fighters. [Ingham & Loy.1993:132] 

Detta citat är intressant. Den nya formen av boxning innebar ett ’legitimt utlopp’ för våldet, 

en arena institutionaliserades successivt där våld tilläts, i ett samhälle som annars inte tillåter 

medborgare att bruka våld mot varandra. En fight i ringen hade nu blivit legalt legitim, medan 

en fight i kvarteret varit straffbart. Människornas behov finns kvar och får fortsätta, men deras 

utlopp måste ske under kontrollerade former. Boxningen blir här en symbol för ett våldets 

arena, där det under kontrollerade former tillåts att slå en annan människa medvetslös. Jag 

                                                            
3 1837-1901 
4 Sök på bare knuckle fighting på www.youtube.com för uppslag. 
5 Det är dock omdebatterat huruvida boxningens handskar verkligen är till skydd för deltagarna. Man menar att 
de endas skyddar mot ytliga blessyrer och ökar risken för hjärnskador. 
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menar här att de tillåtande och icke tillåtande teknikerna bidrar till att skapa en kulturellt 

förankrad rättsuppfattning. Boxningen liksom andra kampsporter konstitueras av traditionellt 

specifika tekniker och regler, vilka, när de tillåts av samhället, kan integreras med samhällets 

kultur och påverkar då därmed en rättsuppfattning. En av Broughtons regler från 1743: 

That no person is to hit his adversary when he is down, or seize him by the ham, the breeches, 

or any part below the waist; a man on his knees to be reckoned down. [Dunning.1999:58] 

Att slå en motståndare som befinner sig på knä eller ligger ned är inte otillåtet i UFC 

[www.ufc.com..rules] och vad som ser ut att vara boxning kan plötsligt övergå till brottning, 

liksom brottningen får innehålla slag. UFC bröt så mot en internaliserad rättsuppfattning när 

de frångick tidigare traditionstyngda regler och en kampsportstradition med starkt isärhållna 

stilar till förmån för hybridisering. 

Våld i samhället är något av ”ondo”, och det institutioner som tillåter våld har därför lyckats 

omdefiniera våldets betingelser. Boxning behandlar därför inte misshandel, utan en sport. När 

så en ny våldssport dyker upp, innan det lyckats med sin kulturella integration och 

internaliserat sig i vår rättsuppfattning, ser man våldet för just vad det är. 

Kort efter att de Olympiska spelen återinfördes 1896 (IOC’s officiella datum) togs boxningen 

upp som olympisk gren 1904. Boxningens legitimering blev således stärkt av en externt 

legitimerad organisation vilken kunde hävda anor långt tillbaks till Antiken. Howard (1993) 

menar att boxningens förflutna redan under 1700-talet legitimerades genom antika skulpturer 

föreställande boxare, objekt som var populära bland överklassen [Howard.1993:249]. 

Under 1950-talet började läkare uppmärksamma hjärnskador i samband med boxningen och 

1983 gick the World Medical Association ut med krav på att bannlysa boxning [www.ama.com]. 

Sedan dess har andra länder följt uppmaningen. Sverige som sedan 1969 haft förbud mot 

professionell boxning har ändrat lagen för att numera även tillåta MMA arrangemang sedan 

2006, proffsboxning sedan 2007 [lagen.nu/2006:1006]. 

Ultimate fighting 

Under 1900-talet kom kampsport från Asien över till Europa, USA och Sydamerika. Olika 

stilar hade redan innan dess gått mot att bli mer ”förfolkligade”, så som t.ex. Judo 

[Gentry.2005:216] där farligare tekniker sållades bort. Nya stilar skapades och när 

kampsporterna boomade under 60-talet med filmstjärnan Bruce Lee i spetsen [Gentry.2005:15] 
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bidrog detta indirekt till att öka kampsportens popularitet. Många av dessa kampsporter 

präglades av ett dogmatiskt traditionsenligt tänkande som hade vattnats ut från dess tänkta 

ursprung. Givetvis ville man inte träna en stil som var underlägsen andra och i med att olika 

klubbar konkurrerade om elever, hävdade stilar sin överlägsenhet gentemot andra stilar. 
[Gentry.2005:45,221] 

En stil som hade kommit till USA under 70-talet från Brasilien via Japan, Brasiliansk Jiu 

Jutsi, hade utvecklats av en familj vid namn Gracie [Gentry.2005:33]. De kampsporter som då 

fanns i USA var som oftast helt baserade på stående kamp, medan den Brasilianska Jiu Jutsin 

koncentrerade sig på markbaserad kamp med mycket lås- och stryptekniker. 

Ultimate fighting är en kampsportstävling med en specifik uppsättning regler som startade 

1993 i USA. I många förhärskande stilar har man tränat för stilens specifika tekniker, och 

tävlingar i dessa stilar har varit anpassade efter dessa tekniker. Ultimate Fighting 

Championships, UFC, var ett sätt för alla stilar att mötas, och för att verkligen se vilken stil 

som var överlägsen andra, hade man ett minimum av regler, ’anything goes’ som mottot löd. 

Man designade en ’Octagon’6 cage’ (som egentligen inte är en bur utan en taklös åttasidig 

staketinhägnad), i vilken två kämpar skulle slåss till dess att en vinnare hade utkorats. Tanken 

var att göra det så mycket till en show som möjligt för att locka åskådare med spänning 

[Gentry.2005:43,64]. Dock kan man se två sidor av UFC, en idealistisk – och en ekonomisk. Det 

idealistiska rörde idén om en verklig kampsport, bortom stilars anspråk på oövervinnliga 

tekniker. [Gentry.2005:43] De flesta som kom till UFCs första tävlingar hade i början ingen 

kunskap om effektiva marktekniker och på detta sätt kunde Jiu Jutsin röna framgångar. De 

mönster som således uppenbarade sig visade på ett behov av nya träningsmetoder med fokus 

på effektivitet och mångsidighet. Betingelserna för en mer verklig kamp lade grunden till 

tillkomsten av MMA, mixed martial arts, indirekt sprungna ur de premisser UFC låtit skapa 

inom tävlingarna [Gentry.2005:92]. 

…MMA är mycket metodiskt, med utarbetade tekniker för alla slags moment i kampen. Fokus 

ligger dock helt på teknikernas effektivitet i motsats till den stilisering av dem som 

kännetecknar de traditionsbundna stilarna. [Liljefors.2006:123] 

En klar inspirationskälla för UFC, när den låg i sin linda, var Vale Tudo matcher från 

Brasilien. Namnet kommer från portugisiska och betyder ungefär ”allt är tillåtet” 

                                                            
6  Förutom  visuell  effekt  var  syftet med  buren  även  att  skydda  deltagarna  från  att  ramla  av  podiet  under 
matchen. [Gentry.2005:42] 
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[Gentry.2005:27]. Genom att lägga emfas på spektaklets blodighet med slogans som ”there are 

no rules” [Gentry.2005:64] skapades ett intresse bland nyfikna, men snart väckte det också 

politisk förargelse vilket [N.Y.Times: WLNR 5603118], för sin egen överlevnads skull, tvingade 

Ultimate Fighting till reform. 

Det som idag är förbjudet i UFC är sådant som ska vara tillåtet i ”ren” Vale Tudo, eller som 

det också heter – NHB – ’no holds barred’, och som var tillåtet då UFC ännu låg i sin linda. 

Detta innefattar bland annat skallningar, att slå med armbågens spets rakt ner, att knäa en 

liggande motståndare i huvudet, att stampa på eller sparka en liggande motståndare i huvudet 

och som nu är otillåtet. 

I UFCs kölvatten har andra tävlingsarrangörer tillkommit med tävlingar vars regler kan skilja 

sig åt från de som ursprungligen stipulerats för MMA-matcher. Finn Fight t.ex. som hålls 

årligen i Turku skiljer sig åt från många MMA-arrangemang och liknar därför mer NHB-

tävlingar. UFC kom snart att införa viktklasser, obligatoriska skydd (munskydd, speciella 

handskar, suspensoar), större befogenheter för ringdomaren och fler regler7. Idag, 15 år 

senare, kan jag gå på en pub i Stockholm och se Ultimate Fighting liksom det finns 

tillgängligt på TV4 Sport [www.tv4.se..]. MMA tävlingar arrangeras idag i Sverige och man kan 

träna MMA vid flertalet klubbar landet runt.  

Resultatet av UFCs etablering, och med det spridningen av en ny art av kampsport, MMA, är 

att vad som kan betraktas som dagens motsvarigheten till antikens pankration, idag, 1600 år 

senare har spridits till att bli en internationell sport. För att förstå skillnaden mellan MMA och 

UFC, kan man dra paralleller till fotboll och UEFA-cupen. UEFA-cupen är en tävling, och i 

den spelar man fotboll. På samma sätt är UFC en tävling där ”spelet” är Mixed Martial Arts, 

alltså en art av kampsport som skiftar mellan olika discipliner, påminnande om antikens 

pankration. Idag finns det andra MMA arrangörer vilka gör tävlingar med andra namn än 

UFC, precis som det finns andra arrangörer av tävlingar än de bakom UEFA-cupen. 

 

Organisation och ägarskap 

Idag drivs kampsportstävlingen Ultimate Fighting Championships av ägarna Frank och 

Lorenz Fertitta, med Dana White som UFCs president. Bröderna Fertitta startade bolaget 

Zuffa LLC (Limited Liability Company) när de 2001 köpte UFC från de tidigare ägarna SEG 
                                                            
7 http://www.ufc.com/index.cfm?fa=LearnUFC.Rules för komplett lista av regler. 
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(Semaphore Entertainment Group).  [www.entrepreneur.com/ufc] Enligt Forbes.com äger Fertitta 

vardera 45% av Zuffa och Dana White resterande 10%. [www.forbes.com..] 

Zuffa LLC ägs således av bröderna Fertitta, vilka därmed via Zuffa äger varumärket UFC och 

den yttersta kontrollen över produktionen av UFC (organiseringen av tävlingen m.m.). Zuffa 

producerar alltså kampsportstävlingen UFC, liksom övriga produkter inom UFCs 

varumärkesomfång, så som DVDs, affischer och videospel [N.Y.Times: WLNR 12832660] liksom 

reality serien the Ultimate Fighter och andra sändningar i anslutning till UFC så som UFC 

Fight Night och UFC Unleashed [www.ufc.com..History].  

Fram tills 2000 när UFC via de tidigare ägarna SEG blev officiellt sanktionerade i New Jersey 

State Athletic Control Board [www.state.nj.us], hade den största kampen för legitimering redan 

skett. Men detta hade också försatt UFC i finansiell kris och det var Zuffa via Dana White, 

som lyckades göra UFC till en ekonomisk framgång. 

Fertitta, och White, söker även expandera verksamheten internationellt och Fertitta äger idag 

även den japanska motsvarigheten till UFC i Pride FC (Pride Fighting Championships) med 

bolaget Pride FC Worldwide Holdings, LLC. Ett köp som efter mycket spekulation och 

rivalitet slutligen gick igenom 2007.  [sports.espn.go.com..] [www.ufc.com..4957]. Lorenzo Fertitta 

har också nyligen avgått sin position som president för Las Vegas baserade Station Casinos 

för att fullt ut ägna sig åt UFCs önskade expandering i Europa [N.Y.Times: WLNR 12832660]. 

Jag har inte funnit någon information om Zuffas organisatoriska uppbyggnad, antal anställda 

eller sektioner och vid förfrågan via UFCs hemsida har jag inte mottagit något svar. Det 

viktiga för denna uppsats är emellertid att det finns en organisation bakom tävlingen UFC 

med tre tydliga huvudstrateger vilka styr UFCs profilering och att UFC är den huvudsakliga 

produkten producerad av Zuffa. Då denna profilering syns genom produkten glider därmed 

företaget Zuffa samman med produkten eller varumärket UFC. För enkelhets skull kommer 

jag därför i fortsättningen hänvisa till UFC, både vad gäller tävlingen och företaget. 

 

Beskrivning av en UFC tävling 

Det bör uppmärksammas att upplägget hela tiden ändras. Jag har därför hämtat exempel från 

en av de senare arrangemangen, UFC 90. Det första som möter tittaren är bilden på en 
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gladiator som förbereder sig inför strid, en man som tar på sig sin rustning. Scenen väcker 

associationer från filmen ’Gladiator’ av Ridley Scott.  

De stora namnen inför tävlingen talar ut, särskilt de som ska mötas i titelfighten.  Bilden visar 

en idrottares monolog i svartvitt. Monologen riktar sig mot den som den talande ämnar möta. 

Bilden på den andres monolog tar vid, som svar på den förres tal, bildspelet replikerar således 

monologerna till en dialog, men man ser bara en åt gången. Sammantaget handlar snacket om 

träning, den andres egenskaper kontra de egna, och om att just de kommer att vinna och 

varför. 

Gladiatorbilden tar vid igen, mannen tar en näve sand i handen, så som Russel Crowe gjorde i 

filmen ’Gladiator’ innan han gick ut i strid. Sedan drar han sitt svärd och går ut genom en port 

som försvinner i ljus. 

Bilden går över till klipp från tidigare tävlingar, tidigare actionrika händelser sammanpackade 

till en längre tagning. Färgerna är förvrängda genom ett gulaktigt filter. Sekvensen 

ackompanjeras av ”aggressiv” musik. Ibland går filmen i slowmotion för att förtydliga särskilt 

”våldsamma” eller ”snygga” tekniker. Så kommer de som ska tävla med i sekvensen. De står i 

demonstrativa poser med deras namn inunder, följt av sammanpackade klipp från deras 

tidigare segrar. Fokus läggs på slutet av sekvensen på titelfighten där de actionpackade 

klippen så att säga spelar mot varandra till en ene versus andre scen. 

En ny sekvens i naturligare färger. Idrottarna poserar demonstrativt med bara överkroppar i 

någon slags regneffekt. 

Sekvensen bryts av att UFC loggan i rött åker fram och tillbaks, för att ersättas av en i guld 

med titelmatchens namn inunder. ’Silva VS Cote’ Under deras namn hägrar Harley Davidsson 

loggan. Bakom texten en explosion. Ny musik och kameran sveper förbi arenans fullpackade 

publik till ljudet av deras vrål. Färgade ljus och stora skärmar. I mitten ’the Octagon cage’. 

Stämningen håller på att laddas upp inne i arenan. För mig som tittar på filmen möts jag av de 

välkända kommentatorerna som bekräftar hypen. Kameran zoomar in på publiken. Glada 

killar och tjejer gestikulerar, en del med stora plastmuggar med öl. 

Kameran går över till Mike Goldberg som välkomnar och börjar berätta om Silvas stora 

framgångar och hypotetiska oslagbarhet. Kameran visar så Joe Rogan brevid honom som 

bekräftar Goldbergs kommentar om att Silva is as close as there is to an unbeatable fighter. 

Rogan fortsätter med att förklara varför. 
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Skärmen går över i en slags faktasekvens över Anderson Silva med sammanpackade 

actionrika klipp från dennes tidigare matcher. Men så ska han ju möta Patrick Cote som… och 

så går faktasekvensen över till liknande bildspel om denne.  

Bild från invägningsceremonin där de två bokstavligt talat står ansikte mot ansikte i ett 

demonstrativt uppvisningsmöte. 

Anderson Silva och Patric Cotes bystbilder framför svart himmel med gråa moln och texten 

Who do you think will win? Med uppmaning om telefon- eller internetröstning vars resultat 

sedan kommer visas i en procentbar under bystbilderna. Sponsoren TapOut med sin logga 

inunder. Pampig musik i bakgrunden. 

Bilden går åter över till kommentatorerna som nu tar upp den näst största händelsen med två 

andra fighters. De diskuterar matchen med fokus på deras träning och egenskaper. Klipp från 

deras tidigare matcher. One of the best if not the best at 170 pounds division… is ready to 

make a huge statement here tonight.. ..He is the only man to knock out…All state arena – sold 

out jammed packed, and let me tell you, top to bottom, full sold! It’s gonna be another great 

night inside the Octagon! 

Fler liknande “uppladdningssekvenser”.  

’Rules of the Octagon’ presenterat av ännu en sponsorlogga. Mike Goldberg läser upp 

presentationen med följande information: 

Three judges score bout 

Bout duration: 3 Five minute rounds 

Championship bouts: 5 Five minute rounds 

Round Winner gets 10 points 

Opponent gets 9 or less 

Based on effective striking, grappling, aggression, and octagon control. 

Åter igen bild på arenans fullpackade läktare. Tävlingens första lättviktsmöte presenteras med 

ytterligare en inforuta med de tävlandes bystbilder och namn. Svart himmel, med åskmoln och 

blixtar i bakgrunden utgör fond. 
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Mike fortsätter att kommentera den kommande matchen till bildspel från de mötandes tidigare 

matcher där sammanpackade actionrika klipp visas. When Tyson Griffin meets Sean Sherk 

tonight it will be a clash between two of the lightweight divisions most physically intimidating 

forces.. will determine who can break the others will first. 

Sekvens med monologrutor fast i färg. ..We both want to break each other and there’s only 

one way to do that, you’ve gotta be aggressive. 

Mike pratar vidare om deras framgångar och matchens betingelser. Amongst his victims are… 

Mike radar upp andra han vunnit mot. But in Sean Sherk, Griffin will be pushed to the limit.. 

by one who can match him in strength and wrestling ability. Sekvens med demonstrativa 

poser. I’m gonna keep this fight on the feet… Pick him apart… and look for the knockout.. 

Ytterligare matchklipp. 

Kameran visar Tyson utlunkandes från gången inunder läktaren, ackompanjerad av musik. 

Publiken vrålar och de vid ingångens sidor försöker röra honom eller ge honom ”five”. Tyson 

Griffin is a stud… he’s one of the most exciting fighters.. a constant improving athlete. Mike 

fortsätter att beskriva hur han har förbättrats. Tyson når fram till podiet på vilket buren står 

upphöjd, kontrolleras och får vaselin insmord på delar av ansiktet. Efter kontrollen kramar 

han ”farväl” med sitt träningsteam, vilka följt honom fram till podiet. Han springer upp för 

den lilla trappsatsen upp och igenom inhägnadens öppning. I oktogonen hoppar han runt och 

gör rörelser för att hålla uppe värmen. Strålkastare publikvrål och rockmusik. Teamet hänger 

strax över stängslets kant där de tillfälligt lagt upp en vepa med sina sponsorers loggor 

påtryckta.  

Sean Sherk kommer ut från motsatt ingång till ett annat musikval. Processen upprepas. Mike 

fortsätter att lovorda.  

En faktaruta kommer upp över skärmen och visar deras vikt, ålder, längd och (armarnas) 

räckvidd. 

Bruce Buffer ’Octagon announcer’ presenterar dem för publiken and now introducing… läser 

deras fakta som vi sett i rutan med teatralisk röst, med utdragen betoning på deras namn the 

Muscleshark - Seeeeeean Sheeeeeeerk!! 

Sedan lämnar announcern tillsammans med yppiga kvinnor oktogonen och endast de 

medtävlande och ringdomaren ’referee’ med svarta handskar är kvar. Burens gallerdörrar 
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stängs. Mike upplyser oss igen om att det är slutsålt och fullpackat. Referee: Are you ready? 

Are you ready? Let’s go! Mike: And heeere we go! De tävlande går fram mot varandra och rör 

varandras handskar, backar sedan undan och börjar efter en inledande ”avkänningsprocess” så 

småningom att slåss. Mike och Joe fortsätter kommentera deras egenskaper och förmågor. 

Uppladdningsfasen är över, matchen har börjat. 

 
 

 

TEORI 

Tidigare forskning 

Jag har inte funnit någon tidigare forskning om Ultimate fighting, vad beträffar legitimitet. 

Däremot fann jag ett kapitel som berör MMA och Ultimate Fighting i Österberg och 

Cronbergs antologi ’Våld: Representation och verklighet.’ I kapitlet ’Bilder från det fria 

våldets arenor’ tar Max Liljefors upp liknande grepp som jag berört angående balansen mellan 

reglering och spänning [Liljefors.2006:126], men utan vidare slutsatser eller teoretisk anknytning 

även om man kan skönja paralleller till Norbert Elias när Liljefors skriver om ’kampens 

”civilisering” [Liljefors.2006:137]. Antologin består av artiklar, sökande efter ’de kulturella 

innebörder som uttrycks i de nya kampsporterna.. i.. deras konstruktion av maskulinitet och.. 

strävan efter verklighetsprägel.’ [Liljefors.2006:122] 

 

CIVILISATIONENS PROCESS 

Eric Dunning sammanfattar civiliseringsprocessen i Sports matters (1999) där han bland annat 

förklarar Norbert Elias’ ’triad of basic controls’, alltså triaden av grundläggande kontroll. Den 

konstitueras av ett samhälles förmåga att kontrollera; 

1) Naturfenomen 

2) Mänskliga relationer 

3) Individernas förmåga till självkontroll 

Ett samhälles utveckling kunde då enligt Elias mätas efter den grad eller omfattning (’extent’) 

av kontroll som utövades i dessa områden. Civiliseringsprocessen faller främst under de två 
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senare punkterna, ett samhälles förmåga att styra och kontrollera umgängesformer och som en 

viktig del av detta, individernas förmågor till självkontroll. [Dunning.1999:43]. Den sistnämnda 

punkten styrkte Elias genom forskning om vårt förändrade beteende hämtat ur etikettsböcker 

från medeltiden fram till modern tid (tidigt 1900-tal) med koncentration på främst England, 

Tyskland och Frankrike. [Dunning.1999:43] Elias skönjde ur detta en slags ”privatisering av det 

privata”, där allting som rörde det vi idag betraktar som intimiteter, så småningom började 

förpassas ”backstage” där det annars vållade upprördhet. Det handlade om allt från att snyta 

sig till att förrätta sitt tarv och uppvisandet av känslor och framförallt beteendet kring våld – 

beteendemanér vilka initialt vidtogs av de övre skikten [Dunning.2004:4]. [Dunning.1999:44] I och 

med att klasstrukturerna förändrades med bättre välfärd generellt och en uppåtstigande 

medelklass anammades under civiliseringsprocessen det förändrade beteendet i nedåtstigande 

led, med avtagande verkan mot klasshierarkins lägre skikt. [Elias.1991:308-11]  

Sammantaget för denna ’mikrosociala’ förändring var alltså en pacificering av befolkningen i 

stort och även en privatisering. Pacificeringen rör här tilltagande olust- och skuldkänslor till 

användandet av - och bevittnandet av våld. Detta påverkades av en lagtvungen pacificering av 

samhället där olika grupper avväpnades samt en juridiskt ökad intolerans gentemot 

användningen av våld i konflikter. Successivt inkorporerades pacificeringen till att forma ett 

nytt habitus såtillvida att synen på våld och våldsanvändandet inte bara styrdes externt från 

makten, utan internt via, och Elias lånar här in Freud i sin teori, ett ’superego’. [Elias & Dunning. 

1986b:45] 

Dessa externa ’makrosociala’ förändringar i samhället utgör den andra delen i Elias teori och 

rör större förändringar som utvecklades från avtagande strider om makten mellan feodalherrar 

till en centraliserad och mera enhetlig makt, vilket i sig också var ett resultat av en större 

’extern’ pacificering. [Dunning.1999:44] 

Detta i sin tur ökade möjligheterna för handel inom länderna, och med färre krig mellan 

länderna kunde handeln också öka mellan länder. Detta gav resultatet i form av ökad välfärd 

och framförallt en ’lengthening of interdependency chains’ [Dunning.1999:46] eller 

”interdependenser” d.v.s., rent konkret en utbredning av sociala nätverk vilkas 

sammankoppling utav praktiska skäl påverkade umgängesbetingelser. 

Elias visade på en skiftning från internt beroende mellan släkt och bygd, till ett externt, 

ekonomiskt beroende, med åverkan utöver blodsband och geografiska gränser. Detta hade 

också att göra med den uppåtstigande medelklassen som genom handel fick större makt 
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gentemot den tidigare adeln, vars makt bestod i landegendom men indirekt baserades på 

blodsband. Det skedde alltså en förskjutning mellan makt från blodsband till monetär makt. 

Adeln, vilka tidigare utgjort en krigarelit, avväpnades successivt i det att feodalismens krig 

rann ut i enad monarki. Tvister tvangs så att lösas via staten som styrde med ’våld och skatt’ 

[Dunning.1999:44].  

Intressant är här att civiliseringsprocessen inrymmer en paradox, nämligen den mellan våld 

och civilisering, eller våld och pacificering. Dunning beskriver hur det som kom att bereda 

vägen för ett mer ”civiliserat” samhälle via en centraliserad maktapparat, skedde just genom 

våld när riken enades – genom krig.  

 

Modern nation-states were formed to a large extent for purposes of war but their violence and 

tax monopolies helped their central rulers not only in relation to external attack and defence 

but also with regard to internal pacification. [Dunning.2004:5] 

 

På det viset så att säga ”försköts” kapaciteten av det tidigare interna våldet. Samhället i stort 

genomgick en yttre påtvingad lagtvungen pacificering och synen på våld förändrades och 

inkorporerades i tidens nya habitus. Men samtidigt kunde den centraliserade makten växa sig 

starkare genom fred och skatter, vilket innebar större arméer och att maktapparaten med dess 

byråkratiska maskineri också blev bättre på att kontrollera och effektivisera våldet, en slutsats 

som Collins (2008) bättre tar fasta på (beskrivet längre ner under ’Violence’). 

 

 

Civiliseringens påverkan på fritidsaktiviteter  - the sportization of pastimes 

Denna civilisering kunde också reflekteras i hur fritidsaktiviteter transformerades med ökande 

reglering och mindre våld som resultat. [Dunning.1999:53] Dunning beskriver att ’sportifieringen 

av fritidsaktiviteter’, början på den moderna sporten, med konnotationer av rättvis kamp, med 

hårdare reglering och framförallt – mindre våld [Dunning.1999:56] som resultat, vidtogs under 

överlappande faser, framförallt under 1700-och 1800-talet. [Dunning.1999:53] 

Tidigare hade fritidsaktiviteter snarare haft praktiska syften, som förberedelse inför krig i t.ex. 

svärdslekar, pilbågsskytte eller torneringsspel. Men under sportifieringen kom så 

fritidsaktiviteter att få ett självuppfyllande syfte med högt egenvärde. Sporten uppfyllde så att 
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säga sitt eget syfte i utövandet. Snarare än praktiska motiveringsgrunder eftersträvades tävling 

och spänning genom att utsätta sig för kontrollerade risker. [Dunning.1999:53] Dessa risker 

uppfyllde enligt Elias och Dunning en viktig funktion i det ”civiliserade” samhället. 

 

Fritidsaktiviteter  

Som vi har konstaterat har civiliseringsprocessen skapat ett habitus där vi verkar under ett 

starkt yttre tvång som gör att vi frånhåller oss de känsloyttringar som i tid och otid faller på 

oss, i yrkeslivet, liksom i det privata. Vår affektkontroll har alltså blivit större och samhället i 

det stora hela har blivit mer kontrollerat och rutiniserat. Kontrollerandet av känslorna blir 

också en rutin, och är alltså en del av samhällets rutinisering där invanda mönster inte 

motsvarar våra egentliga innerliga känslor. [Dunning.1999:29-33]  

Om jag får våga mig på ett exempel; Du jobbar från åtta till fem, måndag till fredag. Efter 

jobbet är du trött och avslutar därför varje kväll i TV-soffan. Du lever i ett säkert segregerat 

samhälle där, för att låna Giddens ord, erfarenheten är konfiskerad [Giddens.2005:275]. Varje 

lördag går du och handlar och en dag när du står i kassakön och ska betala är kassören 

otrevlig och nedlåtande. Istället för att vara otrevlig tillbaks och agera i enlighet med dina 

känslor, speglar ditt beteende ett förväntat mönster i det att du tyglar dig eller av andra skäl på 

sin höjd ger ett kontrollerat svar på tal, utan att märkbart höja rösten. 

Därför finns det, menar Elias och Dunning, ett viktigt behov av att kunna bryta ut från våra 

rutiniserade liv och släppa loss kontrollen av känslorna. Det är här teorin om fritidsaktiviteter 

konvergerar med teorin om civilisationens process, eftersom fritidsaktiviteter har möjlighet att 

ge denna avrutiniserande effekt genom spänningsmoment och tillåtna affektutbrott. 

Fritidsaktiviteter, omfattande allt från vernissagebesök till rugby, erbjuder en arena inom 

vilket ett beteende som avviker från det rutiniserade livet är tillåtet. Boxning blir därför ett 

extra tydligt exempel på en fritidsaktivitet som tillåter agerande och känslor kopplat till sådant 

agerande som under andra omständigheter skulle beivras. [Dunning.1999:27,29] 

…sport and leisure pursuits perform a de-routinizing function… via the de-controlling of 

emotional controls. [Dunning.1999:30] 

Dunning beskriver här ’av-kontrollerandet’ av ’emotionella kontroller’, snarare än att bara 

”släppa loss kontrollen”. Emotionella kontroller fanns även under medeltiden, men svagare, 
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och Dunning använder sig av ovanstående ord för att beskriva ett samhälle där de emotionella 

kontrollerna i sig är kontrollerade, eller reglerade, därav av-kontrollerandet, för att betona en 

kontrollerad nedtrappning av den emotionella kontrollen, snarare än hämningslös kortslutning 

i affektiv hänförelse. Eftersom graden av kontroll, speglar graden av civilisering i samhället, 

kan av-kontrollerandet löpa risk att ske för kontrollerat, i vilket fall den sökta emotionella 

upphetsningen kan utebli. Därför måste regleringen av fritidsaktiviteter upprätthålla en balans 

mellan kontroll och frigörelse. [Dunning.1999:25,30] 

Sammantaget kan sägas att samhället måste balansera mellan kontrollerat ”civiliserat” 

beteende, och beteende som avser av-kontrollerandet av dessa emotionella kontroller. 

When a sport or other leisure activity grows too violent… the state and other powerful groups 

are liable to intervene. When it is perceived as recurrently producing boredom, intervention is 

undertaken by the authorities… [or] …by those who claim ownership rights. [Dunning.1999:30] 

Slutligen, en viktig distinktion mellan professionell sport och fritidssport. Elias menar att det 

kan finnas liknande begränsningar immanent i den professionaliserade sporten så som i andra 

professionaliserade områden, till skillnad från fritidsaktiviteter där betoningen på nöje är 

större. [Elias & Dunning.1986b:62] Här erbjuder den professionaliserade sporten ett tydligare 

utlopp för publiken än för spelarna. 

 

VIOLENCE: A MICRO-SOCIOLOGICAL THEORY 

Randall Collins teori om människors obenägenhet till våld kommer endast användas svepande 

för att nyansera teorin om civilisationens process och dess koppling till UFC. I sin bok från 

2008 har Collins analyserat foton och filmer samt intervjuat och läst dokument vilka bär 

vittnesmål om våld i olika former. Bokens huvudsakliga slutsats kan läsas som att människor, 

snarare än att vara programmerade för våldshandlingar, i första hand snarare är 

programmerade för samarbete. Collins menar att vi är ’hard-wired’ för att läsa varandras 

ansikts- och kroppsspråk varför vi reagerar med vad han kallar ’confrontational tension’ i 

konfrontationssituationer, d.v.s. vi blir spända och upplever obehag vid konflikter. 

[Collins.2008:26-29] Därför är vi snarare benägna till att fly än att fäkta. Endast centraliserade 

byråkratiska system som skapas i civilisationer, klarar att hålla kvar människor i 

konfliktsituationer. Collins exemplifierar detta med historiska beskrivningar från krig, vilket 
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visar att människorna har blivit bättre på att ha ihjäl varandra. ’…the capacity for violence has 

increased with the level of social organization’ [Collins.2008:29] Civilisationen har alltså, 

oavsett intern pacificering mellan stater, snarare skapat verktyg för att effektivisera våld än att 

stilla det.  

…civilization does not tame it [violence]; the opposite is much nearer the truth. …the pattern 

can be as much “decivilizing” as it is a “civilizing process”. [Collins.2008:29] 

 

NYINSTITUTIONALISM 

John Meyer och Brian Rowan inleder sin artikel (1977) Institutionalized Organizations: 

Formal Structure as Myth and Ceremony med hur det postindustriella samhället har skapat en 

grogrund för formella organisationer. Dessa definieras som systems of coordinated and 

controlled activities that arise when work is embedded in complex networks of technical 

relations and boundary-spanning exchanges (41). Vad M. & R. här menar är en särskiljning 

mellan tekniska relationer och övriga mer informella, socialt beteendemässiga relationer (42). 

Inom parantes är det i detta avseende viktigt, som senare framkommer, hur dessa mer tekniska 

relationer har en ceremoniell innebörd som är institutionellt legitimerad. Sättet på vilket en 

organisation växer fram, är alltså påverkat av samhällets institutionella förutsättningar och 

institutionaliserade regler. Det ibland rent ceremoniella i det formella, hur vi ser dessa 

ceremonier som legitima, samt tyngden av den institutionella påverkningen utgör orsaken till 

vad M. & R. kallar för ’institutionaliserade myter’. Such elements of formal structure are 

manifestations of powerful institutional rules, which function as highly rationalized myths.. 

(44) Dessa myter styr vår föreställning om hur diverse formella strukturer är bäst lämpade 

som medel att uppnå vissa mål. (46) Snarare än effektivitetskriterium som grund till formella 

strukturer menar M. & R. att dessa per se utgör en källa till legitimering och att detta kan vara 

en viktigare grund än konkret effektivitet i en organisation (43-44). M. & R. beskriver sedan 

hur företag måste anpassa sig till den institutionella omgivningen genom att anamma 

omgivningens myter. Denna process, vilket de kallar för ’institutionell isomorfism’, främjar 

organisationers ’framgång och överlevnad’ (49). 

..organizations are driven to incorporate new practices and procedures defined by prevailing 

rationalized concepts of organizational work and institutionalized in society. Organizations 

that do so increase their legitimacy and their survival prospects, independent of the efficacy 

of the acquired practices and procedures. (41)  
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Men eftersom konformitet med institutionaliserade myter enligt M. & R. ofta står i ett 

motsatsförhållande till ett företags effektivitet måste det formella förbli en yta, varför en 

organisation ’buffrar’ den formella strukturen från osäkra teknikaliteter genom ’decoupling’. 

Således frigör man, genom ’frånkopplingsmetoder’, organisationens ”yttre” – formella 

struktur, från dess ”inre”, egentliga verksamhet (41). 

Här målar man allstå upp en klar skiljelinje mellan den formella strukturen och den egentliga 

dagliga verksamheten. Den formella strukturen är den man officiellt gör anspråk på att följa i 

den praktiska verksamheten, och detta går i linje med den ’ceremoniella konformiteten’. 

Konformiteten kallas ceremoniell eftersom det endast blir ett ”scenens framträdande”, från 

vilken den egentliga verksamheten frånkopplas till förmån för effektivitetskriterier. 

Genomgående för teorin är att institutionell isomorfism uppnås externt snarare än 

effektivitetsmässigt, via ’externt legitimerade formella strukturer’. Den ceremoniella 

konformiteten kan här konkretiseras som ’externa bedömningskriterier’. (49) 

And the use of external assessment criteria – that is, moving towards the status in society of a 

subunit rather than an independent system – can enable an organization to remain successful 

by social definition, buffering it from failure. (49) 

Meyer och Rowan exemplifierar sådana kriterier med officiella ceremonier som Nobelpriset, 

stöd från viktiga personer, prisutdelning och övriga prestigebringande aktiviteter. 

The incorporation of structures with high social value, such as those reflecting the latest 

expert thinking or those with the most prestige, makes the credit position of an organization 

more favorable. Loans, donations, or investments are more easily obtained. (51-52) 

Självaste begreppet ’isomorf’ antyder en sammansmältning så till vida att en organisation tar 

över och blir ett med sin institutionella omgivning, snarare än aktivt agentskap. När 

organisationen vidare förankras i bredare sammanhang inträffar ‘stabilization’ – stabilisering. 

Stabilization also results as a given organization becomes part of a wider collective system.  

Integreringen med övriga system blir alltså av en sådan art att system hamnar i 

beroendeförhållande till varandra. Desto mer stabiliserad en organisation är, desto mer 

skyddad blir den därför från verkningar som på olika sätt kan hota verksamheten och 

organisationens överlevnad. Detta eftersom andra verksamheter nu vinner på organisationens 
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fortsatta framgång. Institutionellt skydd, t.ex. genom statlig integration eller stöd, liksom 

graden av institutionalisering, institutionell isomorfism, bidrar i sig till stabilisering. (52-53) 

Det återkommande begreppet effektivitet i anslutning till organisationsstrukturen, som en 

antagen förutsättning för dess överlevnad, behöver inte primärt ha en koppling till 

organisationens ekonomiska vinning. För organisationer som inte syftar till ekonomisk 

vinning kan överlevnad i anslutning till effektiviteten istället handla om dels just hur effektivt 

externa legitimerande enheter egentligen är i sitt officiella syfte, dels hur effektivt 

organisationen sköter sin verksamhet och sin produkt, oavsett om syftet är ideellt eller 

ekonomiskt. Men på ur ett större perspektiv, innefattar ovanstående teori även begreppet 

effektivitet som en måttstock på organisationens ekonomiska effektivitet som annars basalt 

sett utgjort ett vedertaget grundantagande för en organisations överlevnad, mot vilket den 

Nyinstitutionella teorin riktar sin kritik. När det kommer till företag där ekonomisk vinning är 

central, blir således effektiviteten i organisationsstrukturen också en påverkan på dess 

effektivitet i samband med företagets produkt, och därmed blir begreppet effektivitet 

sammanlänkat med organisationens ekonomiska överlevnad. 

Sammanfattning av de teoretiska perspektiven 

Nedan redovisas nyinstitutionell teori samt teorin om civilisationens process. Jag kommer 

även komplettera den senare med Randall Collins syn på civilisation och våld. 

Den nyinstitutionella teorin förutsätter en organisations strävan efter legitimitet genom en 

anpassning till institutionaliserade myter. Detta görs genom ceremoniell konformitet i den 

formella strukturen. För att inte förlora i effektivitet frånkopplas sedan organisationens 

egentliga verksamhet från den formella strukturen. 

Civilisationens process förutsätter samhällets historiska ökade känslighet för bl.a. våld. 

Samhället söker således kontrollera våld genom reglering. Under civilisationens process 

övergår därför våldsamma fritidsaktiviteter (t.ex. boxning), till att bli den reglerade 

verksamhet vi kommit att kalla för sport. Eftersom regleringen förtrycker våra emotioner, blir 

sport, genom att producera spänning, ett sätt att kanalisera emotioner. Därför måste sporten 

sträva efter en balans mellan reglering och spänning för att både accepteras i samhället, och 

bibehålla den kanaliserande effekten. 
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Inför analysen 

De begrepp från den nyinstitutionella teorin som jag kommer att fokusera på i analysen är; 

ceremoniell konformitet, dvs. en anpassning av det yttre till det som förväntas utav 

organisationen. Förväntningarna söker man tillmötesgå via ceremoniell konformitet som visas 

upp genom organisationens formella struktur, vad jag framöver hänvisar till som ”fasad”.  

Meyer och Rowan gör här en åtskillnad mellan denna det yttre av en organisation, dess 

formella fasad, och den inre, egentliga verksamheten (42). Jag menar emellertid, som 

förklarat i inledningen, att denna distinktion blir svår att göra i min analys av UFC och 

begreppen får ses som flytande och med varandra integrerat.  

Fokus i användandet av den formella fasaden grundar sig dock i att denna riktar sig mot 

formella förväntningar, vilka jag menar skiljer sig från förväntningar i informella 

sammanhang. I UFCs fall utgörs dessa av publikens behov av spänning. De formella 

förväntningarna utgörs av samhällets officiella moraliska hållning och rättsuppfattning, 

representerat av politiker och juridiska instanser. Effektivitetskriteriet blir således avhängigt i 

vilken mån UFC lyckas sälja sitt anspråk till publiken, vilket då görs genom frånkoppling, 

ytterligare ett viktigt begrepp i analysen, från den formella fasadens anspråk. 

Den ceremoniella konformiteten blir därför avhängig de strukturer i samhället, formella eller 

informella, som organisationen söker appellera till. Därför görs också en särskiljning mellan 

formell legitimitet och informell legitimitet, illustrerat under punkt 1 i analysen. 

Stabilisering och extern legitimitet kommer också att användas i analysen.  

 

 
ANALYS 
 

Sammanfattning av analysen 
 

1. Nyansering av legitimitetsbegreppet  

Jag inleder med att nyansera legitimitetsbegreppet ad hoc, då det under arbetet framgått att 

legitimitet är avhängigt graden av formalitet. I den nyinstitutionella teorin förutsätts 

organisations legitimitet som avhängigt ceremoniell konformitet till institutionaliserade myter. 
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Men vikten av denna konformitet kan vara mindre avgörande inom strukturer som till sin 

natur är mindre formella, där graden av förväntad konformitet är lägre. 

2. Sportization 

UFC påverkad av civilisationens process blir, på samma sätt som boxningen, en sport, med 

betoning på egenvärde och reglering. Denna definition vidgas i översättningen ’sportifiering’. 

Här beskrivs effekterna av UFCs sportifiering, bl.a. med kulturell förankring som följd, vilket 

integreras med det nyinstitutionella begreppet ’stabilization’. 

3. Frånkoppling och ceremoniell konformitet 

UFC som organisation övertar institutionaliserade myter; man uppvisar ceremoniell 

konformitet, bland annat genom reglerad verksamhet. Men detta görs just ceremoniellt, och 

regleringens effekt blir delvis en annan än vad man med den formella regleringen gör anspråk 

på. Detta innebär att man kopplat loss den formella fasaden från den egentliga verksamheten. 

4. Våld och civilisation, vinkling av civilisationens process 

Våldet under civilisationens process blir centraliserat och emotioner tyglas. Men effekten av 

centralisering är också möjligheten att effektivisera och kontrollera våld, vilket just UFC visar 

prov på. 

5. Extern legitimitet 

UFC som organisation legitimeras externt via t.ex. kändisar och sanktionerande sportorgan.  

  

TEORIANKNYTNING 
 

1. Legitimitet, legalitet och visibilitet 

På vilket sätt var UFC illegitimt efter starten 1993 i USA? Detta var en fråga jag snart kom att 

ställa mig. Trots allt hade UFC en publik, även innan det hade nått dagens popularitet och 

spridning. 

Frågan ställdes i bemärkelsen av vad som var ”allmänt accepterat”, och vad är då det? 

Givetvis finns det olika ”sanningar” som i olika grad anses vedertagna. Dessa sanningar kan 

ses som baserade på olika värderingsgrunder omfattande religion, politik och kultur från vilka 
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tillhörande postulat kan skönjas. Inom en kultur, kommer man således att finna legitima 

värderingar som någon annan stans är illegitima. Detta återanknyter till boxningen. Det var 

överklassens värderingar som styrde boxningens legalitet, skild från legitimiteten boxningen 

hade i den breda folkliga förankringen. Man kan alltså betrakta 1800-talets boxning som 

legitim, men inte i tillräcklig mån bland de som hade närmre anknytning till makten (än 

arbetar- och medelklassen hade). Genom fysisk implementering av lagen hotades boxningens 

visibilitet och boxningen fick därför svårare att hållas inom formella (läs officiellt anordnade 

och av lagen godkända) sammanhang, på samma sätt som UFC under 90-talet nästan drevs till 

konkurs8 [N.Y.Times: WLNR 5603118]. 

När UFC blev ”illegitimt” i den mån att den nästan gick i konkurs, omnämndes negativt i 

mediala sammanhang [Gentry.2005:64] och förmodligen också muntligt, som något dåligt 

osportsligt och barbariskt, innebar detta inte nödvändigtvis i första hand att folk som innan 

dess gett tävlingen sitt stöd plötsligt övergav sitt tidigare intresse. Det handlade alltså i första 

hand om att UFCs publik inte längre kunde se tävlingar eftersom a.) UFC förbjöds att hålla 

evenemang, samt b.), problem med att sända evenemangen [Gentry.2005:107,205,206]. Om UFC 

hade blivit illegitimt, hade människor inte velat se tävlingarna, istället kunde de inte, på ett 

sätt som motsvarar hur Englands prizefighting illegaliserades. Därför kan vi konstatera att 

UFC snarare indirekt drabbades av illegitimitet. Direkt sett drabbades UFCs visibilitet, vilket 

berodde på den illegalitet som drabbade tävlingen. 

Ad hoc kan vi således staka ut en skillnad mellan vad vi kan kalla formell legitimitet och 

informell legitimitet. Skissartat kan man säga att den tidigare är förankrad i strukturer med 

officiellt moraliska värderingar där formella krav väger tungt, den senare i mer ”folkligt” 

förankrade informella strukturer. Men eftersom de formella strukturerna är integrerade med 

juridiska institutioner, medierna samt äger tillgång till materiella resurser så som lokaler och 

pengar, hotas aktiviteternas visibilitet utan dessa strukturers samarbete.  

Boxningens historia kan förstås i förhållande till Elias teori om civilisationens process då 

boxningen överlevde genom att bli ”civiliserad” varefter den bättre appellerade till tidens nya 

ideal. Detsamma kan sägas om UFC. Fler och tydligare regler har präglat båda sporterna, 

liksom fysiska skydd för deltagarna och större möjlighet av yttre ingripanden. Sporterna har 

                                                            
8 då evenemangen 1995 förbjöds från att hållas i de amerikanska delstaterna efter John McCains brev till ’alla 
50 stycken delstats guvernörer’ med uppmuntran om UFCs illegalisering [Gentry.2005:106, 122]. Detta var bara 
början på en lång rad svårigheter som mötte sporten, och fick allvarliga konsekvenser då kabelbolaget som 
skulle sända evenemangen hoppade av [Gentry.2005:107]. 
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blivit reglerade och fått understöd av officiella organ. Andra faktorer som har påverkat är just, 

efter legalitet – effekterna av visibilitet – vilka är större idag i och med massmediernas 

räckvidd och omfattning. Här kommer karismatiska personligheter in i bilden – idrottare vars 

stjärnstatus möjliggör ett ambassadörskap för sporten. De har möjlighet att fungera som 

magneter och både direkta och indirekta promotorer för sporten [Gentry.2005:79]. Givetvis 

samspelar här också reklam och marknadsföring vilket återigen tangerar sportens visibilitet. 

 
2. ”Sportifiering”, ’Sportization’ och ’Stabilization’ 

Den ”moderna sporten” hade mot slutet av 1800-talet kommit att bli en självuppfyllande 

fritidsaktivitet avskiljt från andra fritidsaktiviteter – ’the sportization of pastimes’, som hade 

gått mot att bli mindre våldsam, mer kontrollerad, mer reglerad, med en eftersträvad balans 

mellan spänning och reglering för att kunna förlänga njutningen av den eftersträvade 

spänningen och som en del av detta samt påverkat av tidens moral, en förväntning om rättvist 

spel. [Dunning.1999:53,56] Utöver detta skulle jag vilja ge begreppet ”sportifiering” (från 

’sportization’) en bredare innebörd som jag här löst skisserar utan att göra anspråk på 

kausalitet eller ordningsföljd; I en vidare bemärkelse anammade UFC strukturer, via MMA, 

som liknar dem som kännetecknar ”sport”, med för ändamålet specifik träning samt 

förberedande träning inför tävling under specifika omständigheter vilka tillsammans formar en 

för varje sport unik struktur. 

2.1 Sportifieringens effekter 

2.1.1 Kulturell förankring – stabilisering 

Denna struktur kan med sportens specifika karaktär och omständigheter lägga grunden för en 

kultur med identifikation av denna och om den utvecklas och sprids också bidra till 

framväxten av en marknad, och, korrelerande med detta, också professionalisering. 

Marknaden tillsammans med sitt specifika kulturella fält återverkar på sporten som sport och 

bidrar till legitimering. Här ingår fanclubs, sportens superstjärnor, tidningar, musik, virtuella 

spel, leksaker och andra attiraljer, reklam, film, diskussionsforum på internet, MMA-klubbar, 

synen på våld, medial uppmärksamhet, trender, mode, smak. Vi kan här skönja vad jag skulle 

vilja kalla en MMA-kultur. Detta tangerar det Meyer och Rowan beskriver som 

’stabilisering’. Organisationens legitimitet, fördjupas och förankras till samhället, på ett 

komplicerat och mångfacetterat vis, för att, så att säga, slår rot och förgrena sig. Kontrakt, 

intäkter och sponsorer bidrar också till en konsolidering av organisationens position och 
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stärker stabiliseringen. Vid ägarbytet från SEG till Zuffa 2001, infördes t.ex. möjligheten att 

satsa pengar [Gentry.2005:209-210] på sporten. Detta länkar externa intressenter ihop till UFC 

vilka tjänar på att se sportens fortsatta framgång. Det viktiga i detta sammanhang är emellertid 

effekten av det vidgade begreppet sportifiering – kulturell förankring, och att detta återspeglar 

Meyer och Rowans begrepp ’stabilization’ (stabilisering). 

 
2.1.2 Sammanhangets legitimitet 

Det är något utöver sport som ”rättvist spel” som skänker legitimitet. När det kommer till 

våldssporter, där oavsett den ”professionella” inställningen i deltagarnas syfte och emotioner, 

så är den vinnande akten alltid en akt av våld, där våldets effekt ska tvinga förloraren till en 

maktlös situation. Men så länge det handlar om en sport, så kan utövarnas handlingar mot 

varandra ses som sekundärt till det primära syftet med sport – inte att skada motståndaren – 

utan att vinna. Som sanktionerad sport blir slagskämpar som slåss – atleter som tränar. 

Handlingens omständigheter skapar möjlighet för distansering från handlingen (och dess 

konsekvenser) och inom tävlingar som UFC blir detta i sig en för sporten legitimerande 

aspekt. Detta tangerar även något tekniskt, när det inte längre handlar om att slå någon, utan 

om hur man slår någon.  

3. Frånkoppling och ceremoniell konformitet 

UFC som sport, snarare än tillställning, var något UFC successivt tog fasta på. Spektakel 

säljer medan sport legitimerar och för att kunna expandera löd resonemanget, hellre legitim 

sport än illegitimt spektakel, mellan vilka UFC sökte finna en balans för att å ena sidan 

tillfredsställa publiken, å andra sidan gardera sig mot kritik från den offentliga arenan. 
[Gentry.2005:209,212] 

Dock tar UFC fasta på publikens behov av spänning och ser därför till att ”hypa” upp 

matcherna. Detta görs t.ex. genom intervjuer av dem som skall mötas, överblick över deras 

framgångar och uppvisning av deras träningsmetoder. Genom att således trissa upp 

förväntningarna om de tävlande, om matchen samt sammantaget om UFC som sportarena, 

väger man upp regleringen. Särskilt tydligt kan detta bli vid den stundom laddade 

invägningen då de tävlande möts, ordagrant, ansikte mot ansikte, eller när det rör sig om så 

kallade hatmatcher (’grudgematches’) där det sägs föreligga groll i bakgrunden mellan 

deltagarna. Och UFC gör sitt för att uppmuntra s.k. ’trashtalk’ inför matchen (författarens 

kommentar) där deltagarna kan piska upp stämningen genom en uppvisning i animositet. Men 
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så som idrottarna också ibland kommenterar efter matchen så är det en del av sporten, d.v.s. 

mestadels ett spel. Således är det efter matcherna vanligt att de kramar om varandra, med den 

vanligt förekommande kommentaren ’..and this is what the sport is all about! – a mutual show 

of respect!’. Den visuella presentationen av tävlingen, så som man ser i reklam eller inför 

matcherna är en slags ”adrenalinkoncentration” utav vad som förväntas komma. Det som 

egentligen kommer är, sammantaget efter det att alla matcher avslutats, något betydligt 

mindre intensivt då spänningsmomenten i verkligheten har dragits ut. 

A.) UFC uppvisar här ceremoniell konformitet genom sin formella fasad med en tävling som 

är reglerad och kontrollerad – en sportens civilisering i linje med Elias och Dunnings 

’sportization’. Men sedan försöker man, genom ”uppladdningen”, skapa en förväntning som i 

sin karaktär är mer laddad än verklighetens matcher. Och förväntningen är frånkopplad den 

egentliga, reglerade och mindre spännande verksamheten. Den ceremoniella konformitet man 

uppbådar i den formella fasaden, genom en reglerad verksamhet, utsätts alltså för 

frånkoppling, genom uppvisandet av något som ter sig mindre reglerat och mer spännande. 

Frånkopplingen görs för att möta de informella förväntningarna från publiken och i det 

avseendet, blir ”uppladdningsfasen”, den egentliga verksamheten, eftersom man på detta sätt 

prioriterar effektivitet, d.v.s. man strävar efter en högre försäljning av produkten. 

Det bör kanske tilläggas att det som är frånkoppling i punkt A i sig kan skönjas som en 

ceremoniell konformitet. Uppbyggandet av känslor inför klimaxen, är också i linje med 

förväntningar om hur kamsportsevenemang bör hållas. Skillnaden beror på vilka man med 

konformiteten söker tillfredsställa. I detta exempel skulle den ceremoniella konformitet rikta 

sig till publiken, för utan vilken, laglig eller ej, UFC inte skulle finnas till. 

B.) Samtidigt skapades också regler för att öka spänningen. Arrangörerna ansåg att en del 

matcher kunde bli för utdragna och detta gav sämre tittarsiffror, alltså sämre ekonomi. Ett 

exempel var införandet av tidsbegränsningar. Således reglerade man sporten och tangerade 

därmed ceremoniell konformitet, men reglerna i sig själva ökade egentligen våldet då 

deltagarna nu tvangs att snabbare forcera fram avgöranden. Ett annat exempel är 

ringdomaren, som är till för deltagarnas säkerhet. Men denne kan också avbryta ett scenario 

som är för händelselöst [Gentry.2005:210]. Vi ser också hur ’aggression’ och ’effective striking’ 

är ett bedömningskriterium för domarna, vilka i sig bidrar med legitimitet. I enlighet med 

Meyer och Rowans ceremoniella konformitet kan man därför i detta sammanhang se hur 

reglering och kontroll i sig legitimerar, oavsett effekten, d.v.s. att säkerheten för deltagarna 
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blir sekundärt till vikten av regleringens existens. Man gör således anspråk på en reglerad 

verksamhet i fasaden, men det sätt som den är utformad på utgör en fasadens frånkoppling. Vi 

skulle alltså här kunna se det som att den ceremoniella konformiteten, i effekten av sin egen 

implementering, i sig själv utgör en frånkopplingseffekt från det egna initiala anspråket. 

I ovanstående punkter kan vi sammantaget se;  

Hur organisationen dels sökt en balans mellan de formella förväntningarna och de informella 

förväntningarna. Detta har åstadkommits genom; 

a.) en frånkoppling från realiteten genom upptrissade förväntningar som ska locka köpare 

till produkten, i det att våldet i jämförelse med produktionsprojektionen och ”hypen” 

är mindre koncentrerat. I sin tur som en ytterligare balansåtgärd för detta; 

 

b.) en frånkoppling från reglernas effekt så att även om våldet i jämförelse med 

produktionsprojektionen är mindre koncentrerat, så har det, t.ex. via ronder med 

tidsbegränsning, skapats förutsättningar för större intensitet och därmed större 

spänning och därför i sin effekt indirekt också mera våld. 

 

4. Våld och civilisation 

Här krävs nu ett förtydligande. Regleringen gjorde sporten mindre brutal. Och här börjar vi 

kanske delvis beröra lite subtilare områden av lingvistik men detta blir nödvändigt, eftersom 

effekten av sportens civilisering, framförallt reglering så som sagt i punkt B.) – är ett 

legitimerande anspråk i sig. Sporten blev alltså mindre brutal – men i effekt också mera 

våldsam, med avseende på ökad intensitet under tvingande yttre omständigheter. Collins 

beskriver i Violence (2008) hur människor egentligen är ”programmerade” (’hard-wired’) till 

att undvika våld snarare än tvärtom och hur ”civilisationen” skapat ett tvingande system för 

att kunna uppehålla människor i ett kontinuum av aggressivitet, framför allt i militärt syfte 

men vilket även ses i just underhållningsvåld så som kampsportsevenemang. Indirekt sett kan 

man därför förlänga Collins argument med att desto mer reglerad verksamheten i sin helhet är 

– desto mer tvingande blir det yttre trycket att fullfölja våldet. Direkt ser vi också hur 

’aggression’ blir ett bedömningskriterium för domarna i UFC samt hur en tävlande förväntas 

att ”avsluta” (’finish’ eller ’go in for the kill’) en skadad motståndare som blivit omtumlad av 

ett slag (’clipped’), istället för att som i t.ex. boxning motta en stående räkning. 
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5. Extern legitimitet 

Numera är systemet ”självuppehållande” – som en effekt av stabilisering, vilket jag kopplar 

ihop med den kulturella förankringen. Men den kulturella förankringen kan också ses som en 

form av extern legitimering, som när den har blivit självgående, återverkar på sitt ursprung. 

Under extern legitimitet och med boxningen i åtanke platsar också tillkännagivande av Dana 

White, UFCs president, att vilja se MMA som olympisk gren [mma.fanhouse.com], något som 

skulle innebära en enorm legitimitetspotential. 

5.1 Kändisar 

Kända personer har i potential av det egna kändisskapet, möjlighet att agera ambassadörer för 

de områden de beträder. De frekventerar galorna, och UFC ser till att visa dem för publiken. 

Kamerorna zoomar in, kommentatorerna uppmärksammar. Här syns ett tydligt exempel på 

hur organisationen använder sig av ’external assesment criteria’. De tidigare nämnda 

karismatiska personligheterna kan också ses som tillhörande denna rubrik. 

In institutionally elaborated environments, organizations also become sensitive to and employ 

external criteria of worth. Criteria include, for instance… endorsements by important people.. 
[Meyer & Rowan.1977:51] 

5.2 Idrottsorgan 

Som beskrivits under punkt 1 har MMA sporten också kommit att 2001 sanktioneras av 

officiella sportorgan i Nevada State Athletic Commission under gemensamma regler antagna 

ett år tidigare av New Jersey State Athletic Control Board [Gentry.2005:210]. Nevada State 

Athletic Commission är också den enhet som svarar för boxningens reglering. [boxing.nv.gov/] 

5.3 Sponsorer 

Som nämnts under punkt 2 återverkar sponsorer också externt som en på förhand legitimerad 

källa, med en legitimerande effekt ungefär som kändisar. Genom den blotta närvaron bidrar 

varumärket med något betryggande i det igenkännbara och på förhand legitimerade så att det 

okända i sammanhanget blir familjärt och mindre osäkert. Harley Davidsson som numera är 

en av de officiella sponsorerna [N.Y.Times: WLNR 1150435], är ett gamalt och välkänt märke. 

Resonemanget lyder ”Om de godkänner UFC måste väl vi också göra det”. 

5.4 Media 
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När UFC väl är legitimerat, bidrar positiv medial uppmärksamhet till att ytterligare stärka 

UFCs varumärke och därmed uppehålla legitimiteten. Externa enheter återverkar så på UFCs 

legitimitet. Dessutom, när det legitimerade varumärkets visibilitet så fortsätter att vidgas, 

stärker det sig självt, just genom kraften av visibilitetens spridning. Varumärket fortsätter så 

att säga att legitimera i kraften av sin egen existens och blir som en självständig extern agent 

med en återverkande effekt, tack vare visibilitet. 

 

DISKUSSION 

Teorin om civilisationens process med nyinstitutionell teori 

Vi kan nu se att de två synsätten samspelar med varandra, Norbert Elias med Meyer och 

Rowans, men på vilket sätt?  

Nyinstitutionalismen förklarar UFCs strävan efter legitimitet som en anpassning till 

institutionaliserade myter, vilket skett genom ceremoniell konformitet och frånkoppling från 

dessa. 

Civilisationsprocessen förklarar UFCs strävan efter legitimitet genom sportens reglering samt 

en balansgång mellan denna reglering och spänning (genom att inte regleras för hårt).  

Min studie av UFC har bekräftat, via civilisationsprocessen, sportifieringens strävan efter 

balans mellan reglering och spänning. Den har också bekräftat den nyinstitutionella teorin, 

vilken rent konkret visat hur UFC som organisation, har gått till väga för att upprätthålla 

denna balans. Legitimitetsaspekten är tydlig för båda dessa påståenden. 

Teorin om civilisationens process bidrog alltså att rikta in den nyinstitutionella teorin på den 

ceremoniella konformitet som var viktigast – reglering. Utan nyinstitutionalismen hade jag 

inte kunnat beskriva hur man uppnått balansgången mellan spänning och reglering. Och 

genom att jämföra UFCs omvandling med boxningens historia fann jag tydliga paralleller till 

boxningens omvandling, som ett resultat av sportifiering under civilisationsprocessen, vilket 

förstärkte UFCs koppling till teorin om sportifiering. 

Således kompletterar teorierna varandra. Dessutom tror jag heller inte att Elias hade motsatt 

sig beskrivningen av civiliseringsprocessens verkan som institutionaliserad myt, och att dess 

spridning betecknar institutionell isomorfism. Om så kan man se UFCs förändring som 
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civilisationsprocessen visualiserad via nyinstitutionell teori och att denna i detta fall bidrar till 

att förankra anspråk i teorin om civilisationens process genom att visa hur en organisation gått 

till väga för att uppnå denna nödvändiga balansgång mellan spänning och reglering. 

 

Ceremoniell konformitet och effektivitetskriteriet 

Enligt Meyer och Rowan, blir den praktiskt orienterade verksamheten effektivitetsmässigt 

lidande på bekostnad av den ceremoniella konformiteten, vilken är nödvändig för att 

legitimera verksamheten. I detta inbegrips acceptans både från informella - och formella 

strukturer. Om vi identifierar sportifieringen av UFC som denna konformitet och att det i detta 

ryms reglering av våld som central komponent, kan vi konstatera att reglering i sig faktiskt 

har potential att minska produktens säljbarhet, då produkten är underhållning i våld, ungefär 

som en actionfilm. Publiken som går för att se en actionfilm förväntar sig en viss intensitet i 

underhållningen. Uppfyller filmen inte förväntningarna blir de uttråkade och slutar köpa 

produkten. UFC måste alltså sälja förväntningarna om produkten, genom att paketera den rätt, 

och det är där som frånkopplingen kommer in. Konkret kan man se hur publiken snart börjar 

bua när tävlingen i mindre utsträckning motsvarar uppladdningen, liksom dominerande 

blodsutgjutelse får dem att jubla. 

Samtidigt, intressant nog, så är det ceremoniella greppet, snarare än ett motsatsförhållande till 

organisationens praktiska effektivitet, i UFCs fall ett medel för att öka effektiviteten. Dels 

beror detta på sportens beroende av visibilitet, utan ceremoniell konformitet – ingen 

visibilitet, ingen visibilitet – inga intäkter. Samtidigt gjorde ronder och tidsbegränsningar det 

möjligt att intensifiera spänningen vilket ökade tittarsiffror. Dessutom är det tveksamt om, 

trots formell legitimitet och bibehållen visibilitet, att UFC haft möjlighet att expandera så pass 

om det behållit den tidigare mer brutala och oreglerade karaktären där t.ex. upprepade slag 

eller sparkar mot en liggandes bakhuvud hade tillåtits. Och här går det också att se hur UFCs 

civilisering speglar boxningens process fram till 1900-talet – sportens framgång hängde delvis 

på att skapa en formation som kunde appellera till den växande uppåtstigande medelklassen. 

Blod är bra, men inte om det går till överdrift (?). Vilken klasstruktur UFCs publik speglar 

överskrider min studies omfattning, men sammanfattningsvis kan sägas att UFC som företag 

strävade efter vinst och därför behövde nå ut till – i första hand fler, och först i andra hand att 

bredda målgruppen med avseende på ålder och klass, men i vilket fall man gissningsvis 
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riskerar balansen mellan reglering och spänning på bekostnad av tidigare publik. Idag är 

publiken främst män i åldrarna upp till 35 [Gentry.2005:209]. 

För att återkoppla till effektivitet så kan denna balans, tolkat med nyinstitutionella termer 

beskrivas som en balans mellan effektivitet och konformitet med institutionaliserad myt. 

Sammantaget kan vi då konstatera att den ceremoniella konformiteten direkt sett motverkar 

produktens effektivitet, men att den indirekt sett, via visibilitet, ökar organisationens 

effektivitet.  

 

Legitimitet kontra ekonomisk framgång 

Formell legitimitet fick UFC genom att balansering mellan reglering och spänning. Intresse 

skapade UFC genom att marknadsföra sig på rätt sätt. T.ex. genom upplyftandet av 

karismatiska karaktärer som publiken vill följa eller genom att bygga upp spänning med 

uppladdning innan matcherna och genom reklam. Här spelar vidden av visibilitet och kulturell 

förankring en stor roll. Man anspelar på sportens våldsamhet och blodighet, på den manlige 

myten. Man sjösatte ’reality TV’ om aspirerande fighters i ’The Ultimate Fighter’ och andra 

variationer av UFC med ’Ultimate Fight Night’ och ’UFC Unleashed’. Detta i sin tur, 

inbringar UFCs inkomst. Det var alltså inte UFCs legitimitet, via balans mellan spänning och 

reglering, som gjorde att UFC överlevde ekonomiskt, legalt ja, men detta hade inte räckt för 

att skapa en ekonomisk framgångsaga. Man kan därför hävda att stärkandet av den formella 

fasaden gagnar organisationens överlevnad, men det behövs mer för att få den att blomstra, 

något som Zuffa, de nya ägarna som tog över showen 2001 efter tidigare SEG, bättre tog fasta 

på. Balans mellan spänning och reglering gav alltså formell legitimitet till UFC, men 

framgång nåddes snarare genom att uppehålla spänning och intresse, nära sammanlänkat med 

understödjandet av MMA kulturen och visibilitet. 

 

Om civiliseringens moraliska aspekter  

Var UFC exempel på en ”återupprepning”, ett bevis eller en tillbakagång av civilisationens 

process, en ”av-civilisering”? 
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Elias och Dunning använde bland annat boxningens historia som exempel på civilisationens 

process då sporten överlevde genom att bli ”civiliserad” varefter den bättre kunde appellerade 

till tidens nya ideal. Liknande mönster kan ses i den utveckling som UFC undergått. 

Detta gör att man kan se civilisationsprocessen som återupprepad, men i och med att den ska 

betraktas som just en process kan man inte se den som linjär, och därmed bekräftar snarare än 

dementerar UFC Elias teori om civilisationens process – som är långt ifrån avslutad 

[Dunning.1999:42]. Särskilt gällande blir UFCs bekräftelse av teorin om civilisationens process, 

med tanke på att boxningen behövde ett tidsspann på över hundra år för att göra den till en 

reglerad verksamhet, medan det för UFCs räkning handlade om cirka tio år. Således kan man i 

detta sammanhang se det som att vi just kommit längre i civilisationens process. Men så är 

också ”moderniteten”, en tid av snabbare förändringar, delvis på grund av en högre utvecklad 

global mediekommunikation. 

En ’de-civilizing effect’ kräver ett samhällssystemets sammanbrott, så till vida att de 

centraliserande mekanismerna som verkar för kontroll, försvinner [Dunning.1999:42]. Därför 

utgör UFC inget exempel på en ’de-civilizing effect’, eftersom samhällets mekanismer bidrog 

just till att bringa verksamheten under kontroll. Elias syn på civilisering hade inget att göra 

med upphörandet av våldsbruk i sig, utan att våldsbruk sattes under kontroll i kombination 

med dämpade affekter. Motsatsen innebär i princip fritt utrymme för emotionernas spelrum 

och tillåtandet av våld oavsett situation, vilket heller inte UFC representerar. 

Modern nation-states were formed to a large extent for purposes of war but their violence and 

tax monopolies helped their central rulers not only in relation to external attack and defence 

but also with regard to internal pacification. [Dunning.2004:5] 

 

Collins syn på civilisation tycker jag därför bidrar till att ytterligare förankra detta påstående, 

trots att dennes syn  

…civilization does not tame it [violence]; the opposite is much nearer the truth. …the pattern 

can be as much “decivilizing” as it is a “civilizing process”. [Collins.2005:29] 

delvis är en kritik av Elias teori. Jag tror emellertid inte att kritiken träffar riktigt rätt, snarare 

att Elias inte fokuserade just på våld så som Collins gjort och försökte med sin teori omfatta 

större förändringar än endast de beträffande våld. Vad Elias indirekt säger går enligt mig 

egentligen i linje med Collins syn. Elias börjar med att reda ut begreppet civilisation i sin teori 
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om civilisationens process i del 1 av ’Über den Prozess der Zivilisation’, där han bland annat 

postulerar: 

Begreppet uttrycker västerlandets självmedvetande. [Elias.1989:85]). 

Elias har alltså med sin teori lika mycket beskrivit civilisationens process som den civilisation 

vi upplevt som civiliserad.  

Om vi nu kan sluta oss till att UFC bekräftar teorin, kanske vi bör ställa oss den naiva frågan 

om hur UFC kunde dyka upp över huvud taget? Svaret är helt enkelt att organiserade mer 

oreglerade slagsmål snarare aldrig försvunnit, de har bara saknat visibilitet, och att 

kapitalistiska incitament, oavsett möjliga idealistiska strävanden, med UFC således lyckats 

exploatera dessa. Den koppling mellan kapitalismen och disciplinering som Foucault lyfter 

fram i Sexualitetens historia, framstår här som väldigt träffande [Foucault.2004:141-42]. Det är 

egentligen först i kontrollen och regleringen av slagsmålet, som det makabra tar vid, när den 

kapitalistiska civilisationens maskineri steriliserar och stiliserar det onaturliga, som ett 

naturligt anspråk. 
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