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Abstract 
The purpose of this study was to describe and analyse the living situation of children who 
practiced Muay thai at two different Muay thai schools in Thailand. The metod I chose was 
participation studies with the compliment of open interviews. My main questions were to see 
if and how the children were affected physically and mentally by the training and possible 
matches. I also wanted to see if Muay thai practiced by children could be considered child 
labour, reasons why the children did Muay thai and what opportunities Muay thai gave the 
children in other parts of their lives.  
My conclusions were that the training gave the children an overall god physical status, and 
did not affect the children in any direct negative physical way. Mentally the main affect on the 
children in training were the stress of not being allowed to eat before matches. The matches 
did affect the children physically by them getting bruises and sore limbs. The stress that the 
children were put under when they became successful because of economical interest can also 
be considered to be significant. It was also possible to define their practise of Muay thai as 
child labour in some aspects, but not in others. And all the children I met did practice Muay 
thai because of the opportunity to make money for themselves and their families.  
I also found several positive aspects about the children’s practise of Muay thai. It brought 
them opportunities in life such as the possibility to go to school and to go to different places 
in Thailand. 
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 2

Innehållsförteckning 

Problemformulering………………………..………………………………….. sid 3 

Muay thai………………………………………………………………………... sid 5 

Historia.....................................................................................................................sid 5 

Betydelse och värden................................................................................................ sid 6 

Regleringar och kontroll.......................................................................................... sid 7 

Träning……………………………………………………………………………. sid 8 

Match…………………………………………………………………………….... sid 9 

Muay thai i Sverige.................................................................................................. sid 10 

Teori…………………………………………………………………………….. sid 12 

Tidigare forskning............................................................................................... sid 14 

Metod och urval.................................................................................................. sid 17 

Etik.......................................................................................................................... sid 21 

Analys..................................................................................................................... sid 24 

Inför analysen........................................................................................................... sid 24 

Skydd mot våld ........................................................................................................ sid 26 

Träning..................................................................................................................... sid 27 

Match........................................................................................................................ sid 31 

Muay Thai som barnarbete?.................................................................................... sid 35 

Muay thai som alternativ livskarriär?..................................................................... sid 40 

Sammanfattning................................................................................................... sid 43 

Egna reflektioner................................................................................................. sid 44 

Källförteckning.................................................................................................... sid 45 



 3

Problemformulering1 
Kampsporter från Asien har spridits över världen sedan början av 1900-talet och bland många 

finns en stark traditionell koppling till religion och filosofi. Det finns ett stort antal stilar och 

för att testa vilken som var mest överlägsen de andra började man på 1970-talet anordna 

”mästarmöten” där de främsta utövarna möttes. I dessa matcher visade sig den thailändska 

nationalsporten ”Muay Thai” vara överlägsen, vilket ökade nyfikenheten för sporten i Europa 

och Sverige (Ryhammar & Bergenhall, 1986).  

 

Utövandet av Muay thai är likt traditionell västerländsk boxning men ansett som farligare och 

mer våldsamt eftersom både händer, knän, armbågar och fötter är tillåtna att använda för att 

slå sin motståndare. Sporten har anor långt tillbaka i Thailands historia och är starkt förankrat 

i landets kultur. Över hela landet finns det tusentals träningsskolor som har växt fram sen 

1980-talet, och det finns över 60 000 professionella utövare i landet. Trots sportens brutalitet 

är många av utövarna idag långt under 18 år gamla (David, 2005). 

 

Den svenska tidskriften Fighter Magazine (2007) har i ett reportage skildrat tillvaron på en 

träningsskola för muay thai utövare i Thailand. I reportaget kan man läsa om barnen på skolan 

som tränar två pass om dagen á två-tre timmar, sex dagar i veckan. En del av de barn som 

reportern har träffat kommer från fattiga förhållanden och är på skolan för att deras föräldrar 

inte kan försörja dem. Barnen går upp halv sex på morgonen för att träna innan de går till 

skolan, och på eftermiddagen väntar ytterligare ett träningspass. På söndagar är det ledigt och 

då har föräldrar en möjlighet att hälsa på. 
  

I guideböcker om Thailand kan man läsa om muay thai som ett kulturellt fenomen och bland 

annat skriver Eliot & Bickersteth (2003) att barn oftast börjar träna vid sex- sju års ålder och 

tävla när de är tio år gamla. En del kan vid 16 års ålder försörja sig på sporten, och mestadels 

är det fattiga barn från landsbygden som sysslar med sporten. Det förekommer också att 

scouter från städerna åker ut till den fattigare landsbygden för att hitta unga utövare som är 

villiga att försöka tjäna pengar på sporten.  

 

Barnkonventionen som ratificerades av FN:s generalförsamling 1989, har undertecknats av 

Thailand. Den ger en universell definition av vilka rättigheter som bör gälla för barn över hela 
                                                 
Jag vill härmed tacka min handledare Anders Östnäs för utmärkt handledning. Trots att den fått ske på 
elektronisk väg har den varit effektiv och resultatgivande. Tack. 
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världen. Den ska gälla oberoende av kultur, religion, eller andra särdrag och ska ses som en 

visionär målsättning för vilka rättigheter barn ska åtnjuta (Rasmusson, 2007).  

Barnkonventionen har inte på ett enda ställe en direkt referens till barn och sport, men 

samtidigt skriver David (2005) att man kan göra en koppling till ungas utövande av sport i 

flera av konventionens artiklar. 

 

Jag har funnit indikationer på att livet som ung muay thai utövare kan vara krävande och det 

verkar vara allmänt känt enligt flertalet källor att barn i Thailand börjar med sporten när de är 

6-7 år gamla. Efter att ha läst om sporten och de unga utövarna blev jag nyfiken på hur livet i 

en Muay thai skola är och vilka krav och förväntningar som ställs på barnen. 

 

Mitt intresse bottnar till viss del i en förvåning över hur bilden av muay thai som ett lustfyllt 

och nöjespräglat fenomen dominerar i den industri som vänder sig till turister. 

Ett exempel är ett reseföretag som säljer charterresor till Thailand som anordnar en 

heldagsutflykt med sysslor för att underhålla turister med bland annat elefantridning, besök 

vid vattenfall, stränder och då även en muay thai-uppvisning (Apollo, 2008). 

Kanske turister som kommer till Thailand inte vill ägna många tankar på de villkor som unga 

Muay thai utövare har för sin tillvaro. 

Detta är dock något som jag skulle vilja veta mer om.  

 

Syfte 

Att beskriva och analysera vad barnens (alla mellan 0-18 år) tillvaro på två olika muay thai-

skolor på ön Koh Samui i Thailand innebär med utgångspunkt ifrån barnkonventionens 

riktlinjer om barns rättigheter. 

 

Frågeställningar 

Påverkar träningen av Muay thai barnen fysiskt, och i så fall hur? 

Påverkar träningen av Muay thai barnen psykiskt, och i så fall hur? 

Vad innebär en matchsituation för barnen?  

Går det att klassa barnens utövande av muay thai som barnarbete, och i så fall hur? 

Varför tränar barnen muay thai?  

Ger Muay thai barnen några alternativa livskarriärer? 
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Muay thai 
Jag ska i detta avsnitt beskriva och förklara det som läsaren behöver veta om Muay thai för att 

kunna läsa och förstå min analys. Jag har också som avsikt att förklara alla de termer och 

begrepp som en läsare som inte är bekant med kamsport generellt inte känner till.  

 

Historia 

För att förstå den popularitet och kulturella betydelse som Muay thai har i Thailand måste 

man ta Thailands historia i beaktning. Kungar och andra betydelsefulla personer har genom 

historien varit utövare av sporten och vid högtider och ceremonier har uppvisningar av 

sporten ofta varit ett centralt moment (Ryhammar & Bergenhall, 1986). 

”Thai” betyder fri och folket i Thailand benämner ofta sig själva som ”det fria folket”. Man 

lägger stor vikt vid att man lyckats behålla sin självständighet och är ett av få länder i 

Sydostasien som aldrig varit en koloni. En av nycklarna till att man lyckats behålla denna 

självständighet anser man vara just Muay thai som folket försvarat sig med och som även blev 

en viktig del av militärutbildningen. Sporten har fått en stor spridning bland medborgarna och 

man betonar gärna att Muay thai är en kampteknik för och av ett fattigt folk (ibid.). 

Ett exempel på en av många myter som florerar kring sporten handlar om den thailändsk 

krigsfången Nai Khanom Tom som år 1774 besegrade tio burmesiska boxare i rad med hjälp 

av sina kunskaper om Muay thai. Till minne av bedriften firas varje år ”boxningens dag” i 

Thailand den 17 mars (ibid.). 

I början på 1900-talet moderniserades sporten och man införde bland annat en fyrkantig 

boxningsring, ringdomare, handskar (tidigare hade tävlanden lindat in händerna i rep med 

påklistrade glasbitar) samt 3-minuters ronder (ibid.).  

Flera Muay thai stadions förstördes under andra världskriget men renoverades snabbt efter 

krigsslutet vilket gjorde att sporten fick en nystart och antalet tävlingar som arrangerades 

ökade kraftigt och fler fasta tävlingsplatser började växa fram (ib id.).   

Idag är Muay thai inte lika brutalt som den var innan moderna regler infördes under 1900-

talet, men Muay thai matcher är dock alltjämnt populära bland befolkningen och ligger 

ständigt i topp när man mäter tittarsiffror i de inhemska tv-kanalerna. Även internationellt 

växer populariteten och i 2004 års världsmästerskap för amatörer ställde deltagare från 70 

olika nationer upp, vilket var en ökning med 40 % gentemot året innan (WMC, 2008). 
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I Thailand sändes den första matchen mellan två kvinnliga utövare på rikstäckande TV 1998. 

Sedan dess har många kvinnliga utövare under 18 år anslutit till träningsskolor för att satsa på 

sporten på heltid (David, 2005) 

 

Betydelsen och värden 

Det thailändska folket har genom historien varit väldigt vidskepligt och skrockfullt. Man har 

hittat gamla målningar på Muay thai krigare som burit kläder med magiska symboler. 

Människor, mestadels i byar och på landsbygden, lägger än i dag stor vikt vid ceremonier och 

ritualer som genomförs för att be högre makter om lycka. Muay thai innehåller flera moment 

av detta slag, bland annat den betydelsefulla ”Whai Khru” som beskrivs senare i detta kapitel 

(Kraitus, 2007).  

 

Ryhammar & Bergenhall (1986) uppskattar att endast cirka 1 % av dem som börjar med 

Muay thai kan försörja sig på sporten. Utövarna får pengar för varje match de genomför och 

summan görs upp innan och ökar i storlek allteftersom denne vinner fler matcher, men 

minskar så fort förlusterna blir för många. Populariteten bland publiken spelar också roll när 

summan för att gå en match ska bestämmas. Ekonomiskt har muay thai även en stor betydelse 

för åskådarna på grund av den omfattande vadslagning som många ägnar sig åt på läktarna 

under matchernas gång. Det finns professionella spelare som överlever bara på att satsa 

pengar på olika matcher i Muay thai.  

David (2005) skriver att Muay thai genererar stora inkomster till främst fattiga familjer i 

Thailand och drar till sig en enorm vadslagningsindustri. 

 

Kraitus (2007) skriver att man traditionellt delar upp de personliga värden som Muay thai ger 

de som utövar sporten i tre delar. Trots att dessa färdigheter kan tyckas överdrivna idag så 

speglar det den betydelse som man generellt tillskriver Muay thai i Thailand: 

1. Det fysiska 

Regelbunden träning medför en bra fysik och om man tränar rätt kommer man att lära sig 

att utstå smärta bättre. Även immunförsvaret sägs bli bättre och kroppen kommer att 

fungera i harmoni med sinnet. 

 

2. Det mentala 
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En framgångsrik utövare måste se på Muay thai samtidigt som en filosofi och som en 

sport. Utövaren måste skaffa sig en stark viljekraft och målmedvetenhet eftersom kroppen 

måste drivas till gränsen för utmattning i träning. Muay thai lär också sina utövare att vara 

disciplinerade och att ta instruktioner av en läromästare. Genom den respekt som ska råda 

från utövaren gentemot sin läromästare anser man att unga utövare har mycket att vinna. 

Man betonar Muay thai som en livsstil och som en skola för livet. 

 

3. Det sociala 

Genom Muay thai lär sig utövaren att uppträda respektfullt mot sin omgivning eftersom 

han/hon inte ska känna något behov av att hävda sig eftersom självförtroendet blir så högt. 

Även ärlighet, sportsligt uppträdande och en rättvisekänsla ska utövandet bringa till den 

som praktiserar Muay thai på rätt sätt. 

 

Regleringar och kontroll 

Ryhammar & Bergenhall (1986) skriver att det finns ett regelverk med satta förutsättningar 

och säkerhetskrav för att anordna tävlingar i Thailand men betonar också att dessa regler följs 

på de stora arenorna och vid officiella tävlingar, men att det kan förekomma avvikelser 

framförallt på landsbygden där kontrollen på tävlingar är mindre.  

 

Utrustningen som en utövare får använda vid match består av boxhandskar med varierande 

tjocklek beroende på i vilken viktklass man går i, ju tyngre viktklass desto tjockare handskar, 

ett par Muay thai-shorts som är gjorda för att kunna sparka med, suspensoar samt tandskydd 

(Kraitus, 2007).  

 

I maj 1999 blossade en debatt upp i Thailand om att införa en åldersgräns för att få delta i 

tävlingar. Förespråkarna för en åldersgräns ville införa en 18 års gräns, men parlamentet valde 

att införda en lag som innebar att man var tvungen att vara 15 år gammal för att få tävla utan 

föräldrars godkännande, men att det gick bra även när man var yngre med föräldrarnas 

godkännande. Dock har de thailändska myndigheterna inte brytt sig om att implementera 

lagen om åldersgräns något nämnvärt vilket frustrerar flera människorättsorganisationer 

(David, 2005). 

Många unga muay thai utövare kom fram i debatten, bland annat 12 årige Fahkamron 

Watdirang som gått 40 matcher sen han var åtta år gammal. Fahkamron berättade att han 
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tjänade motsvarande 600 kronor per match och om han förbjöds att fortsätta tävla visste han 

inte var han skulle tjäna ihop pengar för att försörja sig själv, sin skolgång och sin familj 

(ibid.). 

 

Ryhammar & Bergenhall (1986) skriver att det vanliga är att barn i Thailand börjar sin träning 

vid sju års ålder och går sina första matcher när de är 11 år gamla. Författarna har också 

erfarenheter ifrån diskussionerna om åldersregler: 

 

”Ibland har vi stött på en åldersregel på aderton år för tävling på stora arenor. 
Vi tror inte att man tar så allvarligt på den. Vi har hört om exempel på 
sextonåringar som redan varit uppe i titelmatcher och fått betydande prispengar 
(sid 17).  

 

Träning 

Träningen bedrivs nästan uteslutande på olika träningsanläggningar där utövarna bor i 

anslutning till anläggningen. Runt om i Thailand finns tusentals anläggningar och det varierar 

stort mellan ställena när det gäller utrustning och standard. Vissa ställen har flertalet 

boxningsringar och bra utrustning, andra består bara av en cementyta och eventuellt en 

sandsäck (Ryhammar & Bergenhall, 1986). 

Ryhammar och Bergenhall (1986) beskriver en typisk träning: Det börjar med uppvärmning i 

form av rephoppning och skuggboxning, vilket är när utövaren utför boxningstekniker i luften 

mot en imaginär motståndare. Cirka två gånger i veckan är det sedan boxningssparring, som 

är en simulerad matchsituation med skydd och oftast utan full kraft bakom teknikerna, och 

även mer matchlik sparring med sparkar och andra tillåtna tekniker genomförs regelbundet, 

och då utan några speciella skydd.  

Efter det tränar man vanligtvis clinch, vilket betyder att utövarna håller fast varandra i en 

slags stående brottning och försöker träffa motståndaren med tekniker, då främst med knän, få 

motståndaren ur balans samt att kasta denne på marken (Propposition 216-18660-2006, 2007). 

Clinchträningen fungerar som ersättare för vanlig styrketräning som inte är vanligt, och kan 

pågå i upp till 20 minuter i sträck. Den viktigaste delen på träningen är när utövaren genomför 

sina tekniker mot skydd som tränaren håller, även kallad mittsträning. Tränaren agerar här 

som en tänkt motståndare och detta moment anses som mycket effektivt. Slag och sparkar på 

sandsäck är också ett vanligt inslag, samt löpning och omfattande träning för magmusklerna. 

Disciplinen på träningen är hård, men kan även bli lekfull speciellt under sparringen då två 
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utövare ofta endast markerar träffarna utan att lägga kraft bakom (Ryhammar & Bergenhall, 

1986). 

 

Match 

Dagarna innan match måste de tävlande se till att de väger så mycket som maxgränsen är för 

den viktklass de ha anmält att de ska tävla i. Vanligtvis tävlar man i en viktklass ett par kilo 

under den vikt man normalt väger för att inte riskera att ens motståndare är större och därmed 

starkare än en själv. För att kunna ”väga in”, vilket betyder att man officiellt kontrollerar att 

man nått rätt vikt, skär de tävlande ner på mat och vätska dagarna innan. Ett annat vanligt 

knep som används för att ge ner i vikt är att försöka tömma kroppen på vätska, ofta genom att 

vistas i bastu eller genom träning (Kratius, 2007). 

Innan en match blir alltid de tävlande grundligt masserade för att stimulera musklerna och bli 

psykiskt förberedda (ibid.). 

 

När de två utövarna väl äntrat ringen börjar de med att utföra en ”Wai Khru”, vilket är en 

ceremoniell dans som syftar till att visa vördnad till sina tränare, högre makter och gamla 

läromästare. Dansen utförs till traditionell thailändsk musik och anses så viktig att stilpoäng 

utdelas vid stora mästerskap och ofta finns det speciella hederspris för bästa Wai Khru. Även i 

Sverige är det obligatoriskt att genomföra en Wai Khru vid tävlingar på högre nivå. 

(Propposition 216-18660-2006, 2007).  

Kraitus (2007) skriver: 

 
”A good Thai boxer must know how to do a Wai Khru as a kind of remembrance 
of the benefits handed down by the past teachers and ancestors. This is a beautiful 
tradition depicting sincere gratitude. Thai morality, culture and good manners 
serve to enhance the progress of one’s career.”(sid. 70) 

 

Traditionellt var Wai Khru också ett sätt att visa vilken stil av Muay thai man använde och än 

idag har olika träningsställen sina egna specifika sätt att genomföra Wai Khru. 

Genomförandet har också en praktisk betydelse som uppvärmning och stretching av kroppen. 

Några vanliga moment som brukar ingå är att utövaren sätter sig på knä och gungar rytmiskt 

med kroppen, går till alla fyra hörnorna och sätter pannan emot ringen, samt går långsamt 

omkring och lyfter på knäna (Kraitus, 2007). 
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I Thailand spelar musiken som spelas under Whai Khru vidare under hela matchen och 

musikerna som spelar försöker få musiken att spegla det tempo som matchen har, när 

intensiteten i matchen ökar, ökar också tempot i musiken (Ryhammar & Bergenhall, 1986).  

 

Efter Wai Khru är avklarad startar matchen som kan beskrivas som en stående kamp där 

sparkar, slag, armbågar och knän får användas, armbågstekniker är förbjudna i Sverige men 

tillåtna i Thailand. I en match riktas en mindre andel av teknikerna mot huvudet eftersom slag 

mot huvudet endast ger poäng om det leder till knockout. Svenska muay thai förbundet 

uppskattar att bara 20 procent av alla tekniker rikts mot huvudet (Propposition 216-18660-

2006, 2007). 

 

En match i Thailand varar i fem ronder á 3 minuter med två minuters vila emellan varje 

(WMC, 2008).  

En match kan avslutas på följande sätt enligt Ryhammar & Bergenhall (1986):  

• Knockout, som inträffar när en tävlande inte förmår fortsätta matchen på grund av att 

denne blivit träffad av en teknik från motståndaren.  

• Att domaren bryter matchen eftersom den ena boxaren är för överlägsen. Detta gör 

man för att förhindra onödiga skador. 

• En av de tävlande ger upp. 

• Regelöverträdelse vilket kan leda till diskvalificering, eller att domaren bryter matchen 

utan att besluta om någon vinnare. 

• Genom att tiden går ut. Om detta händer så räknar de tre domarna som följt och 

poängsatt matchen ihop sina poäng och utser en vinnare.  

  

Muay thai i Sverige 

Svenska Muay thai förbundet bildades 1979 och år 2007 fanns det cirka 3000 registrerade 

utövare i Sverige. Förbundet är medlem i World muay thai council (WMC) men inte i 

Svenska riksidrottsförbundet (Propposition 216-18660-2006, 2007).  

WMC är en internationell kontrollorganisation som jobbar för att professionella muay thai 

arrangörer ska bistå med de rätta förutsättningarna för utövarna och att tävlingar världen över 

ska hålla satta säkerhetskrav. WMC:s huvudkontor är beläget i Thailands huvudstad Bangkok 

och har 109 medlemsländer. WMC är även ansvarig för de inhemska förhållandena för 

utövare i Thailand (WMC, 2008). 
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 I Sverige delar man vid matcher in deltagarna i olika klasser från A-D, och det är utövarens 

skicklighetsnivå som avgör vilken klass han/hon tävlar i. Inom B, C och D klassen tillåts inga 

knätekniker ovanför bröstkorgen, och i D klassen får deltagarna endast utföra tekniker med 70 

% slagstyrka ( Propposition 216-18660-2006, 2007). 

Utöver den utrustning som bärs vid matcher i Thailand använder man i Sverige i C och D 

klassen huvudskydd och i D klassen även benskydd och en vadderad väst som skyddar mage, 

bröst och revben. Åldersgränsen i Sverige för att gå match är 18 år för alla klasser utom D 

klassen som har en 15 års gräns och då krävs målsmans intyg (ibid.). 

Under 2008 behandlade kampsportsdelegationen som är en tillsynsmyndighet för alla 

kampsporter i Sverige, en ansökan från svenska Muay thai förbundet om tillstånd att använda 

armbågstekniker i matcher även i Sverige. Ansökan avslogs och motiverades bland annat 

med:  

 
”Armbågstekniker kan inte direkt jämföras med slag från en stötabsorberande 
handske men den senare bör rimligtvis ge ett bättre skydd jämfört med 
armbågstekniker som utdelas med en oskyddad armbåge. Delegationen är vidare 
av den uppfattningen att armbågstekniker inte kan kontrolleras i samma 
utsträckning som slag samt att de tekniker som utdelas med armbågar eventuellt 
medför att de är svårare för motståndaren att bedöma avseende hårdhet, riktning 
och träffeffekt” (Propposition 216-2008-00012, 2008, sid. 8) 
 

 

I svenska mästerskapen i Muay Thai 2008 som avgjordes i Malmö så var det många av de 

mest rutinerade utövarna som uteblev för att satsa på mer ekonomiskt lönsamma 

proffsmatcher. Finalmatcherna drog trots detta en publik på 750 personer som fick se många 

nya unga utövare, och en del av dem var kvinnliga utövare (Fighter magazine, 2008). 
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Teorier 
De två teorier som jag har använt i min analys kommer jag i detta avsnitt att beskriva 

närmare. Teorierna är det sociokulturella perspektivet och barnkonventionen. Jag har använt 

barnkonventionen som utgångspunkt för att tolka min empiri, och behandlar den därför som 

en teori.  

 

Sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet menar att för att kunna förstå barns reaktioner och livsval 

måste man ta hänsyn till deras kulturella tolkningsbakgrund och livsramar. Med det menas att 

barnet föds in i en värld som är utformad via kulturella processer som kommer att styra och 

utgöra modeller för hur barnets utveckling kan ske. Trots att barn är individer och gör egna 

val så finns det i olika samhällen vissa typiska utvecklingsspår som barnet kan följa. Dessa 

utvecklingsspår är ofta knutna till social position och klassbakgrund (Hundeide, 2006).  

En viktig grundtanke i det sociokulturella perspektivet är att barn är sociala va relser och 

därför behöver vägledare som guidar barnet in i de sociokulturella gemenskaper som finns i 

det samhälle som barnet växer upp i. Den sociala naturen kräver att barnet har tillgång till 

trygghet i form av omsorgspersoner som, medvetet och omedvetet, kommer att överföra sina 

normer och värderingar till barnet (ibid.). 

Några begrepp som omfattas av det sociokulturella perspektivet är ”utvecklingsprogram”, 

”alternativ livskarriär” och ”tillträdesfärdigheter” (ibid.). Dessa begrepp förklaras i anslutning 

till att de används i analysen.  

  

Barnkonventionen 

Barnkonventionen kan sägas vara en samling artiklar som definierar barns universella 

rättigheter, och är den konvention om mänskliga rättigheter som fått störst gensvar i hela 

världen. FN antog barnkonventionen 1989 och skrivelsen slår fast att man definierar barn som 

alla personer under arton år. Konventionen ratificerades av då alla världens länder utom 

Somalia och USA, alltså har också Thailand förbundit sig att följa konventionens riktlinjer 

(UNICEF, 2008). 

Länder som ratificerat konventionen ska vart femte år skicka en rapport till FN och beskriva 

hur situationen för barnen ser ut och hur man jobbar med barnfrågor i landet. Detta bildar 

sedan underlag för kartläggningar och diskussioner inom FN (Hammarberg, 2003) 
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Fyra av artiklarna i konventionen anses peka ut viktiga principer som speglar konventionens 

syn på barn. Dessa artiklar är artikel 2 som garanterar barns fulla och lika människovärde, 

artikel 3 som behandlar konceptet ”barnets bästa”, artikel 6 som betonar barns rätt till liv och 

utveckling samt artikel 12 som gör klart att barn har rätt att göra sig hörda (ibid.).  

En annan viktig poäng med konventionen är att den ska gälla oberoende av kultur, religion 

eller andra särdrag. I konventionen står det att staterna ska uppfylla kraven ”med utnyttjande 

till det yttersta av sina tillgängliga resurser”. Detta har skrivits in med en medvetenhet om att 

det är svårare för fattigare stater att uppfylla en del av kraven. I och med dessa formuleringar 

kan det anses finnas en risk för att konventionens universella karaktär försvagas och att man 

lämnar öppet för undantag (ibid.) 

Hammarberg (2003) menar dock att det vore att misstolka konventionens egentliga innebörd 

om man menar att dessa formuleringar kan användas som ursäkt för att åsidosätta barnens 

rättigheter. FN har klargjort att det gäller för staternas regeringar att verkligen göra sitt 

yttersta för att följa konventionen och att samtidigt redovisa att och hur man gjort det. 

 

Trots att det tog många år att arbete fram barnkonventionen hände det inte en enda gång under 

processen att man tog upp frågan om barns medverkan i intensiv sportträning eller 

sporttävling. Förmodligen är sportutövandet en av de få situationer som många barn kommer i 

kontakt med dagligen som inte är behandlad i konventionen (David, 2005).  

Ennew och Milne (1990) menar att barnkonventionens riktlinjer inte hjälper barn i fattigare 

länder och endast är framtagna för barn i västvärlden.  

Barnkonventionen har inte fått ett stort legislativt inflytande i de olika ländernas 

lagstiftningar. En av anledningarna är frånvaron av en internationell domstol där brott mot 

barnkonventionen kan tas upp (Archard, 2004). 

Ett av konventionens viktigaste bidrag är istället att den fört upp frågor som rör barn till 

politisk debatt (UNICEF, 2008). 

 

Barnkonventionen har beskrivit många olika rättigheter för barn, men en baksida med att öka 

antalet rättigheter är att tyngden i varje rättighet urvattnas och blir mindre betydelsefull 

(Archard, 2004). 

En svårighet med att ge barn rättigheter är också att de inte själva är kapabla att utkräva dessa 

rättigheter och alltså är beroende av att vuxna, ofta föräldrarna, ser till att barnens rättigheter 

efterlevs (ibid.). 
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Tidigare forskning 

Jag ska i detta avsnitt beskriva den litteratur som jag tagit del av när det gäller Muay thai och 

barns rättigheter. 

 

Muay Thai 

Lars Ryhammar och Krister Bergenhall har skrivit ”Thaiboxning - En presentation av 

Thailands nationalsport Muay Thai” (1986). Ryhammar var verksam som högskolelektor vid 

Örebro Universitet, och Bergenhall som jurist när boken utkom och båda har en gedigen 

bakgrund inom sporten. De gör en genomgång av många olika aspekter av Muay thai, bland 

annat Muay thai: s historia, riter och ceremonier inom sporten och dess kulturella betydelse i 

Thailand.  

Hur Muay thai står sig mot andra kampsporter redogörs genom att redovisa matchresultat 

ifrån olika tillfällen där utövare har mött personer som utövat andra stilar. En klar fördel för 

utövarna av Muay thai framhävs. 

Boken innehåller även en guide till träning och utförande av olika tekniker. En jämförelse 

mellan olika länders genomförande av träning och tävling görs också. 

Jag har funnit cirka 10 stycken olika böcker om Muay thai skrivna på engelska i Thailand. De 

är, vad jag har funnit, alla upplagda på ungefär samma sätt med ett kort avsnitt om Thailands 

och Muay thai: s historia och sen utförliga manualer om tekniker och träningsupplägg. Jag har 

i min uppsats valt att använda mig av ” Muay thai – The most distinguished art of fighting” av 

Panya Kraitus (2007) eftersom den är en av de mer omfattande samt att den används som 

referens i många av de andra böckerna. 

Barns rättigheter 

Paulo David gör i sin juridiska avhandling “Human Rights in Youth Sport: A Critical Review 

of Children’s Rights in Competitive Sports” (2005) en analys av hur mänskliga rättigheter 

efterföljs när det gäller ungas utövande av sport.  

David skriver att endast 10 procent av alla barn som utövar någon form av idrott blir kränkta 

eller skadade psykiskt eller fysiskt. Ytterliggare cirka 20 procent ligger i riskzonen. Alltså har 

han utgångspunkten att idrotten har en positiv effekt för en övervägande majoritet av alla 

barn, men koncentrerar sin studie kring de övriga cirka 30 procenten.  

Paulo David utgår ifrån FN: s barnkonvention och undersöker frågor som om intensiv träning 
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i unga åldrar kan karaktäriseras som barnarbete, om flera timmars träning varje dag är 

utvecklande för barn och om ansvaret för att en del barn far illa genom sin idrottsträning 

ligger på föräldrarna, idrottsledarna eller någon annanstans. 

David skriver att de vuxna som är inblandade i barnens träning är extremt viktiga personer för 

barnen och att tränarna ibland blir som extra föräldrar. I detta faktum finns en stor risk för 

olika former av beroendeförhållande och utnyttjande, vilket idrottsvärlden under en lång tid 

inte har reglerat eller undersökt. 

David beskriver också framväxten av allt fler idrottsskolor och ställer sig frågan om de lägger 

för stor tyngdpunkt på den idrottsmässiga utvecklingen. Ståndpunkten som redovisas är att 

det, i ett mänskliga rättigheters perspektiv, är fel att barn lämnar normal skolgång till förmån 

för specialiserade idrottsskolor.  

Boken avslutas med tips och råd för hur en mer barnvänlig miljö inom idrottsvärlden skulle 

kunna skapas i framtiden.  

 

Barnkonventionen behandlas också i ”The next generation – Lives of third world children” av 

Judith Ennew och Brian Milne (1990). Författarna går igenom barnkonventionen och sätter 

den i relation till de förutsättningar som barn i fattiga miljöer har och ger verkliga exempel ur 

skrifter från organisationer som Amnesty och Röda Korset. Kritik riktas mot 

barnkonventionen för att den är skriven efter västerländska förhållanden och att mycket av det 

som står som rättighe ter i barnkonventionen inte behöver vara till fördel för barn i tredje 

världen. Till exempel skulle kravet på rätt till självständighet i samhällen med en mer 

kollektivistisk kultur än den västerländska kunna bli till något negativt. 

 

David Archard diskuterar i ”Children – Rights and childhood” (2004) hur själva 

rättighetsprincipen fungerar gentemot barn. Svårigheter med att definiera olika begrepp som 

barnkonventionen använder, som till exempel ”övergrepp”, diskuteras. 

 

I ”Barn och rätt” Av Anna Hollander, Rolf Nygren och Lena Olsen (red.) (2004) finns ett 

kapitel av Marianne Dahlén som mer ingående behandlar barnarbete. Dahlén ser barnarbete ur 

ett historiskt perspektiv och förklarar också omfattningen av fenomenet idag. I ett annat 

kapitel av Rolf Nygren i samma bok diskuteras varför inte förbudet mot barnarbete är mer 

effektivt. Tesen som läggs fram är att det är fattigdom som är grunden för allt barnarbete och 

att det är i utbredningen av fattigdom som problemet ligger. 
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” Mänskliga rättigheter – Konventionen om barns rättigheter” av Thomas Hammarberg (2003) 

redovisar tankarna och principerna som barnkonventionen är uppbyggd på och förklarar också 

en del av artiklarna. Alla artiklar finns också översatta till svenska. 

 

Karin Norman som är docent i socialantropologi vid Stockholm universitet gör i ”Kulturella 

föreställningar om barn – ett socialantropologiskt perspektiv” (1996) en genomgång av vad 

det kan innebära att vara barn i olika samhällen och kulturer. Teman som tas upp är hur barn 

fostras, den sociala organisationens betydelse för synen på barn, barnarbete och utbildning 

med mera. Flera exempel redovisas från författarens egen forskning och fältundersökningar. 

Boken avslutas med att Norman ger tips och råd om hur forskare ska genomföra etnografiska 

studier med barn.  



 17

Metod och urval 
Min metod har varit deltagande observationer kompletterat med intervjuer. Jag har valt att 

delta i Muay thai träningar på två olika anläggningar i Thailand under sex veckors tid och 

samtalat med tränare och barn som deltog i träningarna närhelst tillfälle gavs. 

Jag ska i följande avsnitt förklara varför och hur.   

Jag kommer i fortsättningen när jag skriver ”barn” mena personer under arton år, det är 

samma definition som barnkonventionen gör (Hammarberg, 2002). 

 

Aspers (2007) skriver att då man har en förståelseansats är oftast kvalitativa metoder bäst 

lämpade och menar att det inte räcker med att observera för att nå förståelse utan att 

interaktion och samtal är nödvändigt, ibland kallas detta för ”etnografiska studier”.  

Norman (1996) ger några centrala riktlinjer för hur man kan tänka när man bedriver en 

etnografisk fältstudie. Jag anser att alla punkterna är av direkt relevans för min studie och har 

haft dem som ledord under mina egna observationer. 

• Man ska sätta människors uttalanden i relation till deras handlingar. 

• Man ska vara uppmärksam på vilket förhållande personer i en social situation har till 

varandra, vad de gör och säger. 

• Man ska fråga om samma saker vid olika tillfällen och med samma och olika personer. 

Kvaliteten i observationerna ökar därmed istället för kvantiteten.  

• Man ska vara uppmärksam på hur det man möter påverkar en själv och hur det i sin tur 

påverkar observationerna. 

 

Tillgång till fältet 

Jag började med att söka runt på Internet efter träningsanläggningar i Thailand. Efter att ha 

mejlat till några av dessa anläggningar fick jag positivt gensvar hos en som var villig att ta 

emot mig och som försäkrade att där fanns barn som tränade. Anläggningen ligger på ön Koh 

Samui i Thailand och jag betalade för att bo och träna där.  

Efter en kort tid på träningsanläggningen fick jag tips av en av tränarna på 

träningsanläggningen om ett mindre träningsställe som låg någon kilometer därifrån. 

Anläggningen låg nära ett tempel och jag kommer i fortsättningen för att underlätta för 

läsaren att benämna denna anläggning som ”templet”, och den anläggning där jag bodde som 

”träningsanläggningen”. Genom att gå till templet och fråga huvudtränaren om lov att komma 

och delta och observera den träning som bedrevs där på eftermiddagarna fick jag således även 



 18

möjlighet att ta del av Muay thai träning på ytterligare en anläggning. Svårigheten att äntra 

fältet som Aspers (2007) beskriver, utan att väcka uppmärksamhet och motstånd, anser jag 

vara lite mindre påtaglig i just mitt fall därför att barnen som tränade på de båda 

anläggningarna samt tränarna var vana vid västerlänningar både i och utanför träningsmiljö. 

 

Observation på träning 

” Metoden har varit deltagande observation, eller som jag väljer att kalla det: 
fulkontakt-sociologi. Metodredskapet är kroppen. Kroppen är ingångsbiljetten, 
och vill jag påstå, det enda sättet att ta till sig kulturen. Jag har ansträngt mig för 
att göra som dem, aldrig använt min position som forskare för att uppnå 
fördelar.” 

 

Citatet ovan är ett fritt översatt stycke ur den norske forskaren Geir Angell Öygardens 

avhandling om boxning: ”Den brukne neses estetikk” (2000). Öygarden valde att delta i 

boxningsträning för att skaffa sig en förståelse för kulturen.  

Med inspiration ifrån ovanstående citat deltog jag också i all träning jag kunde, vilket visade 

sig vara cirka två timmars morgonträning på träningsanläggningen, samt 1-2 timmars lättare 

träning på templet på eftermiddagarna. 

Mitt observerande på träningsanläggningen blev en blandning av att träna själv och att se hur 

barnen gjorde. För att få en bättre förståelse såg jag till att mina träningar efterliknade 

barnens. Innan och efter träningen uppstod ofta spontana samtal om träningsrelaterade saker 

vilket gjorde att jag, eftersom jag tränade på ett liknande sätt, naturligt kunde delta.   

 

På tempelanläggningen uppehöll jag mig vanligtvis på eftermiddagarna i 1-2 timmar dagligen. 

Min tillvaro där bestod av att delta i träning, sitta vid sidan och observera, samt att gå runt och 

prata med dem som tränade.  

 

Observation vid match 

Matcherna som jag observerade ägde rum på kvällarna och jag betalade inträdesbiljett såsom 

andra besökare och var vid alla tillfällen belägen på läktaren. Jag satt vid tre av fem tillfällen 

tillsammans med grupper av föräldrar till de barn som gick matcher, vilket i en del fall var 

samma barn som jag observerade på träningarna. Detta gjorde att jag kunde få förklarat 

händelser och förlopp som jag inte förstod själv. Det hände att jag skrev ner anteckningar 

under matchernas gång om jag tyckte att det skulle kunna vara till nytta för min uppsats, dock 

genomförde jag aldrig några intervjuer med barnen eller föräldrarna i samband med 
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matcherna. Att jag antecknade extra noggrant under en del matcher gör, anser jag, att jag 

tillsammans med de deltagande observationer jag gjort, i min analys kan redovisa två mer 

detaljerade fallstudier. Båda fallstudierna innefattar både tränings- och matchsituationer och 

jag förde anteckningar vid båda matchtillfällena. De generella detaljer jag redovisar i 

fallstudierna som tar plats under träning har jag observerat vid flertalet tillfällen och fått 

bekräftat i samtal med barnen och tränarna.  

 

Intervjuer 

Min huvudsakliga metod var som jag beskrivit deltagande observationer men jag 

kompletterade dessa iakttagelser med öppna intervjuer. Aspers (2007) skriver om olika grader 

av struktur i intervjuer och beskriver det minst strukturerade sättet, vilket var det som jag 

använde, som att forskaren pratar med personerna om vad som helst och bara ställer frågor 

om det som den intervjuade tar upp. 

Min ambition var att dessa samtal skulle ske så naturligt som möjligt och inte likna en 

traditionell intervjusituation, vilket jag tror gjorde att jag kunde få så ärliga och korrekta 

intryck som möjligt. Även den praktiska aspekten att jag själv befann mig i en 

träningssituation, ofta med boxningshandskar på när samtalen ägde rum, gjorde det svårt att 

anteckna vilket kan göra att detaljer i samtal har försvunnit ur mitt minne. Men detta anser jag 

kompenserades av att jag genomförde samtal med samma personer flertalet gånger, och 

således hade goda möjligheter att kontrollera fakta om jag blev osäker.  

Att jag valde denna metod kan ha gjort att jag missat intressanta detaljer i barnens livshistorier 

som jag inte med öppna samtal fick anledning att fråga om.  

 

Eftersom jag inte ansett det lämpligt eller genomförbart att göra anteckningar när samtalen vid 

träningarna ägde rum satt jag varje kväll och skrev dagbok över vad jag observerat och pratat 

med de olika deltagarna om under dagen.  

Att föra en kronologisk dagbok över sina observationer är ett arbetssätt som Norman (1996) 

rekommenderar. Jag följde också Normans (1996) råd om att efter cirka en vecka av 

observationer börja dela in materialet i olika teman vilket gjorde att mina observationer blev 

mer strukturerade efter hand. När man konstruerar dessa teman är det dock viktigt att lämna 

öppet och inte bli för fast i sin struktur då man riskerar att gå miste om material som faller 

utanför dessa konstruerade ramar. 
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Min egen roll 

Diskussioner kring vem forskaren själv är och betydelsen för forskningsresultatet har 

intensifierats under de senaste decennierna. Att vara västerlänning i en främmande kultur, att 

anses ha en högre ekonomisk position, utbildning och social status är saker som påverkar 

samtal och observationer (Norman, 1996). 

Jag såg, i likhet med Öygarden (2000), till att vara i så pass bra fysisk form innan jag började 

min studie så att ett deltagande i träningssituationer skulle vara praktiskt möjligt. 

Norman (1996) skriver att det är viktigt hur skillnaderna gentemot forskaren uppfattas av 

studieobjekten, samt att forskaren är uppmärksam på hur detta påverkar studien.  

Trots existerande skillnader vill jag ändå påstå att dessa i viss mån jämnades ut i 

träningssituationen. Barnen hade alla en teknik, kondition och träningsdisciplin som vida 

översteg min egen. Barnen kunde ibland komma och rätta till mina tekniker och mana mig till 

längre och hårdare utförande av konditions och styrkemoment, vilket gjorde att de ibland 

intog en slags lärar- och tränarroll gentemot mig, vilket jag uppfattade som ett viktigt tecken 

på acceptans från dem. 

Aspers (2007) skriver att när man bedriver forskning så kan det få konsekvenser såsom att de 

man interagerar med kommer att behandla en annorlunda på grund av att man är forskare. 

Men samtidigt ska man inte övervärdera sin egen roll, utan tänka att man är människa och 

även om man kan bli behandlad på ett visst sätt i början så har människor en tendens att 

släppa på det efter ett tag.  

 

Urval 

Jag har kommit i kontakt med mellan 15-20 barn som tränat Muay thai som varit i åldrarna 0-

18 år, med en majoritet mellan 10-15 år. Antalet vuxna tränare som jag pratat med och använt 

som informatörer har varit 8 stycken. Jag har pratat olika mycket med dem, men deltagit i 

samtal som jag använt mig av både enskilt och i grupp med alla. 

Bortfallet har varit väldigt litet och har sträckt sig till att enstaka barn i början uppträdde mot 

mig med misstänksamhet, men även de har sedan närmat sig och velat interagera på olika sätt.  

Jag har sett sammanlagt 42 matcher vid fem olika tillfällen på tre olika matcharenor. Jag 

uppskattar att i cirka 2/3 av dessa var det barn som var inblandade. 

Representativiteten hos mitt urval för resten av Thailands barn som utövar Muay thai kan jag 

inte uttala mig om då jag tror att förhållandena säkert kan vara annorlunda på andra platser, 

exempelvis i storstäder, eller på landsbygden i Thailand. 
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Etik 
Jag ska i detta avsnitt gå igenom de etiska aspekter som berör mitt arbete.  

 

Acceptans 

Det är en förutsättning att ha acceptans av fältet för att kunna bedriva mellanmänsklig 

forskning (Aspers, 2007). Därför förklarade jag för ägaren av träningsanläggningen vad min 

studie skulle handla om och bad, via telefon från Sverige, om lov att komma och genomföra 

min studie. 

Ägaren på träningsanläggningen gav sitt samtycke men sa samtidigt att jag själv på plats fick 

fråga barnen om de ville ställa upp på att jag observerade och pratade med dem. 

Väl på plats berättade jag enskilt för varje barn om min studie och frågade om de accepterade 

att jag var med och observerade och pratade med dem i anslutning till träningarna. Jag gjorde 

samma sak med alla tränarna som jag har använt som informatörer.  

På tempelanläggningen förklarade jag min studie och fick acceptans först av huvudtränaren 

och sedan av varje enskilt barn som jag träffade och också av den andre tränare som jag kom i 

kontakt med där. 

Då jag fick allas godkännande på båda ställena så anser jag mig själv ha fått ett ”informerat 

samtycke” som enligt Forsman (1997) också är en av de viktigaste etiska principer som råder 

inom forskningsvärlden.  

 

Eftersom barnen i nästan alla fall kom till träningarna själva har jag inte träffat deras 

vårdnadshavare och fått deras samtycke. Enligt ägaren av träningsanläggningen och 

huvudtränaren på tempelanläggningen var det dem som var ansvariga för barnen när de 

tränade och då anser jag också det acceptabelt om de tillsammans med barnen gav sitt 

samtycke. 

Trots att möjligheten att ringa varje enskilt barns vårdnadshavare fanns så avstod jag ifrån 

denna lösning då jag inte ansåg att min studie var av den karaktären så att detta krävdes. 

De föräldrar som jag träffade i samband med matcher förklarade jag min studie för och fick 

också då samtycke av dem att observera deras barn under match och träning.  

Jag är medveten om att barnens utrymme att svara nej på min förfrågan var begränsad då de 

var beroende av ägarens och tränarnas välvilja. Jag tvingades därför förlita mig på min 

förmåga att läsa av barnen när de gav sitt godkännande om sitt deltagande i studien. Om 

någon inte verkade bekväm i situationen så försökte jag undvika att vara i dennes närhet och 
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förklarade att jag inte tänkte skriva om just honom eller henne. Detta inträffade dock bara i ett 

ytterst fåtal fall, och kan säkert lika gärna ha berott på min rädsla att vara påtvingande vilket 

kan ha gjort att jag övertolkat situationerna. 

 

Betalning 

I min överenskommelse med ägaren av träningsanläggningen ingick det att jag betalade för att 

få bo på anläggningen samt att delta i träningen. Detta är det vanliga tillvägagångssättet för en 

utomstående att få tillgång till anläggningen. Man kan med kritiska ögon se det som att jag 

betalade för att få bedriva forskning på träningsanläggningen, men eftersom jag gjorde såsom 

andra besökare också tvingas göra anser jag att det snarare handlar om att redan vid 

betalningen inkorporeras i fältet. Eftersom enda möjligheten till att få delta i träningen också 

var att betala gör det samtidigt att jag inte hade något val. Detta påverkade dock enligt min 

mening inte barnen på träningsanläggningen som var mina studieobjekt i direkt mening, vilket 

gör att mina observationsresultat inte kan anses påverkade i högre grad av själva betalningen.  

Angående betalningen var mitt dilemma att om jag såg att barnens vardag innehöll saker och 

moment som jag fann inte var i linje med barnkonventionens riktlinjer skulle min betalning 

bli ett bidrag till anläggningen så att den verksamheten skulle kunna fortsätta. 

På tempelanläggningen behövde jag inte betala men jag valde att lämna en mindre gåva till 

tränaren när jag begav mig därifrån, vilket jag inte anser har påverkat mina observationer. 

 

Etiska dilemman i observationerna 

Min ambition att interagera med de barn som jag skulle observera i en träningssituation av en 

sport som allmänt anses väldigt brutal och farlig medförde en del svårigheter av etisk 

karaktär. Jag ville inte bidra till något som jag inte kunde stå för som forskare, men även som 

människa vilket Aspers (2007) anser vara en bra utgångspunkt. Jag agerade i 

träningssituationer med, i mitt tycke, barnens bästa i tanken och försökte se till att jag aldrig 

bidrog direkt till att barnen for illa fysiskt eller psykiskt.  

Tillvägagångssättet var att man vid sparring, som är det moment på träningen som jag ansåg 

som mest riskfyllt, parades ihop med någon i samma viktklass. Detta gjorde, eftersom jag 

vägde mer än barnen, att min direkta interaktion med barnen i träningssammanhang sträckte 

sig till att befinna sig i samma miljö och göra samma saker, och alltså inte till att slå eller 

sparka på varandra.  
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I samtalen med barnen lät jag de styra och bestämma samtalsämnen och försökte endast ställa 

naturliga följdfrågor. På detta sätt hoppades jag undvika det etiska dilemma som Aspers 

(2007) beskriver som kan uppstå när man frågar om känsliga ämnen som skulle kunna få 

barnen att börja tänka på saker som de inte hade reflekterat över innan, och på så sätt starta 

tankeprocesser som skulle kunna påverka dem negativt. 

 

Språket 

Då tränarna på träningsanläggningen pratade bra engelska och alltid fanns i närheten när 

barnen ville prata samt deltog i samtalen själva blev det naturligt att de tolkade åt mig från 

thailändska till engelska. En del av de äldre barnen kunde även engelska själva.  

På tempelanläggningen pratade huvudtränaren bra engelska och blev den som hjälpte mig att 

interagera med barnen och översätta det som de sa.  

Norman (1996) skriver att det i vissa situationer kan vara betryggande för barn att det är 

bekanta personer som tolkar, men också tvärtom i andra fall. Det är därför viktigt är att man 

bekräftar påståenden och uttalanden med samma personer flera gånger vid olika tillfällen för 

att inte missförstånd och felaktigt tolkande ska påverka resultatet. 

Jag anser att en tolk inte skulle ha fungerat i de sammanhang som jag bedrev min forskning. 

Att hyra en tolk som skulle stå vid sidan av träningen och översätta skulle enligt mig göra 

situationen konstig och förmodligen göra barnen obekväma och mindre benägna att prata. 

Att tränarna på anläggningarna översatte vad barnen sa till mig och på så sätt kunde hindra 

barnen att säga vad de ville anser jag inte vara fallet. Tränarna på båda ställena verkade inte 

ha som ambition att skönmåla tillvaron för barnen på något sätt, utan tvärtom försökte de ofta 

förklara och klargöra vid de tillfällen som barnen slätade över svårigheter och svåra 

förhållande gällande deras träning och livsvillkor. 

 

Anonymitet 

Eftersom jag inte vill att träningsanläggningen eller tempelanläggningen ska påverkas av det 

material som jag redovisar i min studie så kommer jag att använda fingerade namn. Då det 

finns ett flertal anläggningar på ön som bedriver Muay thai träning och ett stort antal barn 

som utövar sporten anser jag risken att peka ut anläggningarna eller personerna som liten, 

trots att jag kommer att beskriva miljön och barnen detaljerat.  



 24

Inför analysen 
Jag ska i detta avsnitt ge generella beskrivningar av barnen, anläggningarna och 

informatörerna så att läsaren har en bild av hur det såg ut och vilka personerna var, med sig in 

i själva analysdelen.  

 

Beskrivning av barnen 

Alla barn förutom fyra stycken var från Thailand. Av de övriga fyra var tre från Laos och en 

från Kambodja. Alla barnen bodde hemma hos sina föräldrar, förutom cirka fem stycken som 

var föräldralösa. De som inte bodde med sina föräldrar bodde själva eller i anslutning till sin 

skola och var alla mellan 15-17 år gamla. 

 

Beskrivning av anläggningarna 

Träningsanläggningen som jag också bodde på hade två stycken boxningsringar, fem stycken 

sandsäckar och på golvet låg en plastmatta som var till för att träna på. Hela ytan var under 

tak som skyddade mot sol och regn. Det fanns mycket material såsom mittsar, hopprep och 

utrustning för styrketräning. Under min tid på anläggningen var det alltid mellan 5 – 15 vuxna 

västerländska personer, mellan 5 – 10 thailändska barn, och 6 stycken tränare på träningarna. 

 

Tempelanläggningen var mindre till ytan och mycket av utrustningen där var rostig och 

gammal. Det fanns en egenhändigt byggd boxningsring, två sandsäckar och ett plåttak som 

täckte boxningsringen medan resten var under bar himmel. Några få mittsar och handskar 

fanns till hands att låna och träningsunderlaget utanför boxningsringen bestod av betong. 

Antalet barn som tränade, det var inga vuxna som tränade där, var ofta mellan 5-15 stycken, 

samt två tränare. Under tiden jag var på templet var där inga andra västerlänningar, men det 

brukade komma några stycken varje år enligt tränarna.  

 

På templet eller träningsanläggningen fanns det inte några thailändska tjejer eller kvinnor som 

tränade bland barnen eller tränarna, vilket var normaltillståndet. Det fanns dock en handfull 

västerländska vuxna kvinnor som tränade på träningsanläggningen.  
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Beskrivning av informatörerna 

På träningsanläggningen hade jag regelbunden kontakt med sex olika tränare. De hade alla de 

gemensamt att de börjat träna Muay Thai när de var runt 8 - 10 år. De hade sysslat med Muay 

thai på heltid genom att träna och gå matcher i minst 10 års tid med början när de var mellan 

12 -16 år gamla och inte en enda av dem hade gått under 60 matcher. De var i åldrarna mellan 

30 och 50 år. Ingen av dem hade någon högre utbildning eller annat arbete utan försörjde sig 

som tränare och hade så gjort ända sedan de slutade att tävla själva.  

 

På templet kom jag kontakt med två olika tränare. Huvudtränaren var den som jag hade mest 

kontakt med. Han var 58 år och hade en lång karriär inom Muay thai bakom sig. Han hade 

gått över 200 matcher och bott i Bangkok i fem år för att där tjäna pengar på sporten när han 

var mellan 17-22 år gammal. Nu tränade han barn på sin anläggning som låg i anslutning till 

ett tempel. Han hade efter sin Muay thai karriär utbildat sig och pratade bra engelska. 

Den andre tränaren var även pappa till en av pojkarna som tränade på templet och hade också 

sysslat med Muay thai, men endast på lokal nivå och gått cirka 25 matcher i mindre 

sammanhang. Han jobbade som försäljare i en klädesbutik på dagarna och pratade också han 

bra engelska. 
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Skydd mot våld  

Två av frågeställningarna i denna uppsats berör hur Muay thai påverkade barnen fysiskt och 

psykiskt. Jag ska i detta avsnitt beskriva hur barnkonventionen behandlar denna fråga. 

 

Det är enligt Hammarberg (2002) artikel 19 i Barnkonventionen som tar upp barnens rätt till 

skydd mot fysiskt och psykiskt våld och det står följande: 

1. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings, administrativa och 
sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla 
former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller 
försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella 
övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, 
vårdnadshavarens eller annan persons vård. (sid. 42) 

 

I denna artikel framförs alltså krav på att barn ska skyddas mot alla former av fysiskt och 

psykiskt våld, skada eller övergrepp, medan barnet är i vårdnadshavarens eller annan persons 

vård. När det gäller de barn jag observerade så kan man säga att både barnens föräldrar som 

kunde antas vara vårdnadshavare och tränarna som kunde anses vara ”annan person” hade 

ansvaret att skydda barnen mot det ovan definierade våldet. 

 

Artikel 19 har sin grund i artikel 6 där det står att ”… Konventionsstaterna skall till det 

yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling.”. Det är med tanken om 

barnets rätt till utveckling som skyddet mot våld i artikel 19 skall ses. Om barnet utsätts för 

våld så riskeras barnets rätt till överlevnad och utveckling. (UNICEF, 2008). 

  

Som jag tidigare skrivit har Muay thai en stark förankring i Thailands historia och kultur. Att 

man kan tolka tillvägagångssätt inom Muay thai utövandet som tradition och en kulturell 

företeelse rättfärdigar inte handlingarna om man slår fast att de innebär att barn utsätts för 

våld av något slag. Detta faktum hanteras i artikel 24 i barnkonventionen (UNICEF, 2008): 

…3. Konventionsstaterna skall vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte 
att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa… (sid. 45) 

 

Jag har som ambition att läsaren ska ha med sig barnkonventionens skydd mot olika 

sorters våld i bakhuvudet under resten av analysen.  
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Träning 

Jag ska i detta avsnitt ge en bild av vad barnens träning vanligtvis innehöll. Vad det pratades 

om på träningarna och vilka moment som ingick. Jag utelämnar händelser som inte kunde 

anses avspegla vardagen och allt som föll utanför det normala. 

 

Man gör en skillnad i forskningen när det gäller barns utövande av sport och det är dels 

mellan att syssla med någon sport i allmänhet och att ägna sig åt intensiv träning, 

”competitive sports”, som jag översätter till ”elitutövande”. Sport i allmänhet kan ses som en 

aktivitet man gör för välmående och för nöjes skull, medan elitutövandet har att vinna och nå 

resultat som huvudmål. Många forskare inom berörda områden är överrens om att 

elitutövandet inte behöver vara till fördel för barn, och ibland kan vara direkt skadligt (David, 

2005).   

 

Alla dagar utom söndagar var det träning. Fyra till fem stycken av barnen tränade två- gånger 

om dagen, medan resten endast tränade ett pass per dag. Varje träningspass varade i cirka två 

timmar. Passen började med att barnen värmde upp genom en springrunda eller att hoppa på 

ett bildäck. Efter cirka en halvtimme gick man över till de olika träningsmomenten som var 

skuggboxning, sparring, säckträning, mittsträning och magträning. Barnen delade upp sig och 

gjorde alla olika saker under träningarnas gång. Tränarna var de som bestämde vad barnen 

skulle göra och de verkade ha en klar uppfattning om allas styrkor och svagheter. Om de 

tyckte att något av barnen hade dålig kondition fick denne hoppa längre på däcken, springa, 

eller hoppa hopprep. De som ansågs vara fysiskt svaga fick göra övningar som skulle bygga 

upp styrka genom exempelvis armhävningar eller dra upp sin egen kroppsvikt med armarna 

när de hängde i en stång.  

Man tränade med femminuters intervaller och hade cirka 30 sekunders vila i varje 

intervallpaus då barnen drack vatten.  

Under träningen på templet var ofta kraven på intensitet och skärpa högre än på 

träningsanläggningen. Eftersom det på templet var många barn som samsades på en liten yta 

och med lite utrustning så var den allmänna uppfattningen att när man väl använde 

utrustningen så tränade man hårt och intensivt.  
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Det är ett erkänt faktum att barn ofta gör vad som förväntas av dem och ibland kan detta leda 

till en oförmåga att säga nej och känna av när man inte kan eller orkar mer. Barn har en såpass 

stor vilja att vara vuxna till lags att de ibland bryter ner sig själva i processen (David, 2005). 

Barn kan vara extremt motståndskraftiga och inte ta skada av fysiska och psykiska 

prövningar, men det är viktigt att komma ihåg att de aldrig generellt tål lika mycket som 

vuxna. Motståndskraften mot smärta är något som vissa tränare försöker utveckla genom 

filosofin att barn härdas genom hård träning och kan lära sig att utstå våld och smärta bättre 

genom att vänja sig (ibid.). 

 

Något som det ofta pratades om var om de olika barnen hade ”ett starkt hjärta”, det vill säga 

vinnarmentalitet och ett starkt psyke. De som hade detta ansågs vara löfte inom sporten och 

alla tränare var överens om att det viktigaste var att barnen visade prov på mod och vilja 

under träningen. För att stimulera dessa egenskaper pressade man dem fysiskt och psykiskt på 

slutet av träningarna och tillät mindre vila. De barn som orkade mer blev också pressade 

hårdare.  

 

I artikel 5 i barnkonvention slås det fast att ”… vårdnadshavare eller andra personer som har 

lagligt ansvar för barnet, att på ett sätt som står i överensstämmelse med den fortlöpande 

utvecklingen av barnets förmåga ge lämplig ledning och råd…” (Hammarberg, 2002).  

Denna artikel kan man om man översätter det till en träningssituation tolka som att 

vårdnadshavarna eller tränarna har ett ansvar att genom ledning och råd se till att 

omfattningen av- och belastningen på träning är i överensstämmelse med barnens utveckling.  

 

Skillnaden mellan vad som är hård men acceptabel träning gentemot den träning som är 

skadlig och riskfylld är ibland mycket svår att dra och tränare och föräldrar lägger stundtals 

över ansvaret på barnen när det gäller hur, hur mycket och hur hårt barnet ska träna. En inte 

ovanlig ursäkt är att man menar att barnet är så duktigt och framgångsrik inom sporten och 

själv väljer att träna (David, 2005).  

Jag såg jag aldrig någon av tränarna pressa barnen så hårt fysiskt att jag reagerade. Jag tyckte 

att de fysiska kraven på träningarna inte översteg vad jag anser som normalt eller vad jag sett 

när barn tränat i andra sammanhang, och i andra sporter. Barnen drog aldrig på sig några 

synliga skador på träningarna utan påverkades mest i mitt tycke genom att de blev allmänt 

vältränade och hade god kondition.  
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Bestraffningar 

David (2005) skriver att trots att det saknas forskning inom fältet så är fysiska bestraffningar 

förekommande när barn inte presterar tillräckligt eller bryter mot den disciplin som förväntas 

av tränarna. Författaren ger ett exempel ifrån Thailand. Chonnatee Padungkit, en 15 år 

gammal professionell Muay thai utövare, beskriver hur han blivit bestraffad av sin tränare: 

I am afraid of being punished if I skip training. Once I didn’t train hard enough 
and I was exhausted before the end of the fight. I got slapped on the head for 
that… I wish I could go out play with my friends, but I can’t do that or I’ll be 
punished. (sid. 70)  
 

Tränarna som jag kom i kontakt med använde aldrig några fysiska bestraffningar på de barn 

som inte orkade genomföra övningar och moment fullt ut. Tränarna på templet sa dock ofta 

att om barnen inte var villiga att göra det som tränarna krävde fick de inte vara kvar utan var 

tvungna att gå hem.  

Eftersom alla barnen var ytterst motiverade att vara kvar och träna var detta ett effektivt sätt 

att få barnen att kämpa och försöka ytterligare. Inte en enda gång under min tid på templet såg 

jag ett barn som valde att avbryta och lämna träningen.  

 

 

Viktklasser 

Ett samtalsämne som ofta lyftes när barnen pratade sinsemellan under träningarna var 

vilken viktklass de tillhörde. Skillnaden mellan de olika viktklasserna är endast ett par 

kilo och alla visste att det var bäst att tävla i så låga viktklasser som möjligt. David 

(2005) skriver att när vuxna tvingar barn att genomgå dieter för att tappa vikt kan det i 

de mest extrema fall klassificeras som ett fysiskt övergrepp. 

Jag såg flera gånger under min vistelse att barnen vägde sig innan träningspasset och även 

efter. Detta för att se hur många kilo de behövde gå ner för att nå den viktklass som de skulle 

tävla i. Många av barnen menade att behöva gå ner i vikt var jobbigare än både träningarna 

och matcherna. 

 

Ett av barnen på templet kämpade med att gå ner i vikt under tiden jag var där, och det var 

Pan 13 år. Han hade utövat Muay thai i fyra år och hade gått 63 matcher. Han var ett av de 

barn som tränade hårdast av alla och spenderade ofta över två timmar varje dag på templet 

efter skolan på eftermiddagarna, förutom de två springrundor som han avverkade varje 

morgon och kväll på cirka 5 kilometer. 
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Trots att Pan inte var störts eller äldst så verkade han stå högt upp i hierarkin bland de barn 

som tränade på templet. De lämnade ofta plats åt honom och stannade upp och tittade när han 

sparrades. Respekten som Pan fick från gruppen berodde enligt tränaren på att han ansågs 

vara ett stort löfte som redan vunnit många tuffa matcher. 

Pan höll på att träna inför sin 64 match och vägde 47 kilo men skulle gå matchen i en 

viktklass där högsta tillåtna vikt var 43 kilo.  

Dagarna innan match trappade tränaren på templet upp träningen och körde extra intensivt 

med Pan för att finslipa formen. För att han skulle gå ner i vikt åt Pan mindre mat dessa dagar 

och det sista dygnet drack han så lite vätska som möjligt. 

Under de sista dagarna innan matchen klagade Pan ett par gånger under träningen på att han 

var hungrig och sa flera gånger att det värsta med Muay thai var att han inte fick äta när han 

var hungrig.  

Matchdagen kom och Pan klarade invägningen och fick efter det äta och dricka för att ha kraft 

i kroppen till matchen på kvällen.  

 

Vi ska återkomma till hur matchen gick i ett senare kapitel.  
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Match 
Jag ska i detta kapitel återge vad jag observerat i samband med matchsituationer och vad 

matcherna innebar för barnen. Min ambition är även att genom mina källor redovisa vilka 

risker som matchmomenten kan anses medföra. 

 

Risker 

David (2005) förespråkar att åldersgränser införs för elitutövande av sport för barn. Eftersom 

alla sporter innebär olika stor risk för utövarna har han delat in sporterna i fyra olika 

kategorier där den första är den minst riskfyllda och den sista den som innebär mest risk för 

unga utövare. 

• Icke kontaktsporter (tennis, simning m.m.) 

• Kontaktsporter (basket, fotboll m.m.) 

• Kollisionssporter (ishockey, rugby m.m.) 

• Kampsporter (Muay thai, boxning m.m.) 

 

David (2005) skriver att kampsportsträning kan vara fördelaktigt, men när det kommer till 

tävlingssammanhang blir det ofta farligt för barn att delta. Det är svårt att ur ett ”barns 

rättighetsperspektiv” överhuvudtaget låta barn tävla i kampsporter där slag mot huvudet är 

tillåtna. Man kan inte heller anse att barn är kapabla till att överväga alla risker som en match 

med full kontakt utan skydd medför och därmed kunna ge samtycke till att delta i dessa 

sammanhang. Möjligtvis skulle man kunna tolka barnkonventionen så att mycket mogna och 

medvetna ungdomar, exempelvis över 16 år, skulle kunna få möjligheten att själva bestämma 

om de vill delta i matcher.  

Flera medicinska organisationer har också arbetat för totalförbud för barn att tävla inom 

boxning, Muay thai och andra kampsporter där tävling innebär våld mot huvudet. Alla dessa 

organisationer erkänner kampsporternas positiva potential för barn på det sociala och 

psykologiska planet och möjligheten dessa sporter ger att kanalisera ilska och aggressioner. 

Men trots dessa positiva sidor så överväger riskerna som tävlingar inom sporten medför, och 

då framförallt risker för kroniska hjärnskador som orsakas av slag mot huvudet (ibid.). 

 

En match 

Ett av barnen som gick match var Remy, 14 år gammal som tränade på templet. Han hade 

emigrerat ifrån grannlandet Laos och tagit sig till Koh Samui för att jobba inom 
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byggindustrin. Han hade inget pass och hade tagit sig in i landet själv illegalt och hans familj 

var kvar i Laos. 

Remy hade varit på Koh Samui i ett och ett halvt år när jag träffade honom. Han jobbade på 

olika byggarbetsplatser cirka 10 timmar varje dag, och berättade att han mestadels bar betong 

och la golv. Efter arbetspassen brukade Remy gå till templet och träna Muay thai när han 

orkade, vanligtvis vid sex på eftermiddagen. Remy förklarade att han tjänade ca 80 kronor om 

dagen på byggarbetsplatsen men när han gick en Muay thai match kunde han tjäna ända upp 

till 600 kronor. Han hade bara gått matcher på orten där vi befann oss och hade aldrig blivit 

erbjuden matcher på andra platser eller för större summor än 600 kronor.  

Eftersom Remy behövde pengar så sa han att han accepterade alla matcher som han blev 

erbjuden.  

En kväll följde jag med Remy när han skulle gå match och vid ankomsten till matcharenan, 

får han reda på att han ska möta en cirka 20 kilo tyngre motståndare som är en västerlänning. 

Han förklarar att det inte är första gången det händer. 

 

Matchen börjar försiktigt och första och andra ronden avverkas i lugnt tempo med endast ett 

par tekniker som träffar och matchen är jämn. Eftersom västerlänningens slag och sparkar är 

hårda försöker Remy clincha så mycket som möjligt. Denna taktik fungerar bra men är 

konditionskrävande då Remy mer eller mindre håller fast västerlänningen som hela tiden 

försöker skapa plats för slag och sparkar.   

I tredje ronden börjar Remy visa tecken på att vara trött och andas tungt. Västerlänningen 

märker detta och pressar tillbaka Remy. Han träffar med många kraftfulla tekniker. 

Remy försöker blockera men västerlänningen är för stark och slår igenom Remys försvar, 

samtidigt som han tränger in Remy i ringhörnan så att möjligheten att komma undan slagen 

minskar. En del av publiken buar eftersom storleksskillnaden är uppenbar och därmed gör 

Remy mer eller mindre chanslös.  

Två minuter in rond tre bryter domaren matchen då Remy inte kan se något på grund av allt 

blod som rinner ner i ögonen efter att västerlänningen träffat honom med ett armbågsslag från 

nära håll i pannan.  

 

När jag träffar Remy på templet tre dagar senare har han ett stort plåster i pannan och man ser 

ett blåmärke runt omkring såret. Det framkommer att han hade jobbat på byggarbetsplatsen i 8 

timmar samma dag som matchen ägt rum, men inte velat säga det innan. Han hade inte råd att 

avstå från en hel dagslön, trots att han visste att det skulle göra honom svagare. 
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Skador 

Under den tidsperioden jag var i kontakt med barnen gick 13 stycken av dem match. Barnen 

både vann och förlorade men alla ådrog sig mer eller mindre kroppsliga skador. Vanligast var 

blåmärken på låren och på sidan av kroppen orsakat av sparkar. Andra förekommande skador 

var jack och sår i huvudet orsakat av armbågstekniker och blåmärken på armarna efter att ha 

blockerat höga sparkar. 

Två av barnen förlorade sina matcher genom knock out.  

 

David (2005) skriver att en knock out kan anses vara jämförbar med en kortvarig koma. 

I Sverige får en utövare som förlorat genom knock out inte tävla eller sparras på sex veckor på 

grund av riskerna för hjärnskador (Propposition 216-18660-2006, 2007).   

Båda barnen som förlorat via knock out tränade fyra dagar efter sina matcher. Inga speciella 

åtgärder vidtogs på träningarna, och barnen sparrades precis som vanligt. Ett av barnen hade 

en ny match bokad när jag lämnade Thailand, vilken var planerad att äga rum cirka fyra 

veckor efter knock out förlusten.  

 

Anpassningar 

I många sporter såsom basket, fotboll och rugby har man anpassat tävlingar till barnens ålder 

genom storlek på planen, tiden som matcherna pågår och genom speciella utrustningar 

(David, 2005). 

Som tidigare nämnts är personer under 18 år tvungna att bära huvudskydd, skyddsväst och 

benskydd för att få gå match i Muay thai i Sverige (Propposition 216-18660-2006, 2007). 

I Barnkonventionen är det artikel 31 som kan sägas reglera dessa anpassningar i 

sportsammanhang. Artikeln säger följande där jag har understrukit det väsentliga 

(Hammarberg, 2002): 

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och 
rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och 
konstnärliga livet. … uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika 
möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och 
fritidsverksamhet . (sid. 49) 

 

I de matcher i Muay thai som jag observerade fanns det inga skillnader mellan vuxna och 

barns tillvägagångssätt. Regler, utrustning och längden på matcherna var exakt samma. 

Som jag tidigare skrivit anpassar man tjockleken på handskarna efter viktklasser. Tjockare 

handskar innebär att trycket i slagen dämpas, och tunnare handskar erbjuder således mindre 
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skydd. Eftersom barnen ofta vägde mindre än de vuxna var handskarna också tunnaren när 

barnen gick match.  

 

På träningarna genomförde barnen också samma moment som de vuxna. Det förekom dock 

att de vuxna utövarna ägnade sig mer åt styrketräning än vad barnen gjorde, vilket 

förmodligen berodde på att barnen helt enkelt inte orkade lyfta de vikter som fanns till hands.
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Muay thai som barnarbete? 

Jag ska i detta avsnitt beskriva mina källors syn på barnarbete och applicera mina 

observationer på den. Jag ämnar också att redovisa vilken ekonomisk betydelse Muay thai 

hade för de barn jag träffade. 

 
Dahlén (2004) skriver att det finns cirka en kvarts miljard barnarbetare i hela världen i 

åldrarna 5 – 14 år och cirka 70 procent av dem arbetar med farliga eller skadliga arbeten. 

Forskning som har haft ambitionen att föra fram barnarbetarnas egna förklaringar till 

orsakerna till att de arbetar har, trots att orsakerna skiftar beroende på vad arbetet handlar om 

och i vilken kontext det utspelar sig, fått fram ett mönster. Det är att i nästan hundra procent 

av fallen att barnarbete är ett viktigt bidrag till familjeekonomin, barnarbetet bidrar till barnets 

självförverkligande och barnarbete främjar barnens konsumtion.  

 

I Artikel 32 i barnkonventionen står det följande enligt Hammarberg, 2002): 

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till skydd mot ekonomiskt 
utnyttjande och mot att utföra arbete som kan vara skadligt eller hindra barnets 
utbildning eller äventyra barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moraliska 
eller sociala utveckling.  
2. Konventionsstaterna skall vidta lagstiftningsadministrativa och sociala 
åtgärder samt åtgärder i upplysningssyfte för att säkerställa genomförandet av 
denna artikel. För detta ändamål och med beaktande av tillämpliga bestämmelser 
i andra internationella instrument skall konventionsstaterna särskilt 
(a) fastställa en miniålder eller miniåldrar som minderåriga skall ha uppnått för 
tillträde till arbete; 
(b) Föreskriva en lämplig reglering av arbetstid och arbetsvillkor; 
(c) föreskriva lämpliga straff eller andra påföljder i syfta att säkerställa ett 
effektivt genomförande av denna artikel. ( sid. 49) 
 

 

De ”… tillämpliga bestämmelser i andra internationella instrument…” som det hänvisas till i 

andra punkten i ovanstående paragraf är två stycken fördrag utgivna av ”International Labour 

Organization” (ILO) som har nummer 182 och 138. (David, 2005). 

 

Värsta formerna av barnarbete 

Dahlén (2004) skriver att ILO:s fördrag nummer 182 handlar om förbud mot de värsta 

formerna av barnarbete. Fördraget gäller alla barn under 18 år och ger en del konkreta 

exempel på arbeten som åsyftas. Arbete som innefattas är till exempel barnprostitution, och 
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arbete som innebär olaglig aktivitet som drogtillverkning. Men man har också en mer generell 

beskrivning av arbete som anses vara av den värsta formen och den lyder: 

…arbete som p.g.a. sin karaktär eller de omständigheter under vilka det utförs 
kan vara skadligt för barns hälsa, säkerhet eller moral… (sid. 16-17) 

 
Det andra ILO fördrag som åsyftas i barnkonventionen är nummer 138 som behandlar 

åldersgränser för barnarbete. Den förespråkar en generell gräns vid 15 års ålder, dvs. barn som 

är under 15 år bör inte arbeta överhuvudtaget. Konventionen gör dock skillnad på olika sorters 

arbete och manar till 18 års gräns för den värsta sortens barnarbete som beskrivit ovan (David, 

2005).  

 

Inkomster vid match 

Vi ska nu återgå till Pan som jag berättade om tidigare och hans match.  

När det senare på kvällen närmade sig matchstart masserades Pan sedvanligt men fick även ett 

band runt halsen där sedlar var fastsatta. Det visade sig att föräldrarna till de bägge barnen 

hade kommit överens om att satsa 4000 kronor var på sina barn och föräldern till vinnaren 

skulle få allt. För att få publiken att förstå att det var mycket som stod på spel, och därmed 

öka intresset för matchen, gick barnen in i ringen med dessa pengar runt halsen.  

Matchen ägde rum på en arena med en kapacitet på närmare 1000 personer vilket var i det 

närmaste fullsatt. Under kvällen ägde 8 stycken matcher rum och Pans match var nummer 

fyra i ordningen.  

Vadslagning på läktarna var ett vanligt inslag under matcherna och publiken gjorde en insats 

genom att skrika ut sina satsningar och den i publiken som var villig att ta vadet skrek 

tillbaka. 

 

Matchen sätter igång och Pan rör sig i takt med musiken och håller sin motståndare på 

avstånd med flera höga sparkar. Men efter ett tag satsar motståndaren på att låsa fast Pan i 

clinch och lyckas. Han träffar med flertalet knätekniker mot sidorna på Pans kropp och i 

första rondpausen tar sig Pan på revbenen och verkar ha ont. 

Rond två och tre går i samma mönster och Pan försöker värja sig med sparkar men blir flera 

gånger fast i clinch och träffad av motståndarens knä. Motståndaren ser självsäker ut och gör 

en segergest mot publiken när tredje ronden är slut. 
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I början av fjärde ronden är det någon på läktaren som ger Pans pappa oddset åtta mot ett på 

att Pan ska vinna. Det betyder att om han satsar 2 000 kronor på att Pan ska vinna matchen, 

får han tillbaka 16 000 kronor om så sker. Pans pappa tar fram pengarna och tar erjudandet. 

 

Ovetandes om satsningen börjar Pan ta över matchen mer och mer i fjärde ronden.  

Vid flertalet gånger försöker motståndaren återigen låsa fast Pan i clinch men har inte längre 

orken och kraften att hålla kvar honom vilket medför att Pan träffar med armbågsslag när han 

slår sig fri från motståndaren. Fjärde ronden slutar med att Pan håller avstånd till 

motståndaren genom att röra sig runt i ringen och träffar samtidigt med hårda sparkar mot 

motståndarens lår och vader. 

När femte ronden ska börja är det många på läktaren som satsar pengar på de båda barnen och 

står upp och skriker åt den som de vill ska vinna. Ljudnivån är nu så hög att man inte längre 

hör musiken eller när sparkar och slag träffar, men stora delar av publiken jublar högt varje 

gång den som de vill ska vinna träffar med en teknik.  

Pan visar sig snabbt vara den som har bäst ork i den femte ronden och utdelar gång på gång 

hårda sparkar, nu även mot kropp och huvud då motståndaren är oförmögen att hålla uppe 

sina handskar för att skydda sig.  

När det bara är en minut kvar sträcker motståndaren uppgivet fram sina armar mot Pan för att 

visa att han erkänner sig besegrad. De båda rör vid varandras handskar och Pan sträcker upp 

armarna i luften och en del av publiken jublar. De sista sekunderna av matchen tar Pan emot 

applåder av publiken och tackar genom att buga tillbaka.  

När tiden är ute tar domaren och hänger motståndarens band med pengar runt Pans hals och 

barnen tackar varandra för matchen.  

 

När blir utövandet av sport barnarbete? 

Enligt ILO så finns det några extremt viktiga indikationer som man kan ha som hållpunkter 

när man ska identifiera barnarbete. De är: Vid vilken ålder barn börjar jobba, hur många 

timmar om dan de jobbar, hur skolgången passar in i arbetsmönstret, nivån av utmattning, 

riskerna för skador, både fysiska, psykiska och emotionella, om förhållandena är slavliknande, 

hur lönenivåerna ligger, graden av tillfredsställelse av arbetet hos barnet, för höga nivåer av 

ansvar (David, 2005). 

När det gäller punkten ”för höga nivåer av ansvar” så exemplifierar David (2005) med 

professionella Muay thai utövare i tonåren vars familjer är helt beroende av de inkomster som 
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matcherna inbringar vilket gör det omöjligt för barnen att sluta med sporten. Det har 

uppskattats att hundra tusentals familjer i fattiga delar av Thailand är beroende av inkomster 

som unga muay thai utövare tjänar.   

 

Dahlén (2004) skriver att UNICEF har en ståndpunkt gällande barnarbete där man säger att 

det är nödvändigt att skilja mellan olika former av barnabete. Man har dock tagit fram en del 

punkter som indikerar när arbetet för barnen blir till utnyttjande och är oacceptabelt. David 

(2005) har tagit dessa punkter och använt elitutövande av sport av barn som exempel: 

• När träningen genomsnittligen överstiger 25 – 30 timmar i veckan.  

• Otillräckligt med tid är avsatt för vila och återhämtning. 

• Arbetsförhållandena är farliga och risken för att utsättas för skador och olyckor 

är högre än man normalt accepterar (till exempel vid utövandet av exempelvis 

gymnastik, boxning eller Muay thai). 

• Den mentala stress och nervositet som tävling medför är orimlig och därför 

farlig för den unges psykiska hälsa. 

• Oskälig lön för sina prestationer. 

 

I förhållande till ILO:s och UNICEF: s ovanstående punkter stämmer situationen för alla de 

barn jag observerade in på att deras arbetsförhållande kan anses farligt och riskfyllt. De övriga 

punkterna är mer tveksamma, en del barn var väldigt nervösa inför match, andra inte. En del 

fick dåligt betalt, medan andra tjänade stora summor. Graden av tillfredsställelse och vid 

vilken ålder barnen börjar arbeta är också punkter där jag fick indikationer på att allt inte var 

vad som kan anses önskvärt hos en del, men det gällde inte majoriteten av barnen.  

 

Hur ska man jobba mot barnarbete? 

Det råder oenighet när det gäller synen på hur man effektivt jobbar mot barnarbete. 

Majoriteten av de europeiska regeringarna, inklusive den svenska, EU och FN tar avstånd 

ifrån barnarbete och förespråkar förbud som lösning på problemet. Rädda barnen och 

barnarbetarnas egna organisationer jobbar istället för att de barn som arbetar ska få bättre 

arbetsvillkor och sociala förmåner (Dahlén, 2004). 

Denna oenighet gäller dock inte när det kommer till de värsta formerna av barnarbete där alla 

organisationer, stater och sammanslutningar är överens om att ett omedelbart avskaffande är 

nödvändigt (ibid.).    
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Av alla barn jag kom i kontakt med var det två stycken som inte utövade Muay thai för 

möjligheten att tjäna pengar. De två fick inte gå matcher för att deras pappa tyckte att det var 

för farligt, så alltså var möjligheten att tjäna pengar utesluten. De fortsatte dock att träna 

eftersom deras pappa jobbade som tränare på träningsanläggningen.  

Alla andra barn gick regelbundet matcher, vilket var anledningen till att de tränade. Varje 

gång frågan kom upp om orsaken till att de tränade och tävlade möttes den med en antydan 

om att svaret var självklart. 

Barnen tränade inte Muay thai för att det var roligt. 

De tävlade inte för att de ville bli bäst. 

De gjorde det för pengar. 

 

David (2005) skriver att Muay thai i Thailand ses som en chans för fattiga familjer att skapa 

sig en bättre tillvaro.  

För alla barnen som jag kom i kontakt med verkade inkomsterna från matcherna betyda 

mycket. Detta genom att de alla ville gå så mycket matcher som möjligt, och att de ofta 

pratade om hur mycket de fick betalt. 

Summorna som barnen fick varierade mellan 200 kronor till 800 kronor. Det fanns ett fåtal 

barn som fick mer betalt, bland annat Pan. De barnen kunde få upp till 10 000 kronor för en 

match.  

Tränarna berättade att alla barnen gav sina intjänade pengar familjerna, förutom i de fall där 

barnen var föräldralösa. 

 

Nygren (2004) gör en historisk genomgång av försöken med att bekämpa barnarbete. Han 

skriver att barnarbete var ofta förekommande i Sverige på 1800- och tidigt 1900-tal när landet 

var fattigt och inkomsterna som barn kunde bringa till familjer var viktiga bidrag. Orsakerna 

till att det försvunnit till stor del i Sverige är att välfärden ökat och ekonomin är starkare. Och 

just ekonomin visar sig vara den absolut viktigaste orsaken i alla fall då barnarbete har 

bekämpats lyckosamt.  

 

Som avslutning redovisar jag ett citat från Nygren (2004): 

Barnarbete är och har alltid varit fattigdomens frukt. Utan att avskaffa 
fattigdomen, så finns inget hopp om att bli kvitt barnarbete. Fattigdom och 
barnarbete är sociala tvillingar. (sid. 115) 
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Muay thai som en alternativ livskarriär? 
 
Jag ska i detta avsnitt tolka barnens utövande av Muay thai ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Jag ska försöka förklara hur jag anser att Muay Thai gav barnen det som Hundeide (2006) 

kallar för ”tillträdesfärdigheter” och därmed erbjöd barnen ”alternativa livskarriärer”.  

 

Hundeide (2006) slår fast att alla samhälle har något som hon kallar ett etablerat 

”utvecklingsprogram” med ett begränsat antal ”utvecklingsvägar”. Utvecklingsprogram är de 

givna ekonomiska, sociala och kulturella omständigheter som råder i samhället som därmed 

begränsar möjligheten för individuella val. Dessa givna begränsningar blir mindre synliga i ett 

modernt samhälle än i ett mer traditionellt. Detta för att moderna samhällen ofta har större och 

mindre rigida utvecklingsprogram. De olika utvecklingsvägar som individer har i olika 

utvecklingsprogram benämner hon som ”livskarriärer”. Livskarriärer kan sägas vara de olika 

uppväxtalternativ som en individ har i ett utvecklingsprogram. Trots att 

utvecklingsprogrammets ramar begränsar möjligheterna kan individer som växer upp med 

samma förutsättningar följa olika livskarriärer, beroende på de val de gör i olika stadier i livet.    

 

Hundeide (2006) hämtar exempel från sin egen forskning i ett slumområde i Indonesien där 

barnens uppväxt ofta ledde till fattigdom. Men de barn som gick i skolan skaffade sig 

möjligheter till ett liv utanför slummen. De skaffade sig där vissa förmågor såsom att kunna 

läsa och skriva och kunde genom detta hitta öppningar till alternativa livskarriärer. Dessa 

förmågor kallas för ”tillträdesfärdigheter” och kan sägas ge möjlighet till alternativa 

livskarriärer för individen.  

 

Skolan 

Utbildning är en av de mest betydelsefulla mänskliga rättigheter och är grunden för att 

säkerställa den utveckling som barnet har rätt till enligt artikel 6 i barnkonventionen. Artikel 

28 i barnkonventionen erkänner barns rätt till utbildning och slår fast att den ska vara 

tillgänglig för alla (David, 2005). 

  

Av de barn som jag kom i kontakt med gick cirka 80 procent i skolan på dagarna. De 

övriga, jobbade antingen på byggarbetsplatser eller som försäljare av frukt och 

souvenirer. 
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De som jobbade hade hoppat av ifrån skolan och orsaken i alla fallen var att de inte 

hade råd att gå kvar. En av pojkarna förklarade att han var tvungen att hjälpa sin familj 

med pengar, och att han därför börjat jobba istället för att gå i skolan.  

Alla de barn som gick i skolan gjorde det på en vanlig skola och gick till träningen efter 

skoldagens slut. Någon skolundervisning hade aldrig ägt rum på vare sig templet eller 

träningsanläggningen.  

 

ILO:s konventioner som redovisats tidigare är framtagna med insikten om att det inte för 

närvarande går att avskaffa allt barnarbete. Det går till och med att hävda att barnarbete i vissa 

fall är högst nödvändigt och att ett förbud skulle försätta barnen i en mycket värre 

livssituation. Ofta anger man skolan som barnarbetets motsats, medan det i verkligheten ofta 

är just barnarbetet som gör en skolgång möjlig genom de inkomster som arbetet genererar 

(Dahlén, 2004). 

Att gå i skolan kan bland de barn jag träffade ses som en alternativ livskarriär istället för att 

jobba. För flera av de barn jag träffade var det just inkomsterna från Muay thai som gjorde att 

de hade ekonomiska möjligheter att gå i skolan.  

En del av barnen berättade att om de inte sysslat med Muay thai hade de behövt jobba istället 

för att tjäna pengar till familjen och då inte kunnat gå i skolan.  

 

Resor 

Muay thai gav inte bara en del av barnen en möjlighet till en alternativ livskarriär genom att 

de kunde gå i skolan, utan de tillförskansade sig också andra tillträdesfärdigheter genom sin 

träning.  

Barnen fick möjligheten att resa till andra dela r av landet när de skulle gå matcher som ägde 

rum långt ifrån hemstaden. För de allra flesta var detta enda gången de fick se någon annan 

plats än den stad där de bodde. Dessa resor pratade barnen mycket om och var alltid glada när 

de fick åka iväg och gå match. De flesta förklarade sin glädje med att de tyckte det var roligt 

att resa och se andra platser och träffa folk ifrån andra delar av landet. 

Resorna kunde antas vara viktiga i barnens liv genom att de gav upplevelser och möjligheter 

till möten som barnen kunde dra nytta av. Detta genom att de pratade med och lärde känna 

personer i andra delar av landet vilket öppnade för möjligheter för exempelvis jobb åt sig 

själva eller släktingar. Att en av dessa resor resulterade i att ett av barnen förmedlade ett jobb 
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åt en släkting inträffade endast en gång, men det är enligt mig ett talande exempel på vad 

dessa resor betydde för barnen.  

Resorna hade barnen inte haft ekonomiska förutsättningar att göra själva, så alltså var det 

deras utövande av Muay thai som gav dem denna möjlighet som man kan klassificera som en 

tillträdesfärdighet.  

 

Råd och stöd 

Livskarriärsperspektivet gör att man kan bortse ifrån egenskaper såsom intelligens och 

liknande när man ska försöka förstå anledningen till att personer hamnar i olika 

livssituationer. Om en person har hamnat i en mindre fördelaktig position i livet kan det 

istället för bristande intelligens vara mer grundläggande färdigheter som saknas hos individen 

såsom färdigheter att tolka olika situationer, vanligen kallat social kompetens. Dessa brister 

kan finnas därför att personen aldrig fått möjligheten att tillförskansa sig dessa kunskaper, 

som i sin tur är nödvändiga för att personen ska ha möjligheten att kunna inleda en alternativ 

livskarriär (Hundeide, 2006). 

 

Kraitus (2007) skriver att de som studerar Muay thai lär sig många färdigheter som studenten 

också har nytta av på det civila planet. Respekt och disciplin är ledord som författaren 

förespråkar ska vara något av det första som en ny elev måste lära sig. De fysiska 

färdigheterna är underordnade de mentala bitarna. Muay thai har genom att lära ut detta till 

stora delar av befolkningen varit en betydelsefull social institution i Thailand under lång tid.  

 

Tränarna på båda ställena var väldigt noga med att betona för mig att de lärde barnen att visa 

vad de kallade respekt, både mot tränarna och gentemot varandra.  

Ofta pratade tränarna med barnen om hur de skulle hantera skola och familj. Flertalet gånger 

kom också barnen och frågade om råd i olika situationer som gällde hur de själva skulle agera 

och de verkade behandla tränarnas svar med stor respekt. De personliga banden som tränarna 

hade med barnen var till synes väldigt starka och den personliga kontakten var påtaglig. 

Det kan med säkerhet påstås att tränarna gav barnen mycket kunskap som de kan ha nytta av i 

andra delar av livet förutom i Muay thai sammanhang. Kunskaper som hjälpte barnen att 

hantera skola och vardag fick de genom tränarna som på så vis hjälpte barnen att genomföra 

sina påbörjade alternativa livskarriärer. 
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Sammanfattning 
Mitt syfte i denna uppsats var att beskriva och analysera barnens tillvaro på två olika muay 

thaiskolor. Jag gjorde detta genom deltagande observation och öppna intervjuer. Jag kommer 

här att sammanfatta mina resultat med hjälp av mina frågeställningar. 

 

Påverkar träningen av Muay thai barnen fysiskt, och i så fall hur? 

Träningen höll ofta ett tufft tempo med hög intensitet och hård disciplin och gjorde att barnen 

blev allmänt vältränade, men innehöll aldrig några fysiska bestraffningar. Barnen tränade 

olika hårt efter förmåga och på olika moment under träningarna. 

Påverkar träningen av Muay thai barnen psykiskt, och i så fall hur? 

Barnen pressades av tränarna att kämpa och ta ut sig under träningarna, men jag såg aldrig 

något av barnen finna skäl att lämna träningen. En del av barnen kämpade med att gå ner i 

vikt innan matcher, vilket flera tyckte var det mödosammaste med sporten.  

Vad innebär en matchsituation för barnen? 

Flera av barnen fick fysiska skador i samband med matchsituationer, alltifrån blåmärken till 

knock outs. De källor jag använt pekar alla samstämmigt på att matchsituationer inom 

kampsporter som tillåter slag mot huvudet är farliga för barn. I de matcher jag observerade 

var inte heller några anpassningar i regelverk eller i utförande för barnen i jämförelse med när 

vuxna gick match.  

Går det att klassa barnens utövande av muay thai som barnarbete, och i så fall hur? 

Enligt mina källor bör farligt barnarbete vara förbjudet. En del i definitionen på när barnarbete 

kan anses farligt är när det utsätter barnen för höga risker att skada sig. Om man sätter in den 

situation som de barn jag observerade befann sig i på mina källors definitionspunkter för 

oacceptabelt barnarbete är det en del punkter som överensstämmer. Punkten som talar om 

farliga och riskfyllda arbeten gällde för alla barnen anser jag. Andra punkter stämde in på en 

del barn, men inte på majoriteten.  

Mina källor menar att det är fattigdom som är roten till att barnarbete existerar.  

Varför tränar barnen muay thai? 

Alla barnen som jag observerade tränade Muay thai och gick matcher för att tjäna pengar till 

sina familjer, utan undantag.  

Ger Muay thai barnen några alternativa livskarriärer? 

För en del av barnen var det inkomsterna från Muay thai som gav dem möjlighet att gå i 

skolan. Även de resor som barnen gjorde i samband med matcher verkade betyda mycket och 
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gav dem möjlighet att se andra delar av landet samt att knyta kontakter. Tränarna hade också 

blivit viktiga personer för barnen och bandet som fanns mellan tränarna och barnen verkade 

vara starkt och barnen fick mycket råd och stöd ifrån tränarna. 

 

Egna reflektioner  
Den synen på Muay thai jag hade innan min studie som vanlig turist i Thailand var inte 

vacker. Som många andra hade jag bara sett barn mötas i matcher där boxningsringen var 

omgärdad av barer fyllda med turister och alkohol.  

Efter min nu genomförda undersökning har jag fått en helt annan bild. Jag anser att fenomenet 

med barn som utövar Muay thai är mer nyanserat. Trots existerande risker så för sporten med 

sig mycket positivt till barnen, både ekonomiskt och socialt. 

Den största negativa aspekten i mitt tycke är att det är svårt att anse att barnen själva väljer att 

gå matcher. Om de hade haft ekonomiska möjligheter tror jag att de alla hade avstått. 

 

Men trots negativa aspekter så får man en förståelse för att barnen inte klagar när man lever i 

samma kontext som de själva gör. Man ser andra barn som jobbar på byggen och i andra 

miljöer som kan anses skadliga för barn som exempelvis i barer och nattklubbar. I det 

sammanhanget så blir blåmärken och ömma revben inte så farligt.  

Dock verkade det bli annorlunda för de barn som blev duktiga och tjänade mer pengar. 

Då tycktes glädjen och lättjan på träningar och inför matcher försvinna och allvaret blev 

påtagligt. Det var ibland förvånansvärt stora summor som satsades på barnen och pressen 

ökade avsevärt.  

Den fysiska och psykiska pressen steg i takt med prissummorna och att det var ett arbete för 

de barnen blev mycket mer påtagligt. Att se utmattade 12 åringa r i matcher där en månadslön 

för familjen stod på spel kändes inte bra. 

 

Men trots detta anser jag ändå att Muay thai innebär möjligheter för barnen. Sporten öppnar 

dörrar för många barn som annars hade haft små chanser att klara sig bra i samhället.  

Jag tror inte att sporten innebär en räddning för alla fattiga barn i Thailand. 

Men för en del gör den.  
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