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Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns en marknad för Mixed Martial Arts 
(MMA) i Sverige och vilka marknadsföringskanaler som ger den största genomslagskraften 
samt att se vilket påverkan UFC har haft på de svenska åskådarna av MMA. 
 
Tillvägagångssätt: Studiens tillvägagångssätt för att observera om det fanns en marknad i 
Sverige för MMA var att genomföra en undersökning i form av en enkät utdelat till studenter 
vid Umeå universitet. De studenter som efterfrågades var mellan 18-40 år och vilket gav en 
representativ bild av befolkningen i Sverige. 
 
Empiri: Det empiriska materialet insamlat från respondenterna sammanställdes i 
dataprogrammet i SPSS, för att kunna visa med grafer hur sambanden mellan kön, fakultet, 
ålder och hemort relaterar till preferenser och om MMA är en attraktiv produkt eller inte.  
 
Analys: Materialet som sammanställdes i empirin diskuteras mer djupgående i analysen. 
Genom att studera de svaren kunde tendenser urskiljas om vilka potentiella målgrupper som 
fanns. Vidare beskrevs vilka marknadsföringskanaler som var mest effektiva och vart 
målgruppen var belägen.   
 
Slutsatser: Av det insamlade materialet kan vi konstatera att män i åldrarna 18-29 år generellt 
var mer positivt inställda till kampsport och MMA. I förhållandet mellan fakulteterna var det 
den samhällsvetenskapliga fakulteten och den teknisk- naturvetenskapliga som var mest 
benägna att vara potentiella konsumenter av produkten. De respondenter som ansåg att 
kampsport och bollsporter var mest underhållande tyckte i större utsträckning att kampsport 
var underhållande. Vidare kan det urskiljas att det var flesta av deltagarna i undersökningen 
kom från norra delarna i Sverige och det leder oss till slutsatsen om att det definitivt finns en 
marknad i norra Sverige men sannolikt även i övriga Sverige.  
 
En annan slutsats är att det mest effektiva sättet att attackera marknaden på är att använda sig 
av Internet, då yngre generationer i större utsträckning brukar Internet för att inhämta 
information gemfört med andra medier som TV och tryckta tidningar.  
 
Av ovannämnda kan konstateras att det mest attraktiva segmentet är män i åldrarna 18 till 29 
år med samhällsvetenskaplig eller teknisk- naturvetenskaplig utbildning och bor i norra 
Sverige samt tycker om att se på bollsporter och kampsporter. 
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1. INLEDNING 
 
Under det inledande kapitlet kommer studiens ämnesval och dess problembakgrund att 
förklaras. Utifrån de två avsnitten beskrivs problemformuleringen och syftet med studien. 
Kapitlet avslutas med att avgränsningar i studien tydliggörs.   
 
Inledningen har som funktion att ge läsaren en introduktion i vad studien skall behandla. 
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1.1 Ämnesval  
Inom marknadsföring så har extrema produkter alltid fört med sig utmaningar i olika former. 
Våldsamma och extrema sporter har i alla tider fungerat som underhållning. Boxning och 
andra adrenalinfyllda sporter finner alltid sin publik. Till vår uppsats valde vi därför att 
fokusera på att studera hur marknaden för hur en mycket extrem och speciell produkt kunde 
segmenteras och attackeras. Vi valde att inrikta oss på fenomenet Mixed Martial Arts (MMA) 

1. MMA är en form av kamsport där själva kampen skall vara så obehindrad som möjligt för 
att öka spänningen och dynamiken i fighten. Sporten har fått ett enormt genomslag i USA där 
den blivit en miljardindustri. MMA har sedan en tid tillbaka funnits i Sverige men inte riktigt 
slagit igenom sett från ett kommersiellt perspektiv.  
 
1.2 Problembakgrund 
Fascinationen för våld har funnits sedan samhällets begynnelse. En av de tidigaste formerna 
av våldsamma sporter var den forna olympiska grenen pankration2 som var en variant av 
boxning och brottning. Pankration ansåg vara väldigt brutal och reglerna var väldigt få, 
liksom MMA idag var även pankration en publikfavorit. Även gladiatorspelen i forna 
romarriket kan vittna om det historiska intresset för våld som en underhållningsform.  
 
En av världens snabbast växande sporter är i skrivande stund Mixed Martial Arts (MMA).  
MMA är en kombination av de mest effektiva kampsporterna - brottning, jujutsu, boxning, 
kickboxning och muay thai, men även tekniker från judo och karate går att urskilja. Konceptet 
har sitt ursprung i nyfikenheten att se vilken kampsport som är den mest effektiva när olika 
stilar ställs mot varandra3. MMA går ut på att två deltagare slåss i antingen en bur eller en ring 
under tre stycken fem minuters ronder (vid titelmatcher fem gånger fem minuters ronder). 
Tanken är att så mycket som möjligt ska vara tillåtet så att fighten blir dynamisk och 
oförutsägbar. Reglerna är anpassade på ett sådant sätt att de tillåter deltagarna att slåss väldigt 
obehindrat. Detta resulterar i att något som ena sekunden kan likna en kickboxning eller 
boxningsmatch, vilken snabbt kan övergå till brottnings- eller jujutsumatch, beroende på vilka 
styrkor utövarna har och hur duktiga de är på att få fighten dit de vill. 
 
MMA formades i början av 1990-talet i U.S.A. då den ursprungliga versionen av Ultimate 
Fighting Championship (UFC) 4 bildades. I likhet med pankration var frånvaron av regler 
betydande vilket initialt fick ett stort genomslag. Sporten fungerade dock inte i sin dåvarande 
form då bristen på regler resulterade i en alltför ociviliserad företeelse, vilket inte 
accepterades av lagstiftarna. MMA förbjöds i de flesta delstater i USA och sporten såg ut att 
vara på väg att dö ut.5 I början av 2001 fick UFC nya ägare och olika reformer genomfördes, 
som att introducera regler och flera säkerhetsföreskrifter. Därigenom legitimerades MMA 
som en sport istället för ett brutalt handgemäng. Sakta men säkert växte skaran utövare och i 
samma takt så växte även åskådarna. I nuläget har UFC blivit kampsportens flaggskepp och 
skapat en enorm underhållningsindustri som kan ses i nästan hela världen. Intresset för MMA 
yttrar sig inte bara i de enorma tittarsiffror som UFC producerar vid sina galor utan också i 
antalet utövare som börjat med sporten på senare år. UFC har i stort sett monopol på den 
internationella marknaden och har de största namnen kontrakterade, men i Sverige är det inte 
lika lätt att se några klara aktörer. 

                                                 
1 www.ufc.com, facts sheet, 2009-04-27 
2 Seungmo, K T. et al (2008) ”An Analysis of Spectator Motives in an Individual Combat Sport: A Study of 
Mixed Martial Arts Fans Sport” Marketing Quarter, Vol. 17 Nr 2: s. 110 
3 www.ufc.com, facts sheet, 2009-04-27 
4 ww.ufc.com, 2009-04-20 
5 Miller, S (2008) “Mixed martial Arts Builds Caged Heat.” Multichannel News, Vol. 29 Nr 38: s. 44 
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1.3 Problemformulering 
Finns det en marknad för produkten MMA i Sverige? 
 
Den korrekta förklaringen på begreppet marknad betecknas som en mötesplats mellan köpare 
och säljare6. Till studien kommer begreppet marknad att användas som mötesplatsen där 
arrangörer, åskådare och utövare möts. Målet med studien är att urskilja om det finns en 
marknad i Sverige för att anordna MMA-galor. 
 
1.4 Syfte 
Syften med denna studie är att undersöka om det finns en marknad för MMA i Sverige. Det  
huvudsakliga syftet blir därför att försöka urskilja segment som skulle kunna vara potentiella 
konsumenter av produkten i Sverige. Om det finns en definierbar målgrupp så finns det också 
en marknad för produkten. Ett delsyfte med studien är att försöka förstå på vilka sätt som de 
potentiella segmenten skulle vilja informeras om MMA. För ett företag kan denna 
information vara väldigt viktig då den underlättar marknadsföringsprocessen genom att direkt 
kunna använda rätt kommunikationskanaler. Ett annat delsyfte är att försöka se om den 
explosionsartade utvecklingen i USA har satt några spår hos svenska åskådare.  
 
1.5 Avgränsningar 
Till studien har vi valt att avgränsa oss till studenter vid Umeå universitet. Populationen ger 
en bra spridning på vad personer olika åldrar tycker om produkten. Studenter på Umeå 
universitet kommer ursprungligen från alla delar av landet. Valet att avgränsa studien till 
endast personer mellan 18 och 40 år baseras på att vi ansåg att segment över 40 förmodligen 
inte är en målgrupp för MMA. Vidare har vi även valt att avgränsa oss från utländska 
studenter i studien. Det gjordes på grund av att de utländska studenterna inte representerar den 
svenska marknaden. 
 
1.6 Disposition 
Studiens upplägg kommer här kort att redovisas, för att ge läsaren en snabb och begriplig 
överblick om vad studien omfattar och vad som kommer avhandlas i respektive kapitel. 
 
1.6.1 Metod 
Under metodkapitlet diskuteras våra tidigare kunskaper och hur de påverkar studien. 
Förföreställningar är uppdelat i en praktisk del och i en teoretisk del. Det valda vetenskapliga 
förhållningssättet avhandlas. Studien är genomförd utifrån en students perspektiv men målet 
är att den skall kunna vara användbar för företag verksamma inom MMA/kampsport. 
Metodkapitlet avrundas med att använda sekundärkällor förklaras och källkritiken tas upp till 
de använda källorna.  
 
1.6.2 Teori 
I teorikapitlet behandlas en rad teorier som är relevanta för att kunna besvara 
problemformuleringen. De tre största teorierna som diskuteras är marknadsmix, SWOT-
analys och segmentering vilket utgör den teoretiska basen i arbetet. Vidare kommer Event 
marknadsföring, gerillamarknadsföring, virusmarknadsföring, IMC och ”Prime movers” att 
behandlas.    
 
 
 

                                                 
6 www.ne.se, 2009-05-07 
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1.6.3 Tillvägagångssätt 
I tillvägagångssättskapitlet redovisas den valda primärkällan och urvalet. Access och bortfall i 
samband med utdelandet av enkäten redovisas. Här förklaras även hur enkäten konstruerades 
utifrån de valda teorierna och vad vi ville ha besvarat med enkäten.      
 
1.6.4 Empiri 
I empirikapitlet redovisas först bakgrundsvariablerna (fakultet, kön, ålder, religion samt 
hemort) som var ställda i enkäten. De används sedermera i förhållande till övriga frågor för att 
visa på samband och för att försöka kunna urskilja tendenser hos ett potentiellt segment. 
Vidare ställde vi ett antal frågor mot varandra för att exempelvis se om det finns ett samband 
mellan hur kampsport upplevs och om det skulle vara lagligt i Sverige.    
 
1.6.5 Analys  
I analyskapitlet diskuteras det redovisade resultatet från empirin mer ingående och svaren från 
undersökningen analyseras utifrån hur de besvarar teorin, samt om vi kan se tendenser till att 
det finns en marknad för MMA i Sverige och var den i så fall var.     
 
1.6.6 Slutsatser och rekommendationer 
I slutsatserna redogörs det för om det finns en marknad i för MMA i Sverige. Vidare förklarar 
vi hur marknaden ska kunna attackeras och om UFC har påverkat de svenska konsumenternas 
uppfattningar om MMA. Kapitlet avslutas med rekommendationer för vidare forskning i 
ämnet samt styrkor och svagheter med studien. 
 
1.6.7 Sanningskriterier  
I sanningskriterier tas reliabiliteten och validiteten upp samt hur de kan påverka studien och 
dess trovärdighet. Den sista delen i sanningskriterier är replikation, vilket talar om 
möjligheten för andra forskare att göra om vår studie. 
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2. METOD 
 
I metodkapitlet kommer de delar som påverkar hur studien utformas att behandlas. 
Författarnas förföreställningar, praktiska som teoriska behandlas. Studiens angreppssätt och 
perspektiv förklaras. Vidare diskuterar författarna de använda sekundärkällorna och kritiken 
mot dessa källor.  
 
Metodkapitlet syftar till att ge kunskap om valda synsätt till studien och hur de påverkar 
utförandet.  
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2.1 Tidigare erfarenheter 
I och med genomförandet av en företagsekonomisk forskningsstudie så är det viktigt att 
reflektera över de förföreställningar som författarna har och hur de kan påverka studien. 
Förutfattade meningar och fördomar kan inverka på hur studien och hur författarna medvetet 
eller omedvetet väljer att angripa ämnet.  
 
2.1.1 Teoretiska 
Vi studerade båda samhällsekonomiska programmet på gymnasiet där vi lade grunden för vårt 
ekonomiska intresse. Därefter har vi fyra respektive sex terminers studier inom 
civilekonomprogrammet på Umeå universitet. Vi har även erfarenheter av utlandsstudier från 
Euromed i Marseille, Frankrike där David spenderade en termin. I våra eftergymnasiala 
studier så har båda valt en fördjupad kunskap inom marknadsföring som är vårt huvudämne. 
Den ekonomiska kunskapen vi tillägnat oss begränsar sig dock inte till marknadsföring utan 
sträcker sig även till andra delar av företagsekonomin och även grundläggande kunskap inom 
nationalekonomi, statistik och juridik. 
 
2.1.2 Praktiska 
Den praktiska förkunskap vi besitter är väldigt spridd. Våra arbetslivserfarenheter är något 
olika med karriärer på varsitt håll inom kreditupplysning och livsmedelsektor. En gemensam 
nämnare är dock att vi båda arbetat inom servicesektorn, men från olika utgångspunkter. Vad 
det gäller kunskap om MMA så är vi båda erfarna åskådare av sporten och har tills några år 
tillbaka följt MMA både lokalt och internationellt (då främst genom UFC). Som åskådare kan 
det i början vara svårt att uppskatta sporten på grund av dess brutala natur och förstå vad som 
händer med alla regler och olika moment under matchen. Vi har även praktisk kunskap i 
utövandet av kampsport vilket gett en djupare insikt i vad MMA egentligen handlar om och 
varför det är så fascinerande.  
 
2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
Det vetenskapliga förhållningssätt som författarna främst väljer att inrikta sig på är viktigt 
med tanke på dess påverkan på studien. Det positivistiska och hermeneutikiska 
förhållningssättet skiljer sig mycket åt och även om vår studie inte kommer att vara renodlad 
åt ena eller andra hållet är det viktigt att klargöra huvuddragen i varje åskådning. Nedan 
tänkte vi kort redogöra för de två samt klargöra varför vi valt att huvudsakligen inrikta oss på 
den ena. 
 
2.2.1 Positivismen 
Den positivistiska kunskapsteoretiska ståndpunkten är traditionellt förknippad med en 
naturvetenskaplig syn. Grundtanken är att utifrån objektiva observationer med sinnenas 
förmåga försöka förstå de företeelser som sedan kan klassificeras som kunskap.7 Att hitta 
kausala samband, orsak och verkan, är även en grundtanke som genomsyrar positivismen. 
På samma linje är positivismen även starkt förknippad med den deduktiva teorin vilket 
innebär att utifrån teorier formar hypoteser som sedan prövas empiriskt.8  
 
2.2.2 Hermeneutik 
Hermeneutiken är till skillnad från positivismen inte grundad i naturvetenskapen utan härrör 
istället från en metod att tolka bibeltexter och utvecklades sedan till ett mer allmänt accepterat 

                                                 
7 Bryman, A och Bell, E (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö: Liber Ekonomi, s. 26. 
8 Patel, R och Davidson, B (2003) Forskningsmetodikens grunder Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Lund: Studentlitteratur, s. 26. 
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sätt att förhålla sig till kunskap.9  Grundtanken ligger i att forskaren genom personliga 
erfarenheter tolkar verkligenheten och även kunskap utifrån det perspektiv denne haft. Att 
utifrån de sociala och historiska kontexter som påverkar studien känna in mer än det som kan 
urskiljas med sinnena är också en del av hermeneutiken. 10Hermeneutiken är också förknippad 
med den induktiva forskningsansatsen samt den kvalitativa undersökningsformen.  
 
2.2.3 Vår ståndpunkt  
Vi har valt att huvudsakligen ha ett positivistiskt förhållningssätt i denna studie. Främsta 
anledningen till det är att vi utifrån tidigare formulerande teorier kommer att angripa vårt 
valda problemområde för att försöka öka förståelsen. Positivismen är grunden i detta arbete 
där vi både kommer att använda oss av den kvantitativa undersökningsformen och den 
deduktivt forskningsansatsen, vilka är starkt förknippade med ovanstående. Dock så är vi inte 
låsta i vår kunskapsteoretiska ståndpunkt då influenser från hermeneutiken kan förekomma 
samt att det starkt positivistiska synsättet kanske inte alltid tillämpas i varje fall. Vi ser mer 
dessa ståndpunkter som utgångspunkter och riktlinjer snarare är ramar och regler. 
 
2.3 Perspektiv 
Det perspektiv vi väljer att se studien ifrån är avgörande både för syftet och för resultatet. 
Denna studie görs utifrån ett kommersiellt perspektiv, från ett företagsperspektiv om man så 
vill, försöka urskilja den potentiella marknaden för MMA i Sverige. Själva undersökningen 
utförs från studenternas perspektiv, främst beroende av att de representerar en yngre målgrupp, 
som samtidigt har möjligheten att bestämma över sig själv (med tanke på den något 
tveksamma naturen hos produkten). Alltså avser resultat med studien ett kommersiellt 
perspektiv som utifrån studenternas perspektiv har blivit insamlad. 
 
2.4 Angreppssätt 
Denna undersökning kommer att göras utifrån den deduktiva forskningsansatsen11 . 
Deduktionen är starkt förknippad med positivismen och den kvantitativa 
undersökningsformen vilket gör den väldigt passande till den här studien. Utifrån befintliga 
teorier inom marknadsföring, etisk-marknadsföring och till viss del entreprenörskap kommer 
vi att prova valt problemområde. Vi kommer i denna undersökning inte att forma några nya 
teorier utan främst se om befintliga teorier kan hjälpa oss att förklara våra tidigare nämnda 
problem. Om målet med undersökningen var att skapa nya teorier skulle en induktiv 
forskningsansatts12 vara mer passande. Att utgå från redan befintliga teorier kan vara en 
nackdel då svaret till vårt problem kan ligga utanför vad som kan förklaras av teorierna. Dock 
så borde det inte göra det då teorierna ifråga är relativt beprövade och visat sig vara 
användbara i liknande fall. 
 
2.5 Forskningsstrategi 
Till denna studie kommer vi att använda oss av den kvantitativa undersökningsformen13. Den 
kännetecknas främst av insamlandet av data från en mängd respondenter, för att på så sätt ge 
en så vid bild som möjligt av det undersökta ämnet. I denna undersökning är det avgörande att 
få en överblick av hur marknaden för MMA ser ut. Därför passar den kvantitativa 

                                                 
9 Patel, R och Davidson, B (2003) Forskningsmetodikens grunder Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, s. 28 – 29. 
10 Bryman, A och Bell E (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 443. 
11 Ibid., s. 23. 
12 Olsson, H och Sörensen, S (2007) Forskningsprocessen kvalitativa och kvantitativa perspektiv, Stockholm: 
Liber andra upplagan, s. 32. 
13 Bryman, A och Bell, E (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 39 – 41. 
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undersökningsformen väldigt bra här. En annan anledning till att en kvantitativ 
forskningsstrategi är att föredra framför den kvalitativa undersökningsformen14 är det faktum 
att vi på förhand inte vet vilka respondenter som kommer att vara intressant som segment. 
Därför är det mer givande att nå ut till fler än att få fler svar av färre. 

Svagheten med en kvantitativ undersökning är att, i och med den ofta omfattande storleken 
(antal respondenter), så kan det vara svårt att få en klar bild av vad enskilda respondenter 
egentligen tycker om specifika frågor. Till följd av standardiserade frågor och det faktum att 
resultaten oftast redovisas i proportion till hela sampelpopulationen och inte på individnivå. I 
denna undersökning är det dock som tidigare nämnts viktigast att se vilken grupp som skulle 
kunna vara ett potentiellt segment, och med det som bakgrund så förefaller den kvantitativa 
undersökningsformen mest passande. 
 
2.6 Sekundärkällor 
För att inte uppfinna hjulet igen är det ibland bra att vara lyhörd och se andra forskares verk. 
Sekundärkällor är data insamlade av andra forskare med andra syften som kan vara 
användbara för våra syften.15 I samband med denna studie så föreföll det sig inte nödvändigt 
att skapa en helt ny teoretisk grund, då forskningen kring anknytande områden visade sig vara 
relativt utforskad, och på så sätt även användbar för vårt syfte. 
 
De sekundärkällor vi främst använt oss av i denna studie är läroböcker från tidigare kurser i 
företagsekonomi. Även litteratur som inte florerade i samband med tidigare kurser har använts 
genom anskaffning hos Umeå universitetsbibliotek. Vetenskapliga artiklar, som vi har hittat 
genom Umeå universitetsbiblioteks artikelsök har även använts. De främst använda 
databaserna var Business Source Premier och Emerald. 
 
I samband med artikelsökningen så användes följande sökord; Ultimate Fighting 
Championship, Mixed Martial Arts, Event marketing, New markets, Marketing Strategy, 
Ethics och Segmentation. 
 
2.7 Källkritik 
Vid användandet av källor till en studie är det av största prioritet att förhålla en kritisk 
ställning till källorna och deras uppkomst. Exempelvis att de används i samma syfte som den 
ursprungliga författaren hade i åtanke och att åldern på verken inte har passerat sitt bäst före 
datum.16  Till vår studie har vi använt oss av både primärkällor och sekundärkällor, 
primärkällan består av enkäten vi delat ur till studenter vid Umeå universitet och den 
informationen vi fick känner vi stor tilltro till.  
 
De sekundärkällor som använts till studien är främst vetenskapliga artiklar och facklitteratur. 
De vetenskapliga artiklarna som använts hämtades från Umeå universitetsbiblioteks databaser, 
vilket vi anser ska vara ett bevis på att det är artiklar med hög tillförlitlighet i sina uppgifter. 
Vi kontrollerade även att ingen av artiklarna var föråldrade och därmed skulle kunna bidra 
med felaktig information. De tryckta källorna kommer från författare med bra anseende och 
vedertagna teorier och metoder för att skriva en vetenskaplig studie. Vi valde vidare att 
använda Internetkällor som en sekundärkälla men de källor som användes är framförallt 
kopplade till officiella MMA hemsidor från UFC och har därmed en hög äkthet i sina 

                                                 
14 Bryman, A och Bell, E (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 297 – 300. 
15 Ibid., s. 230. 
16 Patel, R och Davidson, B (2003) Forskningsmetodikens grunder Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, s. 64f. 
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uppgifter. Risken med användandet av Internetsidor är dock att de kan vara svåra att lita på 
eftersom allt kan publiceras utan några kriterier.  
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3. TEORI 
 
Teorikapitel syftar till att de valda teorierna utvecklas och redogörs för. Vi kommer att 
behandla ett antal grundläggande teorier inom marknadsföring som Marknadsmixen, SWOT-
analysen och Segmentering till att använda mindre kända teorier som Event marknadsföring, 
Integrated Marketing Concept, Gerilla- och Virusmarknadsföring.    
 
Kapitlet ämnar till att ge en förståelse hur de valda teorierna kan vara tillämpningsbara i 
studien samt ge kunskap och grundförståelse om teorierna.  
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3.1 Teori 
För att förstå och lösa problemen i denna studie så har vi valt att utgå från tre traditionella och 
beprövade teorier inom marknadsföring, nämligen SWOT-analysen, segmentering och 
marknadsmixen. Dessa tre teorier utgör stommen för det teoretiska underlag vi har för att 
besvara frågor rörande produkten och dess potentiella marknad. SWOT-analysen svarar till 
MMA som produkt och de möjliga styrkor, svagheter, möjligheter och hot som är förknippade 
med produkten. Utifrån SWOT-analysen så har vi valt att även använda oss av fyra andra 
teorier, dessa tror vi kan hjälpa till att öka förståelsen för produkten och dess marknad ännu 
mer. Primemovers, är en entreprenöriell teori som i detta fall kan representerar en styrka i 
form av att MMA är en ny produkt och för att andra aktörer i andra länder redan har provat på 
produkten med stor framgång. Virusmarknadsföring och gerillamarknadsföring anknyter till 
möjligheten att nå kunderna genom mer okonventionella marknadsföringsmetoder som visat 
sig vara effektiva, detta då MMA som produkt också är okonventionell. Integrated Marketing 
Concept (IMC) kopplar till svagheterna hos MMA, då främst de etiska aspekterna. 
Segmenteringsteorierna svarar till att öka förståelsen om de segment som skulle kunna vara 
intresserade av MMA. Utifrån segmentering studerade vi också tidigare forskning om 
specifika åskådarmotiv hos MMA publiken i USA. Slutligen så valde vi att använda oss av 
marknadsmixen, eller de fyra P:ena, vilket vi tror kan öka förståelsen om hur MMA rent 
praktiskt ska marknadsföras samt ge en mer generell bild av hur en potentiella marknaden ska 
se ut. Som en förlängning av Marknadsmixen använde vi oss av teorier om Event 
marknadsföring för att förstå de mer specifika aspekterna med att marknadsföra ett event, 
vilket är den form MMA nästan alltid yttrar sig i. 
 
Figur 3.1 

 
(Egen bearbetning av 
sambandet mellan valda teorier, ”?” representerar den potentiella marknaden)  
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3.2 SWOT-analys 
Vid lansering av en ny produkt är det av signifikant betydelse att kontrollera statusen av ens 
produkt på den tilltänkta marknaden. Ett av angreppssätten att kontrollera marknaden är att 
göra en SWOT-analys vilket innebär att ens styrkor, svagheter, möjligheter och hot 
analyseras17 . Styrkor och svagheter baseras på de interna faktorerna medan hot och 
möjligheter utgår från de externa faktorerna18. Vid nylansering eller inträde på en ny marknad 
är det framförallt viktigt att veta ens produkts styrkor och svagheter, det kan avgöra skillnaden 
mellan succé eller fiasko19. 
 
3.2.1 Styrkor 
Den första interna faktorn att studera är produktens styrkor.20 Som alla stora sporter så är det 
viktigt att åskådarna kan leva med och uppskatta både sporten i sig själv och de som utövar 
den. En styrka med MMA är att även om reglerna och den tekniska aspekten ibland kan vara 
något komplicerat för nya åskådare, så är den viktigaste delen i produkten lätt att förmedla, 
det vill säga spänningen och showen. Våld har som tidigare nämnts alltid fascinerat 
människor, och den fascinationen verkar inte försvinna, vilket definitivt gynnar MMA. Det 
finns inte heller några direkta substitut till MMA, boxning eller K-121 kan konkurrera om en 
liknande publik men MMA är i slutändan väldigt annorlunda vilket ger produkten en egen 
nisch.   
 
3.2.2 Svagheter 
Den andra interna faktorn inom produktens sfär är att svagheterna med produkten måste 
studeras. 22 En stor svaghet är att det inte finns någon direkt vetskap om intresset (från 
svenska kunder) för produkten i dagens läge. Det finns alltid en fara med att gå in på en ny 
marknad, men framgången i USA borde vara en form av säkerhet att produkten kommer att 
klara sig. En annan svaghet är att produktens natur, som alltid kommer att tendera till att 
skrämma vissa segment. 
 
3.2.3 Möjligheter 
En av de två externa faktorerna är möjligheterna med produkten. Aspekter att ta hänsyn till är 
bland annat ekonomiska förutsättningar, vilka har varit andra aktörer som varit före och hur 
samhället ser på produkten23. Som beskrevs i problembakgrunden har produkten utvecklat sig 
till att bli en miljardindustri i USA. Om studien visar att det finns en marknad för produkten 
bland studenter i Sverige, kan den ekonomiska stabiliteten att säkerställas. Galorna kommer 
att dra in pengar, antalet utövare kommer att stiga och de företag som saluför träningskläder 
och dylikt kommer att få ett uppsving. I USA har de främsta utövarna av MMA blivit kändisar 
och i samband med att de säljer mer biljetter till galorna så blir de också associerade med 
sporten i andra sammanhang, vilket kan vara en stor fördel om de hanterar publiciteten på rätt 
sätt. Stjärnor som Chuck Liddell24  har i och med sina framgångar inom sporten fått 
erbjudanden inom andra sammanhang och fungerat lite som en ambassadör för sporten. I och 

                                                 
17 Kotler, P et al. (2005) Principles of Marketing, Edinburgh: Pearson Education Limited fjärde upplagan, s. 58 
18 Pearce, C (2007) “Ten steps to carrying out a SWOT”, Nursing management, Vol 14: s. 25 
19  Kotler P et al. (2005) Principles of Marketing, s. 59 
20 Houben, G et al (1999) “A knowledge-based SWOT-analysis system as an instrument for strategic planning in 
small and medium sized enterprises”, Decision Support Systems, Vol 26: s. 125 - 127 
21 Ibid., sid 25 
22 Houben, G et al (1999) “A knowledge-based SWOT-analysis system as an instrument for strategic planning in 
small and medium sized enterprises”, Decision Support Systems, Vol 26: s. 125 - 127 
23 www.k-1.se , 2009-04-24 
24 www.uk.ufc.com, 2009-04-24 
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med att allmänheten får insikten om att utövarna av sporten inte är seriösa idrottsmän så ökas 
också intresset för sporten, vilket indirekt kan hjälpa till att öka intäkterna.  
 
3.2.4 Hot 
Den andra av de två externa faktorn att studera är de hot som kan skada företagets produkt. 
Ett av de största hoten mot produkten är den svenska lagstiftningen om den ändras tillbaka till 
sin ursprungliga form. Den gamla lagstiftningen införde förbud mot kamsportsgalor och event. 
Den nuvarande lagstiftningen innebär att om galor eller matcher skall anordnas är det tvunget 
att ansöka om tillståndsplikt, vilket bland annat innebär att matcherna kan genomföras utan 
större fara för deltagarna25. Hotet mot produkten som skulle kunna uppstå är om någon 
utövare skadar sig allvarligt eller avlider under eller efter en match. En hårdare lagstiftning 
mot galor i Sverige skulle vara ett stort bakslag och påverkan kommer att vara enormt negativ 
på produktens utveckling i Sverige i det långa loppet. 
          
3.3 Marknadsföringsstrategier 
Dagens marknadsföring ser inte ut som den gjorde förr, nya tider och nya produkter kräver att 
marknadsföringen och lanseringen av en produkt görs på ett nytänkande vis vilket betyder att 
aktörer måste klara av att utforska nya metoder för att ens produkt eller tjänst ska ha möjlighet 
att finna sin målgrupp. Internet är den marknadsföringskanal som främst har öppnat upp nya 
vägar för att nå ut med sin produkt, vilket har medfört att traditionell marknadsföring blandas 
med nya metoder26.   
 
3.3.1 Gerillamarknadsföring  
En relativt ny metod att marknadsföra sig är gerillamarknadsföring, med det åsyftas att 
marknadsföringen ska ge maximal utdelning med så lite medel som möjligt27. Grundtanken är 
att marknadsförare ska tänka på att finna nya vägar vid lanseringen28. Det är enkelt att fastna i 
gamla mönster. Genomtänkt gerillamarknadsföring kan göra att produkten får en stor 
genomslagskraft utan att större summor krävs vid lansering. Ett exempel för att marknadsföra 
produkten mixed martial-arts är att demonstrera sporten på universitet, förmodligen något 
tveksamt ur juridiskt perspektiv men skapar förmdligen mycket uppmärksamhet. Metoden har 
för avsikt att skapa en form av ”surr” kring produkten. Samma sak med ”buzz marketing” 
som har en liknande önskad effekt, att upplysa personer29.  Det gör att personer börjar prata 
om sporten som i sin tur pratar med sina bekanta och på den vägen ökar vetskapen om 
produkten. Anhängare av sporten kan vara de bra verktyg för att övertyga andra, dels personer 
som inte har vetskap om sporten och dels personer som anser att det är en farlig och barbarisk 
sport, - information är nyckeln.  
 
3.3.2 Virus marknadsföring 
Ett annat tillvägagångssätt för att få ut sina produkter är att utnyttja och dra fördelar av 
Internet. Det nya mediet är användbart för att sprida vetskapen om produkten och upplysa 
intresserade/okunniga vad för produkt det handlar om. Youtube30 är ett utmärkt exempel på 

                                                 
25 www.riksdagen.se, 2009-04-24 
26 Kalyaman, K & Mclntyre, S (2002) “The E-Marketing Mix: A Contribution of the E-tailing Wars”, Journal of 
the Academy Marketing Science, Vol 30 Nr 4: s. 487 
27 Lexa, F J (2007) “Advanced Marketing: How to Protect and Advance Your Practice Advanced Marketing”. 
Journal of the American College of Radiology, Vol. 4 nr 2: s. 122-3 
28 Ibid., s. 123 
29 Freeman, B and Chapman, S (2008) “Gone viral? Herd the buzz? A guide for public spread health information 
2.0 can subvert advertising restrictions and health practitioners and researchers on how Web”, School of public 
health: s. 780 
30 www.youtube.com 2009-05-26 
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vad det kan ge sporten, möjlighet att se klipp från matcher och vad grundstenen med 
produkten är. Virusmarknadsföring utgår från dessa principer att utnyttja alla fördelar med 
Internet och på ett gratis och effektivt förfaringssätt upplysa personer om ens produkt31. Med 
virusmarknadsföring skall det också dras nytta av att kunder pratar med andra kunder32. 
Under en kort tidsperiod är det realiserbart att skapa en stor kundkrets. Sporten erbjuder även 
hemsidor där kunden kan se olika matcher och på så sätt skapa en beröringspunkt kring varan 
och dess olika karaktärer. Stor vikt skall läggas vid att göra nya kunder vana vid produkten 
och utbilda dem till medvetna konsumenter. Det gäller att skapa word-of-mouth, vilket 
betyder att kunder marknadsför till andra kunder, vilket i sin tur ger en speciell känsla av 
förtroende och säregenhet33. Okunskap är en fälla för alla nya varor. Medvetna kunder betyder 
bättre kunder och ger produkten större genomslagskraft.  
 
En del av nutidens online-företag har som en form av tjänst till sina kunder att de lägger ut 
kunders utvärderingar av köpta produkter. Många kunder anser att andra kunders åsikter kring 
en specifik produkt ger en större trovärdighet än företagens löften34. Kunder litar på andra 
kunder och skapar online word-of-mouth. Denna form av word-of-mouth hjälper kunderna att 
lättare tillgodose sina behov35. Problemet med virus marknadsföring är att kunder är lika 
benägna att skicka vidare till sina vänner det som främjar liksom det som stjälper ett företag. 
Vidare är det svårt att fastställa om virus marknadsföring ökar försäljningen av en specifik 
produkt men den effekt som den definitivt ger är att medvetenheten om dess märke ökar.36  
Viktigt är att undersöka och dra nytta av sin potentiella målgrupp kring dess preferenser om 
användandet av Internet. 
 
3.4 Primemovers 
En ”Prime mover”37 är ett företag som introducerar eller ändrar standarden för hur affärer 
skall göras inom en viss bransch. Genom att skapa nya sätt att tänka så går ”Prime mover” 
ifrån tidigare mönster mot nya visioner, de ändrar spelreglerna och försöker mobilisera så 
många och nya kompetenser som möjligt.38 Inom MMA så finns det egentligen endast en 
aktör som verkligen har lyckats och med stolthet kan kalla sig ”Prime mover”, det vill säga 
UFC. UFC har med ett helt nytt koncept tagit MMA från blodiga okontrollerade slagsmål till 
en legitim kampsport med enormt stort underhållningsvärde. Deras affärsidé39 bygger på att 
göra MMA till en sport och med hjälp av stora events skapa spänning och 
underhållningsvärde för åskådarna, vilket de definitivt har lyckats med. Frågan är dock om 
deras affärsidé kommer att fungera lika bra här i Sverige där affärslandskapet ser relativt 
annorlunda ut. Att efterlikna UFC kanske inte räcker då Sverige skiljer sig mycket från USA. 
En ”Prime mover” i Sverige kommer förmodligen inte se likadan ut som i USA, men det är 

                                                 
31  Freeman, B and Chapman, S (2008) “Gone viral? Herd the buzz? A guide for public spread health 
information 2.0 can subvert advertising restrictions and health practitioners and researchers on how Web”, s. 779 
32 De Bruyn, A & Lilien, G L (2005) “A multi-stage model of word-of-mouth influence through viral marketing” 
International Journal of research I Marketing, s. 151 
33 Freeman, B och Chapman, S (2008) “Gone viral? Herd the buzz? A guide for public spread health information 
2.0 can subvert advertising restrictions and health practitioners and researchers on how Web”, s. 779 
34 Chen, Y och Xie , J (2008) “Online Consumer Review: Word-of-Mouth as a New Element of Marketing 
Communication Mix”, Management science, Vol 54 Nr 3: s. 477-478  
35 Ibid., s. 478 
36 Ferguson, R (2008) “Word-of-mouth an viral marketing: taking the temperature of the hottest trends in 
marketing”, Journal of consumer marketing: s. 180 
37 Normann, R (2008) När kartan förändrar landskapet, Malmö: Liber, s. 81 
38 Ibid., s. 88  
39 www.ufc.com- history, 2009-04-23 
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viktigt ta lärdom från tidigare ”Prime movers” och i alla fall se om deras tillvägagångssätt 
skulle fungera här. 
 
3.5 Integrated Marketing Concept 
Integrated Marketing Concept (IMC) innebär konkret att företagen tar ansvar för de etiska 
aspekterna som deras marknadsföring eller produkt kan medföra. Företagen analyserar sina 
egna resurser och vad de kan erbjuda sina kunder utan att för den delen glömma de etiska 
aspekterna40. Genom att ta ett uppenbart samhällsansvar kan de skeptiska personerna bli 
omvända. I USA får ingen slåss på proffsnivå utan att genomgå en strikt hälsokontroll både 
före och efter matcherna, för att alltid garantera deltagarnas säkerhet. Detta tillvägagångssätt 
från arrangörerna visar på att de inte bara vill tjäna pengar utan också bryr sig om sina 
anställda.  
 
Vid intågandet på en marknad gäller det att veta vad det landet och dess befolkning har för 
preferenser och etiska ståndpunkter41. Ett bolag som säljer griskött kommer inte att vara 
framgångsrika i mellanöstern. Deras religion och samhället har gjort att fläskkött inte är etiskt 
accepterat som kost. I ett samhälle där våldsamma filmer är censurerade eller totalförbjudna 
kommer produkten inte att överleva. Vid lansering av en ny produkt måste förståelse visas för 
olika personers inställningar och preferenser42. 
 
I Sverige kommer det inte vara ett direkt problem, snarare kommer en grundläggande fråga att 
fokusera på gällande produktens karaktär och dess etiska aspekter. Vilket kommer att få till 
följd att olika grupper i samhället kommer att ha invändningar mot produkten. Kan en produkt 
vara våldsam och etisk på samma gång, det är brutalt samtidigt som alla inblandade vet 
riskerna som medföljer. När det talas om etiska aspekter hos en produkt får det inte glömmas 
bort att alla personer är ansvariga för sina handlingar, det gäller såväl åskådare som utövare 
av sporten. Ett viktigt kriterium för om en åskådare ska kunna ta ett aktivt val om att delta 
eller inte är att måste personen måste vara fullt informerad. Personen måste även ha 
möjligheten att avbryta upplevelsen precis när denna önskar så. 43 Via Internet som ovan 
nämnt kan personer ta del av produkten samt se alla dess aspekter och har därmed möjligheten 
att bilda sig en uppfattning om produkten. Det ska understrykas att det är seriösa idrottsmän, 
precis som fotboll- och ishockeyspelare. Dokusåpan om MMA som sänts i USA visar tydligt 
upp sidan att utövarna tränar hårt för att kunna gå matcher under kontrollerade former. 
Sportens inträde på den svenska marknaden kan påverka samhället, men frågan är hur? Ett 
sätt att se på MMA är att det bidrar till en avtrubbning och normalisering av våld vilket 
möjligen kan öka våldsproblematiken i samhället. MMA är å ena sidan förknippat med 
respekt, respekt för din motståndare och för våldet i sig, men å andra sidan så blir våldet här 
en underhållningsform. 
       
3.6 Segmentering 
För att veta vilka kunderna som företaget ska rikta sig till så är det viktigt att genomföra en 
marknadssegmentering44. Det innebär att dela in den potentiella marknaden i olika segment 

                                                 
40 Brenkert, G G (2008) Marketing Ethics, Blackwell Publishing, s. 53 
41 Brenkert, G G (2008) Marketing Ethics, s. 55 
42 Agarwal, J & Malloy, D (2001) “AN INTEGRATED MODEL OF ETHICAL DECISION-MAKING:A 
PROPOSED PEDAGOGICAL FRAMEWORK FOR A MARKETING ETHICS CURRICULUM”, Teaching 
Business Ethics, Vol 6: s. 247 
43 Ibid., s. 251 och 253 
44 Martin, C (1969) “Cluster analysis and market segmentation”, European Journal of Marketing, Vol 3 nr 2, 
MCB UP Ltd, s. 99 - 102 
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för att hitta det eller de segment som skulle vara bäst lämpad att vända sig till. 
Segmenteringen är nödvändig eftersom alla kundgrupper inte delar samma preferenser i och 
med det behövs olika tillvägagångssätt. Det kan både yttra sig i de olika medier som används 
för att nå målgruppen och hur approachen ser ut. En annan avgörande anledning med 
segmentering är att försöka identifiera segment som inte skulle vara intresserade av produkten, 
så resurser inte i onödan spenderas på det segmentet. Segmenteringen utförs med hjälp av ett 
antal olika kriterier. Oftast delas segmenten in utifrån tre kriterier. Det första kriteriet är 
profileringen där demografiska, socioekonomiska och geografiska variabler segmenteras. Den 
andra utgörs av psykografiska variabler som personlighet och livsstil. Slutligen så är det 
vanligt att segmentera efter beteendemässiga kriterier som t.ex. köpvanor eller det kunden 
önskas uppnå med köpet (status, självförtroende och så vidare.). 45 
 
UFC har marknadsfört MMA med en huvudsaklig inriktning på ett yngre manligt segment. 
Ett tecken på detta är bland annat deras satsning på dokusåpan The Ultimate Fighter46. T.U.F. 
är som vilken annan dokusåpa som helst förutom att deltagarna inte röstar ut varandra, istället 
så slåss de om platserna i huset och den som vinner flest fighter får ett sexsiffrigt kontrakt 
med UFC. Dokusåpan har fungerat både som en kommersiell produkt i sig och som en 
inkörsport till MMA-galorna, vilket är UFC huvudprodukt. Att segmentera internationellt och 
lokalt kan dock skilja sig väldigt mycket åt, vilket gör att den svenska marknaden kanske inte 
alls ser likadan ut som en internationella. 
 
3.6.1 Åskådarmotiv 
För att förstå vilket segment vi har att göra med så kan en hjälp på vägen vara att försöka 
förstå vilka motiv åskådarna av MMA har. I en nyligen publicerad studie undersöktes motiven 
hos åskådarna till ett MMA-event i mellanvästra USA47 . Studien tog upp ett tidigare 
outforskat område när de gällde den här typen av galor. En av utgångspunkterna var att 
skillnaden i motiven hos åskådaren när det kom till uppvisningsporter och kamplystna sporter 
(vilket inkluderar MMA) kunde förekomma, dock var kunskapen om individuella sporter 
begränsad. För att förstå åskådarmotiven använde sig forskarna av tidigare använda metoder 
för att mäta motiven hos andra sporter, framförallt skalor som kunde användas för många 
olika sporter.48 En modifierad skala sammanställdes där tio motiv användes; sport intresse, 
drama, ställföreträdande åstadkommande (t.ex. att öka självförtroendet), verklighetsflykt, 
ekonomisk faktor (intresse för potentiella vinster vid betting eller dylikt), estetik, idoldyrkan, 
våld/grymhet, nationell stolthet och sociala motiv. 49 Det starkaste motivet till att se MMA 
visade sig vara intresset för sporten, detta kan möjligen tilldelas den snabba framväxten av 
MMA på senare år vilket har väckt intresset hos många åskådare. Inte långt efter kom drama 
och estetik vilket visar på att själva showen är en mycket viktig faktor när det kommer till 
varför åskådarna väljer att se på MMA. På fjärde plats kom de sociala motiven (umgås, träffa 
nya vänner) med att delta i ett MMA event. Därefter på femte plats kom våld/grymhet vilket 
tyder på att våldet definitivt är viktigt, men kanske inte det mest avgörande motivet för att se 
MMA. Slutligen så följde motivet ställföreträdande åstadkommande på sjätte plats, 
idoldyrkan på sjunde plats, verklighetsflykt på åttonde plats, nationell stolthet på nionde och 
slutligen ekonomiska faktorer på tionde plats.50 I och med att undersökningen lämnades ut så 

                                                 
45 Jobber, D och Fahy, J (2006) Foundations of Marketing, McGraw Hill Education, s. 113 
46 www.ufc.com, T.U.F. History, 2009-04-28 
47 Seungmo Kim, T. et al (2008) ”An Analysis of Spectator Motives in an Individual Combat Sport: A Study of 
Mixed Martial Arts Fans Sport”, s. 109 
48 Ibid., s. 112 
49 Ibid., s. 114 
50 Ibid., s. 115 - 117 
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fick de även en ungefärlig bild av hur könsfördelningen ser ut på ett MMA event, ca ¾ var 
män vilket kanske inte är så överraskande i sig men definitivt en viktig upptäckt. Även 
information om ålderfördelningen framgick där majoriteten var mellan 18-29 år51 vilket 
mycket väl talar om att ett yngre segment kan vara att föredra. 
 
Detta visar både information om hur MMA scenen ser ut i USA och samtidigt en djupare 
förståelse om vad åskådarna önskar när de ser på MMA. En uppenbar fråga är dock om de 
amerikanska åskådarna har samma preferenser som de svenska och om undersökningen går 
att tillämpa i Sverige? 
 
3.7 Marknadsmixen 
Marknadsmixen är en accepterad och beprövad marknadsföringsstrategi. Den består av de 
fyra delarna produkt, pris, plats och påverkan, (de fyra P:ena)52. Dessa fyra attribut är av 
yttersta vikt att beakta när en ny marknad likväl som när ny en produkt ska lanseras. Härunder 
kommer de fyra P:ena att redovisas var för sig.  
 
3.7.1 Produkt  
Den första delen att behandla i marknadsmixen är själva produkten. Produkten fungerar och 
ska ses som den totala upplevelsen kunderna har med produkten och företaget53. Företagens 
huvudsakliga uppgift, gentemot sina kunder, är att placera sig och sin produkt i kundens 
medvetande och på det viset bli det valda alternativet. Till vår studie är det inte ett lika 
påtagligt problem eftersom produkten inte har några direkta konkurrenter. Problemet är 
istället att vetskapen om produkten är relativt låg, det centrala för produkt blir att söka efter 
det potentiella segmentet.    
 
3.7.2 Pris  
Nya produkter och företag ställs alltid inför dilemmat i vilken prisklass som de skall vara 
inom. Prissättningen är en viktig faktor att fundera över, eftersom den avgör huruvida 
produkten kommer att uppfattas. Ett högt pris avspeglar lyx och en produkt som inte passar 
alla segment, medan ett lägre pris öppnar för en större målgrupp. Fast det kan ge problem 
eftersom en del associerar lågt pris med en sämre kvalité. En av de viktigare aspekterna att ha 
i åtanke vid prissättning är att inte sätta priset under den bestämda vinstmarginalen, ett företag 
måste helt enkelt alltid gå med vinst i längden54. Det gäller att veta vilket segment som 
eftersträvas och se var dess preferenser gällande pris ligger. 
 
Avdelningen pris i marknadsmixen är följaktligen vad produkten kommer att kosta, både för 
utövare samt åskådare55. Det krävs att göra en prisstrategi för att veta vart prisbilden ska vara 
för konsumenten, vad de är villiga att betala för att uppleva produkten.  
 
3.7.3 Plats 
Genom att segmentera marknaden kan vi finna var det är möjligt att lansera produkten, 
storstäder eller på landsbygden. Storstäder har potentialen att locka en stor publik men risk 

                                                 
51 Ibid., s. 113 
52 Ivy, Jonathan (2008) “A new higher education marketing mix: the 7Ps for MBA marketing” International 
Journal of Educational Management, Vol 22 Nr 4:  s. 289  
53 Lexa, F J (2007) “Advanced Marketing: How to Protect and Advance Your Practice Advanced Marketing”, s. 
120   
54 Thorne, A.R (1971) “The marketing mix- a problem analysis”, European Journal of Marketing, Vol 5 Nr 4: s. 
208 
55 Ivy, J  (2008) “A new higher education marketing mix: the 7Ps for MBA marketing”, s. 289-290 
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finns att produkten blir en i mängden, konkurrensen från andra produkter kan eventuellt vara 
lägre i mindre städer. Vid ett bra användande av Internet leder det till att de geografiska 
gränserna suddas ut, mycket av dagens försäljning och inhämtande av information sker över 
Internet56.    
 
I marknadsmixen är inte plats enbart en fråga om geografiska platser utan även hur placering 
gentemot potentiella konkurrenter och attackering av marknaden ska ske57. Det gäller att 
framhäva de speciella egenskaper som produkten har som ingen annan produkt har. Till 
kunden är det viktigt att förmedla vad som skiljer mixed martial arts mot boxning och andra 
kamsporter. MMA är den mest dynamiska fightsporten eftersom den tillåter att matcherna kan 
genomföras både stående, i clinch, samt på mattan i form av brottning eller jujutsu med 
innehåll av slag och knän samt strypningar och ledlås. 
 
3.7.4 Påverkan 
Fler utövare och åskådare genererar större monetära medel från riksidrottsförbundet58, med 
möjlighet till att ge sporten högre status i framtiden. Med påverkan ska vi kunna influera 
kunder att välja oss, det genom alla former av marknadsföring59. Produkten torde kunna 
påverka konsumenten och dess uppfattning kring kampsport. I denna studie behöver vi därför 
kolla hur aktörerna kommer att kunna tillgodose kunders behov60.  
 
I den bästa av alla världar påverkar marknadsföringen alla enskilda potentiella konsumenter, 
så pass kraftigt att de känner ett behov av att köpa produkten. En dålig kampanj kan vara 
förödande för en bra produkt.61 Under detta sista P måste vi även beakta att Internet är en av 
de stora källor som kommer att påverka produktens överlevnad. Kunder interagerar med 
varandra över nätet och en stor del av dagens marknadsföringskampanjer genomförs i den 
digitala världen.62 Dålig publicitet och en orättvis medierapportering av produkten kan vara 
hämmande för sportens utveckling innan den har hunnit etablera sig.  
    
3.8 Event Marknadsföring 
Ett lyckat genomfört event bygger på de tre E: na, excitement, enterprise och entertainment63. 
I resterande del av avsnittet kommer vi att använda oss av orden på spänning, företagsamhet 
och underhållning. En avgörande faktor som påverkar om ett event ska bli lyckat eller inte är 
hur stor motivation hos åskådarna är, vissa sporter kräver en väldigt engagerad publik och om 
publiken har ett måttligt intresse ger det en sämre inramning64. En stor underhållningsfaktor 
som fångar publikens uppmärksamhet med MMA är intensiteten och farten matcherna 
erbjuder. En boxningsmatch kan hålla på i tolv ronder medan en MMA match varar i tre 
ronder om fem minuter, vilket ger en helt annan frenesi och spänning i varje match än 

                                                 
56 Kalyman, K & Mclntyre, S (2002) “The E-Marketing Mix: A contribution of the E-tailing Wars”, s.493 
57 Ibid., s. 120 
58 www.budo.se, 2009-04-29 
59 Ivy, J (2008) “A new higher education marketing mix: the 7Ps for MBA marketing”. s. 290 
60 Lexa, F J. (2007) “Advanced Marketing: How to Protect and Advance Your Practice Advanced Marketing”, s. 
120 
61 Ibid., s. 121 
62 Kalyman, K & Mclntyre, S (2002) “The E-Marketing Mix: A contribution of the E-tailing Wars”, s.493-494 
63 Hoyle, L H (2002) Event Marketing- How to successfully promote events, festivals, conventions, and 
Expositions (New York: John Wiley & sons, Inc), s. 2. 
64 Thomas, O. Hermes, B & Loos, P (2008) “Towards a Reference Process Model for Event Management”, 
Springer Verlag: s. 444  
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boxning, vilket konsumenterna uppskattar65. Matchernas begränsade tid gör att åskådarna blir 
engagerade på ett helt annat sätt än vid en boxningsmatch.     
 
UFC har visat upp stora kunskaper inom affärsområdet företagsamhet. När produkten blev 
förbjuden valde arrangörerna att modifiera reglerna så att de blev godkända och med ett klart 
mål i sikte har produkten arbetat sig tillbaka från att tillhöra mörka bakgårdar till att få vara 
del i populärkulturen. 21 451 personer är det största antalet personer som har deltagit vid ett 
MMA-event i Nordamerika66 och bevisar att det går att attrahera en stor grupp av människor. 
Det som fungerar i USA brukar ofta även vara gångbart i Sverige. Event anses som det bästa 
sättet att inviga nya personer till sin produkt67. Vidare öppnar detta nya tillfälle för de klubbar 
och företag som är verksamma inom MMA. Om de är synliga vid event kommer det finnas 
möjlighet för företagen att öka sin försäljning genom att bland annat visa upp tränings- 
redskap och kläder. Klubbarna har även möjligheten att påverka personer som har ett intresse 
att kanske börja utöva sporten.    
 
I event marknadsföring har marknadsmixen utökats med ett ytterligare ett p, public relations. 
En del av ett events framgång och succé avgörs av hur bra ens relationer med tidningar, 
bloggare och andra med möjligheten att bilda en opinion68. Tidigare har det även diskuterats 
vikten av att ha goda relationer med samhället speciellt när det är en produkt som är hett 
omdiskuterad. Event marknadsföring visar upp ytterligare en teori som stödjer vår tes att 
samhällets opinionsbildare kommer att fungera i en vågmästarroll och ha betydelse för om 
MMA kommer att vara en bestående produkt, eller inte.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65 Miller, S (2008) ”Mixed martial Arts Builds Caged Heat” Multichannel News, Vol. 29 Nr 38s. 44-45 
66 www.mmajunkie.com, 2009-04-28 
67 Johnson, C (2008) “Decision ´08: event marketing or product sampling”, Journal of Consumer Marketing: s. 
269 
68 Hoyle, L H (2002) Event Marketing- How to successfully promote events, festivals, conventions, and 
Expositions, s. 16-17. 
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4. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  
 
Kapitlet tillvägagångssätt avhandlar ur ett praktiskt perspektiv hur studien är vald att 
genomföras. Avsnitt som avverkas i kapitlet är primärkällan (enkäten), urvalet, bortfall och 
access vid undersökningstillfället. Vidare förklaras hur enkäten är konstruerad. 
 
Tillvägagångssättet syftar till att ge läsaren en förståelse om hur materialet till empirin 
anskaffats. 
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4.1 Primärkällor 
En studies primärkällor avgörs utifrån vad som är förstahandsrapporteringen, ens närhet till 
informationen är avgörande69. Primärkällan fastställs efter att sekundärkällornas forskning har 
analyserats70. Till studien beslöt vi att genomföra en tvärsnittsdesign då vi samlade in 
information från många personer i form av en enkät71. Den avgörande faktorn till att det var 
mer effektivt att göra en kvantitativ än en kvalitativ studie var på grund av bristen på svenska 
aktörer. Genom en enkät kunde vi studera den potentiella marknaden hos potentiella 
konsumenter. Vid valet av primärkällor är det tvunget att avväga vilken eller vilka metoder 
som ger adekvat information, i vårt fall enkätundersökning. En förmodad svårighet med 
primärkällan är att ta hänsyn till att respondenten svar och vår tolkning av svaren kan skilja 
sig åt72.          
 
4.2 Urval  
Till enkäten valde vi att avgränsa respondenterna av enkäten till att ha ett urval om studenter 
vid Umeå universitet mellan åldersdifferensen 18 till 40 år. Urvalet bestämdes för att kunna 
urskilja en potentiellt representativ bild över hur intresset ser ut i Sverige bland populationen 
mellan 18 till 40 år. Med tanke på att vi avgränsade studien till att studera den svenska 
marknaden valde vi att bortse från de utländska studenterna. Åldersfördelningen bestämdes på 
grund av att merparten av dem som studerar vid ett universitet inte är äldre än 40 år. Vidare 
var vi (för att göra studien greppbar) även tvungna att avgränsa den till en viss geografisk 
plats. Enkätutskicken genomfördes till alla de fyra fakulteterna vid Umeå universitet. 
Sammanlagt delades 120 enkäter ut, med ett önskat snitt på cirka 30 enkäter till varje fakultet. 
Att involvera de fyra fakulteterna gjorde vi för att urskilja om det fanns en skillnad i intresse 
mellan akademiska studier. Förhoppningen med valet av antalet enkäter var att dess resultat 
skall påvisa på synbara samband för en större population. En annan viktig punkt som 
beaktades vid undersökningen var att få en jämn könsfördelning bland respondenterna. En 
förmodad komplikation med att bara fråga ena könet är att studien kan bli snedvriden åt ett 
håll och således minskar studiens trovärdighet.  
 
Vid utdelandet av enkäten är det av betydelse att bestämma om det är ett icke-
sannolikhetsurval eller sannolikhetsurval som skall göras. I vårt fall utdelades enkäten genom 
det första alternativet, ett icke-sannolikhetsurval. Problematiken med den formen av urval är 
att det föreligger en risk att vissa grupper kommer att vara överrepresenterade i studien. Vid 
ett sannolikhetsurval undviks dessa eventuella bekymmer.73 Ett icke-sannolikhetsurval är mer 
effektivt och det finns ett antal orsaker till att detta, som tid och att mindre monetära medel 
förbrukas. Att göra ett sannolikhetsurval är enormt tidskrävande och den mängd 
informationen det medför skulle vi inte ha möjlighet att bearbeta. Den andra delen var 
monetära medel, det skulle inte räcka att göra undersökningen vid Umeå universitet utan 
erfordra att undersökningen fanns tillgänglig till personer mellan 18-40 år boende på olika 
platser i Sverige. 
 
Den form av icke-sannolikhetsurval som vi genomförde var ett kvoturval. Vi hade innan 
enkätutdelandet bestämt vart vi skulle dela ut den samt vilket kön och ålder vi eftersträvade.74 

                                                 
69 Patel, R och Davidson, B (2003) Forskningsmetodikens grunder Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, s. 65. 
70 Bell, J (2005)Introduktion till forskningsmetodik, Lund: Studentlitteratur fjärde upplagan, s. 124. 
71 Bryman, A och Bell, E (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, s.65 
72 Holme, I M och Solvang, B K (2006) Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 134. 
73 Bryman, A och Bell, E (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 111-112. 
74 Holme, I M och Solvang, B K (2006) Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 183-4. 
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Platserna som vi delade ut enkäten på Umeå universitet var i humanistiska huset, 
samhällsvetare huset, medicinska biblioteket på universitetssjukhuset och för att påträffa flest 
naturvetare valde vi MIT-huset.   
 
4.3 Enkätkonstruktion 
Frågorna har konstruerats utifrån den ställda problemformuleringen och de valda teorierna. 
Utan en genomtänkt enkät75 saknas underlag för att kunna dra slutsatser och studiens resultat 
blir av föga betydelse.  
 
Frågorna ställdes på ett sådant sätt att respondenterna skulle kunna känna sig avslappnade och 
trygga att svara. Begrepp som kan vara svåra för icke insatta i ämnet att förstå valde vi att ta 
bort eller omformulera, det för att i möjligaste mån undvika missförstånd. 
 
4.3.1 Enkätens uppdelning 
Ovan redogörs för hur de generella ståndpunkterna för enkätens konstruktion fastställdes. 
Nedan skall den pratiska uppdelningen av enkäten klargöras. 
 
4.3.1.1 Block 1 
En undersökning skall helst starta med ett antal neutrala bakgrundsfrågor76. Det första blocket 
bestod av demografifrågor med variabler om ålder, kön, hemort, utbildning samt religiös 
uppfattning. Bakgrundsvariabler var av stor betydelse för undersökningen, eftersom de var av 
intresse till att studera exempelvis om det fanns en karakteristisk skillnad mellan man och 
kvinna, mellan olika åldersgrupper eller mellan fakulteterna. 
 
4.3.1.2 Block 2 
Det andra blocket av enkäten baserades på variabler om vilken typ av sport som 
respondenterna anser vara mest underhållande att titta på, om de själva utövar sport och om de 
helst såg sport exempelvis på plats eller hemma i soffan framför tv:n. Dessa variabler gav 
sedermera svar på om intresserade och utövare var mer eller mindre benägna att åskåda MMA. 
 
4.3.1.3 Block 3 
Det tredje blocket studerar variabler som var mer inriktade på studiens huvudsyfte, MMA. De 
inledande frågorna behandlade huruvida dem har vetskap om UFC och MMA. För de 
respondenter som aldrig hade hört talas om produkten hade enkäten en kortare beskrivning av 
produkten och dess attribut. Vidare ville vi skapa oss en uppfattning om upplevda 
underhållningsvärde av produkten, om de har sett den på plats och hur betalningsviljan att 
åskåda ett evenemang såg ut. Den sista variabeln under tredje blocket var huruvida 
respondenterna ansåg att produkten skulle vara laglig, eller inte.      
 
4.3.1.4 Block 4 
Avslutningen av studien, det fjärde blocket, studerade hur respondenterna inhämtade 
information om sportevenemang, hur de fick vetskap på MMA och vad deras motiv var för att 
se sporten, eller inte. Med dessa variabler studerade vi vilka informationskällor som var av 
störst betydelse, exempelvis Internet, TV eller bekanta. Vidare skapade vi oss också en 
uppskattning av vilka motiv som drev personer att åskåda eller inte åskåda MMA.  
 

                                                 
75 Se Bilaga 1 
76 Patel, R och Davidson, B (2003) Forskningsmetodikens grunder Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, s. 73. 
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4.4 Databearbetning  
Efter insamlandet av alla enkäter sammanställdes all data i statistikbearbetningsprogrammet 
SPSS, vilket fungerar bra både för analysering och illustration av data. Som en 
säkerhetsåtgärd bestämde vi oss för att numrera varje enkät, för att lätt kunna hitta en 
eventuell felande länk i inmatningen och kunna gå tillbaka till individuella respondenters svar. 
Alla frågor kodades för att göra bearbetningen av respondenternas svar mer lätthanterlig att 
föra in i SPSS (t.ex. ja blev 0, nej blev 1 osv.). Fråga 11 kodades om från en femgradig skala 
till en tregradig på grund av att de två översta och de två understa svarsalternativen 
representerade ungefär samma svarsgrupp. På frågor som var av rangordningskaraktär togs 
endast det svarsalternativ med som var högst rankat, då det var av störst betydelse för studien.  
Genom användandet av SPSS kunde vi bygga grafer som visade på samband och skillnader 
mellan bakgrundvariabler och andra variabler. Dessa grafer kom sedan att implementeras i 
både bilagorna och empirin. Vi sammanställde även krosstabeller med tillhörande Chi-Square 
test för att mäta signifikansen. 
 
Logistisk regression gjordes för att se om det fanns något speciell kombination variabler som 
ökade risken för ett visst utfall, i detta fall om respondenten var mer eller mindre benägen att 
uppskatta kampsport. I samband med den logistiska regressionen så skapade vi även tabeller 
som visade på korrelationen mellan olika variabler. 
 
4.5 Access 
Vid enkäter föreligger risken att respondenterna inte svarar på ett tillfredsställande sätt. 
Anledningen till det kan vara olika orsaker som brist på motivation, att respondenten inte 
förstår dess roll i förhållande till frågan. Personerna som utför enkäten måste därför ge 
respondenten insikt över hur deras bidrag till studien spelar roll.77 Alla respondenter fick 
innan de svarade på enkäten veta vad den handlade om och efter det ta ett beslut om de var 
intresserade att delta, eller inte.  
 
Vid genomförandet av en enkätundersökning skall respondenternas vilja och motivation att 
besvara undersökningen tas med i beräkningen. Eftersom en del av dem som svarar kan välja 
att inte svara sanningsenligt, kan en felaktig bild av resultatet möjliggöras.  
 
Det finns en del sätt för att undvika att respondenterna inte ska svara sanningsenligt eller ha 
brist på motivation att svara sanningsenligt. Till exempel att undersökningen genomförs när 
respondenterna inte har tidsbrist eller känner sig obekväma. Vi valde att genomföra halva 
undersökningen innan lunchen och resterande del efter lunchen, under lunchen kan en del 
känna sig störda och fyller i undersökningen snabbt utan att tänka efter. Personerna som inte 
känner sig stressade kan vara mer villiga att ta en kortare paus i sina studier och ta del av 
undersökningen. Vi gjorde dessa delar för att få så många som möjligt att ta del av 
undersökningen.  
 
4.6 Bortfall 
Vid genomförandet en undersökning är inte alla villiga att delta i studien och andra väljer av 
olika orsaker att inte besvara alla frågor. De respondenter som faller bort från studien 
betecknas som bortfall.78 Ett bortfall är antingen internt eller externt, till internt bortfall räknas 

                                                 
77 Patel, R och Davidson, B (2003) Forskningsmetodikens grunder Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, s. 69-70. 
78 Holme, I M och Solvang, B K (2006) Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 199-200. 
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om vissa frågor i enkäten är utelämnande och ett externt bortfall är de som väljer att avstå helt 
från att delta i undersökningen79.  
 
Utdelandet av enkäten gav ett mycket litet externt bortfall, när vi delade ut enkäterna missade 
en respondent att lämna enkäten till oss. Det betyder att det verkliga utfallet av inhämtad data 
ligger på 119 enkäter.   
 
Det interna bortfallet var större än det externa bortfallet. Vissa av frågorna var respondenterna 
inte villiga eller kunde svara på. En del av respondenterna hade missuppfattat vissa 
rangordningsfrågor och endast fyllt i ett alternativ. På fråga fem där de skulle rangordna de 
sporter som de anser är mest underhållande att se på var det 16 stycken som endast fyllde i ett 
alternativ. Den fråga som fick det största bortfallet med fyra bortfall var fråga sjutton som 
handlade om det var MMA, UFC eller ingen av dem som de kom i kontakt med först vid 
undersökningen.   
 
En åtgärd som vi gjorde var att ha med en kortare förklaring över produkten och dess attribut. 
Det var tvunget att ha med en faktaruta för utan den skulle ett klart större bortfall och vi skulle 
ha ett för litet urval för att kunna genomföra en trovärdig studie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
79 Olsson, H och Sörensen, S (2007) Forskningsprocessen kvalitativa och kvantitativa perspektiv, s. 93. 
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5. EMPIRI 
 
I empirikapitlet redovisas resultaten från undersökningen. Bakgrundsvariablerna tas först upp, 
för att sedan vara behjälpliga för att visa på samband mellan exempelvis kön och 
preferenserna angående någon specifik frågeställning. 
 
Empirikapitlet har för avsikt att redovisa respondenterna svar på frågorna från 
enkätundersökningen.  
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5.1 Bakgrundsvariabler 
I början av enkäten hade vi ett antal bakgrundsfrågor, för att skapa en uppfattning om den 
enskilde respondenten. Vi kommer att börja med att redovisa resultatet av de 
bakgrundsvariabler vi använde. De kommer att redovisas samt förklaras och det kommer att 
anges vilka variabler som är av störst betydelse för vår studie.   
 
5.1.1 Ålder 
Den förväntade åldersfördelningen 
innan studien var att majoriteten av 
studenterna vid Umeå universitet var 
mellan 18-40 år. I studien låg dock den 
faktiska åldersfördelningen mellan 19-
38 år, medelåldern var 23,4 år80. De 
flesta av respondenternas ålder låg 
mellan 22-24 år. Av de 119 enkäter vi 
delade ut var en respondent 38 år, två 
33år samt en 30 år. Det är ett för litet 
urval för att kunna dra slutsatser 
huruvida populationen över 30 år 
ställer sig till MMA. Det vi däremot 
kunde urskilja var att det fanns en stor 
svarsrespons av studenter mellan 19-
29 år. 

5.1.2 Kön 
Kön var den variabel som kom att vara av störst 
intresse för vår studie. Efter att ha konstaterat att 
utfallet av könsfördelning blev 60 kvinnor och 
59 män. Slumpfaktorn spelade sin roll för att 
utfallet blev jämnt fördelat och det hjälpte oss 
när vi studerade förhållanden mellan männens 
och kvinnornas preferenser. Vi valde därför att 
fortsättningsvis i stor utsträckning visa på 
samband och skillnader mellan man och kvinna 
tillsammans med andra variabler. 
 
 

 
5.1.3 Landskap (Hemort) 
Bakgrundsvariabeln hemort eller 
landskap valde vi att redovisa genom 
landskap. Det visade sig att 
huvuddelen av respondenternas 
hemort låg i Västerbotten, 39.5%. De 
landskap som följde därefter med 
näst flest respondenter var 
Ångermanland (9.7%), därefter kom 
Norrbotten och Södermanland på 
8.8% vardera och Skåne (7.9%). 
Resterande landskap representerades 
                                                 
80 Se bilaga 3.1 

                              Figur 5.1 

                              Figur 5.2 

                        Figur 5.3 
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med mindre än sex procent vardera. Blekinge, Dalarna, Dalsland och Gotland föll bort på 
grund av att inga representanter från dessa orter förekom i undersökningen. Dessa siffror är 
relativt logiska med tanke på att studien genomfördes vid Umeå universitet. Vi har till denna 
variabel två bortfall på grund av att en respondent kom från Vasa, Finland, och en från 
Shanghai, Kina.  

5.1.4 Fakultet 
Vi valde även att studera vilken fakultet som 
respondenterna var inskrivna vid. Det önskade 
utfallet var att få en jämn fördelning mellan 
fakulteterna. Vi lyckades tyvärr inte uppfylla 
detta till fullo. Undersökningsvariabeln hade 
följande fördelning samhällsvetenskapliga 
fakulteten (38.7%), humanistiska fakulteten 
(15.1%), medicinska fakulteten (31.9%) samt 
teknisk-naturvetenskapliga fakulteten (14.3%). 
Denna skillnad tror vi inte påverkade studien 
och dess resultat i någon större utsträckning. 
Mönster och beteende kunde dock urskiljas trots 
den något ojämna fördelningen. 

 
5.1.5 Könsfördelningen bland fakulteterna 
Av de respondenterna som deltog vid undersökningen visades det sig att 33,3% av kvinnorna 
och 44,1% av männen tillhörde samhällsvetenskapliga fakulteten, vid humanistiska fakulteten 
var 15,1 % av kvinnorna och 15,3% männen representerade, vid medicinska fakulteten var av 
43,3% kvinnorna och 20,3% av männen representerade och slutligen teknisk-
naturvetenskapliga fakulteten där 8,3 % av kvinnorna och 20,3% av männen var 
representerade. 
Generellt går det att 
konstatera att 
fördelningen mellan 
könen vid de olika 
fakulteterna var 
jämn förutom vid 
den medicinska 
fakulteten där 
kvinnorna var överrepresenterade.  

 
5.1.6 Religion 
Den sista bakgrundvariabeln gjorde gällande 
respondenternas religiösa läggning. Vi gav 
respondenterna möjligheten att svara utifrån 
deras uppfattning, exempelvis kunde en person 
tillhöra kristendomen men uppfatta sig som ej 
troende. Religionen blev en bakgrundsvariabel av 
mindre värde eftersom det visade sig att mest ”ej 
troende” deltog i undersökningen. Vi hade två 
personer tillhörande islam men det var ett så pass 
litet antal att det inte gick att dra några slutsatser 
från deras svar.  

                                                                   Utbildning (Fakultet) 
Kön 
 

Samhällsvetenskaplig Humanistisk Medicinsk Teknisk- 
Naturvetenskaplig 

Totalt 

Man  
 
Kvinna 

26 (44,1%) 
 
20 (33,3%) 

9 (15,3%) 
 
9 (15,1 %) 

12 (20,3%) 
 
26 (43,3%) 

12 (20,3%) 
 
5 (8,3 %) 

59 
(100 %) 
 
60 
(100 %) 

Totalt 46  18 38 17 119  

                           Figur 5.6 

                             Figur 5.4 

                               Figur 5.5 
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5.2 Upplevelse 
Den översta grafen visar på hur kamsport 
upplevdes i förhållande till fakulteterna. 
Bland de vid samhällsvetenskapliga 
fakulteten gick det att utläsa att 47.6% 
ansåg att det var underhållande medan 
21.7% ansåg att det var obehagligt att se på. 
Bland de respondenter som tillhörde den 
humanistiska fakulteten var det lika många 
som ansåg att det var underhållande som 
obehagligt, 38.9%. På medicinska 
fakulteten var merparten neutralt inställda, 
39.5%, i förhållandet mellan underhållande 
och obehagligt var det relativt lika. Vid den 
teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 

svarade huvuddelen, 52.9%, att kampsport 
var en underhållande sport att åskåda. Det 
gjorde procentuellt att teknisk-
naturvetenskapliga fakulteten var den 
fakulteten med störst intresse för sporten, 
dock så var det den fakultet som till antalet 
var minst representerad i undersökningen. 
 
I den andra grafen studerades sambandet 
mellan kön och inställning gentemot 
kampsport. Andelen av de respondenter som 
betraktade kampsport som underhållande var 
61 % av männen positivt inställda men 
endast 23.3% av kvinnorna delade den 
uppfattningen. Åsikten att kampsort var 
obehagligt var det fler kvinnor (33.3%) än 
män (17 %) som hade. Enligt denna graf kan 
vi konstatera att männen var mer positiva 
gentemot kampsport än kvinnor. Vi kan 
även konstatera att det fanns ett signifikant 
samband mellan kön och hur kampsport 
upplevs, dock ej i förhållandet till fakultet81.      
 
Den sista grafen granskas hur upplevelsen 
av kampsport förhåller sig till ålder på 
respondenterna. Bland respondenterna 
mellan åldern 18-23 år svarade 46.6% att 
kampsport var underhållande medan 32.9% 
var neutralt inställda till 

underhållningsvärdet av kampsport. I åldersfördelningen mellan 24-29 var det 38.1% som 
svarade att kampsport var underhållande medan 28.6 % var neutralt inställda. I de andra 
ålderspannen var det ett för litet urval för att svaren skall vara av statistisktvärde.  
 

                                                 
81 Se bilaga 3.7.2 

                               Figur 5.7 

                              Figur 5.8 

                             Figur 5.9 
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5.3 Underhållningsvärde 
I de kommande graferna ser vi vilken 
sport som var mest underhållande att se 
på och vilka sporter som var mest 
underhållande i förhållande till hur 
kampsport upplevs, med det kan 
samband urskiljas mellan olika 
sportintressen och respondenternas 
benäghet att mer eller mindre vilja 
åskåda ett MMA-event. Den sjätte 
frågan i undersökningen var angående 
vilken sport som respondenten ansåg 
var mest underhållande att åskåda. 
Bollsporter i form av exempelvis 
fotboll och ishockey var den typ av 
sport med största underhållningsvärde 
för båda könen. Av respondenterna var det 62.7% av männen och 49.2% av kvinnorna som 
tyckte bollsporter var mest underhållande.  Den sport som utlästes som den näst mest 
underhållande bland kvinnor att se på var prestationsporter, med 23.7%. Hos männen 
observerades att kampsorter kom på en andra placering med 18.6%. Den sport som var klart 
minst populär hos båda könen var strategisporter. Det fanns ett signifikant samband mellan 
dessa variabler82.     
 
Vi kan i grafen bredvid förvissa 
oss om att de som svarat att 
bollsporter var det mest 
underhållande att titta på 
generellt hade en positivare 
inställning gentemot 
underhållningsvärdet av 
kampsporter. Hela 48.5% av 
respondenterna som föredrog 
bollsporter ansåg att kampsport 
var underhållande. Vidare 
kunde det konstateras att de 
som främst tittade på 
skidsporter och 
prestationsporter var mindre 
benägna att åskåda kampsport. 
Noll procent av dem som svarade skidsporter svarade att de ansåg att kamsport var 
underhållande. Alla, förutom en, som uppgav att kampsport var mest underhållande svarade 
att kampsport var underhållande att åskåda. Vidare kunde det konstateras att 
bollsportsåskådare också kunde vara potentiella kampsports konsumenter. Vi konstaterade att 
det fanns ett samband mellan vilken sport som föredrogs och hur kampsport upplevs83. 
 

                                                 
82 Se bilaga 3.8.1 
83 Se bilaga 3.8.2 

                            Figur 5.10 

Figur 5.11 
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5.4 Betalningsvilja 
Det första som gick att konstatera från frågan 
vad respondenterna var villiga att betala för att 
åskåda ett MMA-event var att båda könen 
uppvisade en stor ovilja att betala mer än 200 
kr för sporten. Det svåra var att veta om det var 
0 kr som ville betalas eller 200 kr. Till denna 
fråga är det mer intressant att studera hur 
många som är villiga att betala mer än 200 kr. 
Av diagrammet gick det att konstatera att 
11.8% av de kvinnliga respondenterna är 
villiga att betala över 200 kr och av de manliga 
respondenterna var motsvarande siffra 24.1%.   

 
Vidare gick det att konstatera att det inte 
fanns en betydande skillnad mellan 
fakulteterna och deras betalningsvilja. De 
flesta har uppgett att de endast var villiga att 
betala mellan 0-200kr. De medicinstuderande 
tenderade att vara något mer villiga att betala 
mer än 200 kr (23.7%). Den 
samhällsvetenskapliga fakulteten var näst 
mest villig att betala mer är 200 kr, (15.6%). 
 
 
 

5.5 Betraktning 
Frågan om hur respondenterna helst 
såg sport blev uppdelad i 
svarsalternativen; på plats, framför 
TV, på en bar/dylikt, över Internet 
och annat. Från denna fråga gick det 
att se hur respondenterna helst 
åskådade sport. Ur ett 
genusperspektiv gick det att utläsa 
att kvinnor (45.8%) föredrog att se 
sport hemma medan männen (56.1%) 
helst såg sport på plats. En intressant 
iakttagelse är att det endast var 
kvinnor som ansåg att de helst såg 
sport på en bar eller dylikt. Vi kunde 
från dessa variabler urskilja ett 
signifikant samband mellan kön och åskådningsform84.  
 
 

                                                 
84 Se bilaga 3.10 

Figur 5.12 

Figur 5.13 

Figur 5.14 
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5.6 Kommunikation 
I dagens samhälle med ett flertal 
medier att tillgå för att inhämta 
information ansåg vi att det var av 
värde att skåda hur respondenterna 
gick tillväga för att hitta information 
om sportevenemang. Det vi fann var 
att båda könen helst valde att använda 
Internet som sin primära källa för att 
skaffa information, fast männen i 
något större utsträckning, (67.8% mot 
kvinnornas 40,6%). Den källa som 
kom tvåa var att skaffa information 
från familj och vänner, vilket kvinnor 
(27.1%) gjorde något mer än männen 
(17 %). Det fanns ett könsrelaterat 

samband mellan hur information inhämtades85. 

5.7 Första kontakten 
På frågan hur respondenterna först kom i 
kontakt med MMA kunde vi utläsa att 
merparten av de svarande kom i kontakt 
med MMA via vår undersökning, 
sammanlagt var det 56.7% av kvinnorna och 
28.8% av männen. Männen kände till MMA 
i relativt stor utsträckning från TV, 35.6%. 
Anledningen till att ett antal personer hade 
vetskap om MMA innan vår undersökning 
kan vara på grund av att TV4 Sport sänder 
MMA på sena kvällar från Nordamerika, 
främst UFC.  En del av respondenterna hade 
skaffat sig kunskap och medvetenhet om 
MMA med hjälp av Internet, vilket går i linje med frågan ovan. I förhållandet kön och hur 
respondenterna kom i kontakt med MMA finns det ett signifikant samband86. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
85 Se bilaga 3.11 
86 Se bilaga 3.12 

Figur 5.15 

Figur 5.16 
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5.8 Tillåtenhet 
MMA är som tidigare nämnts endast 
tillåtet om arrangören söker särskilda 
tillstånd. Om en öppnare lagstiftning 
tillämpades skulle förmodligen fler 
evenemang kunna anordnas. Majoriteten 
av respondenterna tyckte att MMA borde 
vara tillåtet med en väldigt hög andel hos 
båda könen. Männen var dock något 
positivare än kvinnorna med 79,7% för 
och endast 20,3% mot. Kvinnorna kom 
inte långt efter med 60 % för och 40 % 
mot en öppnare lagstiftning. Även om 
båda könen var generellt väldigt 
positiva till MMA så var MMA betydligt 
mer accepterat hos det manliga könet, 

detta samband är signifikant87. Frågan kan dock ha varit något förvirrande då den aktuella 
lagstiftningen inte redovisades i undersökningen. 
 
Även fakulteterna var övergripande 
positiva till att MMA borde vara tillåtet i 
Sverige. Samhällsvetare visade sig dock 
vara generellt mer positiva med hela 
78,3% för och endast 21,7% mot. Den 
mest negativa gruppen var medicinarna 
med 60,5% för och 39,5% mot. 
Sammanfattningsvis kan ändå 
konstateras att tillhörighet till någon 
specifik fakultet inte borde påverka 
inställningen till MMA i någon större 
utsträckning, mer än att samhällsvetare 
var marginellt mer positiva och 
medicinare något mer negativa än 
majoriteten. 
 
I åldersspannet mellan 18-23 år svarade 
69.9% att de ansåg att MMA borde vara 
tillåtet medan 30.1% svarade att den inte 
tyckte att MMA borde vara tillåtet i 
Sverige. Mellan 24-29 år svarade 71.4% 
av respondenterna att MMA borde vara 
tillåtet medan 28.6% ansåg att det inte 
borde vara tillåtet i Sverige. I de andra 
ålderspannen var urvalet för litet för att 
vara av intresse för studien. 

                                                 
87 Se bilaga 3.13.1 

Figur 5.17 

Figur 5.18 

Figur 5.19 
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Vi granskade även om det fanns ett 
förhållande mellan hur kampsport upplevs 
och om MMA vore tillåtet. Av de 
respondenter som ansåg att kampsport var 
underhållande tyckte 40.3% att det borde 
vara tillåtet medan endast 1.6% ansåg att det 
inte borde vara tillåtet. Hos dem som ansåg 
att kampsport var obehagligt ansåg 17.7% att 
det inte borde vara tillåtet medan 7.6% ansåg 
att det borde vara tillåtet. Det kan fastställas 
att de som tyckte att kampsport var 
underhållande också var mer för att en lättare 
lagstiftning skulle tillämpas på kampsport i 
Sverige. Här fanns ett signifikant samband.88 

 

5.9 Motiv  
Kvinnor och män ofta har olika preferenser 
när det kommer till sport och underhållning, 
så även MMA. Bland kvinnorna så var att 
uppleva showen (11,2 %) och den sociala 
faktorn (9,5 %) de starkaste motiven. Dock 
så var de kvinnliga respondenterna relativt 
ointresserad att åskåda MMA på plats med 
44,8 % som svarade att de ej hade något 
motiv, dvs. ej intresserade. Bland männen 
såg det dock något annorlunda ut, hela 
46,6% svarade att se showen var deras 
starkaste motiv och dubbelt så många män 
ansåg att intresset för sporten var deras 
främsta motiv för att åskåda MMA live 

(20,7% hos männen mot 10,3% hos kvinnorna). Männen var även generellt sett mindre 
ointresserade med endast 22,4% som ej hade något motiv för att åskåda MMA. Det fanns ett 
signifikant samband mellan variablerna89. 
 
Eftersom MMA är en så 
kontroversiell produkt så är det 
även intressant att se vilka motiv 
som respondenterna skulle kunna 
ha för att inte vilja åskåda ett 
MMA event. De kvinnliga 
respondenterna var betydligt mer 
känsliga när det gällde våldet, 24,1 
% hade det som främsta motiv i 
förhållande till männen där det 
endast låg på 15,5 %. Kvinnorna 
visade även här i större 
utsträckning än männen sitt 

                                                 
88 Se bilaga 3.13.4 
89 Se bilaga 3.14.1 

Figur 5.20 

Figur 5.21 

Figur 5.22 
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ointresse med hela 31 % mot männens 19 %. Männen visade sig dock vara betydligt mer 
priskänsliga än kvinnorna med hela 29,3% som tyckte det var för dyrt mot kvinnornas 10,3 %. 
Det något underliga utfallet där lika många män som kvinnor (27,6 % vardera) ansåg sig 
intresserade överenstämmer inte helt och hållet med föregående graf, denna avikelse kan dock 
tolkas som att vissa respondeter svarade som de hade motiv både för och emot medans andra 
respondenter endast svarade att de hade ett motiv för eller emot och kryssade in ”inget motiv” 
på den frågan där de inte hade något motiv. 
 

Från den samhällsvetenskapliga 
fakulteten svarade de flesta att de 
var intresserade, 33.3%. 13.3% 
ansåg att våldet var stötande och 
8.9% att det var etiskt 
oförsvarbart. Vid den 
humanistiska fakulteten svarade 
41.2% att deras motiv att inte 
åskåda ett MMA-event var att det 
var för dyrt, medan 23.5% ansåg 
att våldet var stötande och 11.8% 
tyckte att det var etiskt 
oförsvarbart. Vid den medicinska 
fakulteten var merparten 
intresserade (32.4%), tätt följt av 
ointresse (29.7%) och att våldet 
var stötande (24.3%). Hos 
respondenterna från den teknisk-

naturvetenskapliga fakulteten var motiven jämnt fördelade mellan intresse, för dyrt, ointresse 
och att våldet var stötande, (23.5% på vardera). 
 

5.10 Kännedom 
Vetskapen om kampsport var 
mycket större än vad författarna 
hade kunnat tänka sig. Hela 
42 % av respondenterna kände 
till både UFC och MMA. Endast 
3,4 % av respondenterna kände 
bara till MMA, vilket i 
förhållande till att 16,8% kände 
till UFC men inte MMA tyder på 
att UFC som koncept är betydligt 
mer välkänt än själva sporten 
MMA. Det bör dock poängteras 
att UFC eller Ultimate Fighting 
ibland lite slarvigt används som 
synonym för MMA då det i 
själva verket inte alls är det, 

Figur 5.23 

Figur 5.24 
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dock så finns det definitivt ett samband mellan kännedomen om UFC och MMA. Detta 
samband kan möjligen förklaras med att UFC ofta är inkörsporten till MMA. Förhållandet 
mellan UFC mot MMA är signifikant90. 

 
På frågan om vilken respondenterna först 
kom i kontakt med (UFC eller MMA) så 
visade det sig att sporten var i rejält 
underläge mot företaget, 52,2% av 
respondenterna kom först i kontakt med 
UFC mot 10,4% som först kom i kontakt 
med MMA. Inte så överraskande så 
framgick också från denna fråga att 
ungefär lika många respondenter som på 
föregående fråga inte hade kommit i 
kontakt med MMA eller UFC innan 
denna undersökning.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
90 Se bilaga 3.15 

Figur 5.25 
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5.11 Logistisk regression 
För att öka förståelsen om vilka faktorer som påverkar benägenheten till att uppskatta 
kampsport försökte vi konstruera en logistisk regression91. Konstanten blev således frågan om 
hur respondenterna upplevde att se på kampsport där endast de respondenter som ansåg att det 
var obehagligt eller underhållande var med (det neutrala svarsalternativet kodades bort på 
grund av att konstanten behövde vara nominal). De oberoende variablerna som vi valde var 
variabler vilket vi trodde (om ett specifikt utfall inträffade) skulle öka chansen för att 
respondenten skulle uppskatta kampsport. Kön valdes eftersom männen tenderade att vara 
mer positiva till kampsport än kvinnorna. Vi valde kännedomen om UFC och MMA som 
oberoende variabler eftersom vi trodde att ökad vetskap om sporten möjligen bidrog till 
uppskattningen av kampsport. Slutligen valde vi frågan om respondenterna tyckte MMA 
borde vara tillåtet i Sverige då vi trodde att ett positivt svar möjligen kunde gå hand i hand 
med benägenheten att uppskatta kampsport. 
 
Den logistiska regressionen visade dock inte på ett tillräckligt signifikant samband mellan hur 
respondenterna upplevde att se på kampsport (”Hur upplever du att se på kampsport?”, utan 
de neutrala svaren) och deras kön, vetskap om MMA, vetskap om UFC, och om de tyckte att 
MMA borde vara tillåtet i Sverige, för att formeln skulle kunna tillämpas rent praktiskt. Vi 
konstruerade den logistiska regressionen enligt överstående upplägg med tanke på hur 
fördelningen såg ut när vi skapade graferna där vi trodde att skillnaderna var tillräckligt stora 
för att ge ett signifikant samband, dock var fallet inte så. Korrelationen mellan de oberoende 
variablerna var alldeles för stor för att alla variabler i ekvationen skulle kunna bidra till den 
logistiska regressionen92.   
Classification Table(a) 

  Observed 

Predicted 
Hur upplever du att se på kampsport? 
(utan neutral) 

Percentage 
Correct 

Obehagligt eller 
Myckt Obehagligt 

Underhållande eller 
Mycket 
Underhållande 

Step 1 Hur upplever du att se på 
kampsport? (utan neutral) 

Obehagligt eller Myckt 
Obehagligt 

25 5 83,3 

Underhållande eller Mycket 
Underhållande 5 45 90,0 

Overall Percentage     87,5 

a  The cut value is ,500 
Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 
1(a) 

kon ,603 ,841 ,515 1 ,473 1,828 

ufc -,398 1,109 ,129 1 ,720 ,672 

mma 3,170 ,950 11,130 1 ,001 23,817 

tillåten 3,765 1,039 13,123 1 ,000 43,182 

Constant -3,665 1,118 10,743 1 ,001 ,026 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
91 Anderson, D R et al (2006) Statistics for Business and Economics, Thomson Learning European Edition, s. 
597 - 606 
92 Se bilaga 2.17 
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6. ANALYS 
 
I det sjätte kapitlet analyseras svaren från empirin. De tendenserna som kan urskiljas mellan 
kön, fakultet och ålder analyseras för att utröna om det finns något segment som kan tänka sig 
att vara mer eller mindre benägna till att se på kampsport.  
 
Kapitlet syftar till att ge läsaren en större inblick i de svaren vi fick ut genom enkäten och hur 
de kan kopplas till valda teorierna. 
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6.1 Vilken är målgruppen för MMA? 
Att utföra en segmentering innebär att hitta de segment som kommer att vara bäst lämpade att 
vända sig till. Segmentering innebär också att i sökandet efter de mest attraktiva segmenten 
urskilja de segment som ter sig vara mindre attraktiva. Segmentering kan göras utifrån i stort 
sett vilka variabler som helst, både bakgrundvariabler och andra variabler. Att anknyta till 
produkten är dock väldigt viktigt då bakgrundsvariabler i sig inte säger någonting om 
produkten. 
 
Det visade sig att åldersfördelning var relativt fokuserad på en yngre målgrupp, då 
medelåldern och median båda låg runt 23 år samt att 60 % av deltagarna var mellan 18 och 23 
år. Detta kom att betyda att de data som insamlades var väldigt fokuserad till ett potentiellt 
yngre segment, detta kan både ses som en fördel och en svaghet då MMA generellt tenderar 
att locka en yngre publik samtidigt som möjligheten att urskilja potentiella äldre segment blev 
betydligt svårare. Det visade sig dock (i samklang med vad vi trodde) att de yngre segmenten 
i relativt stor utsträckning fann kampsport underhållande, hela 47 % (34 st.) respondenter i 
ålderspannet 18 till 23 år fann kampsport underhållande. I nästa ålderspann, 24 till 29 år, var 
det också en lejonpart som var av samma åsikt, hela 38 % (16 st.). 93 Utifrån dessa data kan 
konstateras att de yngre respondenter finner kampsport väldigt underhållande. Dock så är det 
svårt att se om de äldre åldersspannen då så få respondenter av de åldrarna var med och kan 
därför inte uteslutas som ett potentiellt segment. Även respondenternas inställning till frågan 
om MMA borde vara tillåtet i Sverige var övervägande positiv i de yngre åldrarna. Hos 
ålderspannet 18 till 23 så var 70 % (51 st.) för och i ålderspannet 23 till 29 var hela 71 % (30 
st.) för 94. Dessa tendenser visar också på de yngre segmentens positiva inställning till MMA 
och kampsport.  
 
Bakgrundsvariabeln kön fördelade sig slumpmässigt oerhört jämnt mellan man och kvinna, 
med 60 kvinnor och 59 män.95 Könsvariabeln blev därför talande för hur det potentiella 
segmentet var fördelat. Utifrån frågan om hur respondenterna upplevde att se på kampsport så 
framgick det att männen fann kampsport oerhört mycket mer underhållande än kvinnorna. 
Hela 61 % av de manliga respondenterna fann det underhållande i förhållande till kvinnornas 
23 % 96. Könsfördelningen på frågan om MMA borde vara tillåtet i Sverige så gick det även 
där att urskilja att männen var något mer positiva än kvinnorna till MMA. Männen visade sig 
också vara mer benägna att betala mer än kvinnorna för att åskåda ett MMA-event, 22 % av 
männen ansåg sig villiga betala 200 till 400 kr vilket är ungefär dubbelt så många som 
kvinnorna97. Tendensen är definitivt klar, men det bör dock poängteras att kvinnorna i många 
frågor inte var långt efter männen. 
 
Religionsvariabeln visade sig vara av mindre användning i denna undersökning då majoriteten 
av respondenterna uppfattade sig som ”ej troende” eller kristna. Endast två respondenter med 
islam som religion deltog i undersökningen vilket är för få respondenter för att dra några 
slutsatser om det segmentet. Förutom de nämnda religionerna så redovisade respondenterna 
ingen annan religiös tillhörighet. Skillnaderna mellan ”ej troende” och kristna var även så 
liten så några slutsatser rörande religionsuppfattnings påverkan gentemot inställningen till 
MMA inte gick att urskilja98. En möjlig anledning till att skillnaderna mellan ”ej troende” och 

                                                 
93 Se Bilaga 3.7.2  
94 Se Bilaga 3.13.3 
95 Se Bilaga 3.1 
96 Se Bilaga 3.7.2 
97 Se Bilaga 3.9.1 
98 Se Bilaga 3.6 
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kristna var så små tros kunna vara det faktum att många svenskar föds som medlem i den 
svenska kyrkan. På så sätt kan många se sig som kristen utan att egentligen vara troende vilket 
får resultatet mellan de olika grupperna att likna varandra. 
 
Att akademiska studier har sin påverkan på individen är en uppfattning som delas av båda 
författarna. Frågan är dock på vilket sätt studierna påverkar och om det har någon inverkan på 
intresset för MMA? Upplevelsen av att se på kampsport var väldigt olika beroende på fakultet. 
Humanisterna hade lika många respondenter som ansåg det var obehagligt som underhållande, 
samt en minoritet som var neutralt inställda. Naturvetarna och samhällsvetarna var mest 
positiva till kampsport då majoritet av respondenterna i de båda fakulteterna fann det 
underhållande att se på. En annan likhet mellan de två var att antalet som upplevde obehag i 
samband med kampsport var väldigt få. Medicinarna var den grupp som visade minst intresse, 
dock så var de inte bara negativa då majoriteten var neutralt inställda.99 Ingen betydande 
skillnad gick att se mellan fakulteterna när det gällde hur mycket de skulle kunna tänka sig att 
betala för att åskåda MMA, studenterna är dock som tidigare nämnts inte en så speciellt 
köpstark grupp. 
 
Ett annat intressant tillägg till det potentiella segmentet var att se om åskådare hos andra 
sporter var mer eller mindre benägna att uppskatta MMA. Vi ställde därför frågan om vilka 
sporter respondenterna ansåg var mest underhållande att titta på mot frågan om hur de 
upplevde att titta på kampsport.100 Först och främst så såg vi att 93 % av respondenterna som 
ansåg att kampsport var den mest underhållande sporten även ansåg att kampsport var 
underhållande att titta på, de resterande sju procent var neutralt inställda till hur de upplevde 
kampsport. Respondenterna som ansåg att bollsporter var mest underhållande ansåg också i 
väldigt stor utsträckning att de upplevde kampsport som underhållande, hela 48 % hade den 
uppfattningen. Även respondenterna som ansåg att strategisporter var mest underhållande 
upplevde i väldigt stor utsträckning att kampsport var underhållande, dock så var de antalet 
respondenter som ansåg att strategisporter var mest underhållande väldigt få, vilket gör att 
resultatet inte är speciellt talande. Varken åskådarna av prestationssporter eller skidsporter var 
speciellt förtjusta i kampsport, med endast 10 % av de respondenter som ansåg att 
prestationssporter var mest underhållande ansåg att de upplevde kampsport som 
underhållande. Hos dem som ansåg att skidsport var mest underhållande var det inte en enda 
respondent som upplevde kampsport som underhållande. Upptäckten att åskådare till 
bollsporter tenderade att också uppskatta kampsport var väldigt intressant. En möjlig 
förklaring till detta kan vara att kampmomentet och spänningen är gemensamma nämnare hos 
dem båda.  
 
I samma anda som det är viktigt att urskilja potentiella segment är det också viktigt att se 
vilka motiv som är av störst betydelse för åskådarna. Det är viktigt att både belysa de motiv 
som i störst utsträckning lockar med MMA samt de som får respondenterna att inte vilja 
åskåda. Det visade sig att kvinnor och män hade något olika preferenser när det kom till att 
åskåda MMA. Kvinnorna visade det största ointresset med hela 45 % som svarade att de inte 
fann något motiv till att se MMA, dock var det en del kvinnor som ansåg att upplevelsen och 
den sociala faktorn kunde vara lockande. Den sociala faktorn visade sig inte speciellt 
avgörande för männen, då den endast låg på 9 % av respondenternas främsta motiv. Männen 
visade istället att upplevelsen var det i särklass viktigaste motivet för att åskåda MMA med 
hela 45 % av svaren, dock så var intresset för sporten också ett väldigt viktigt motiv med 

                                                 
99 Se Bilaga 3.7.1 
100 Se Bilaga 3.8.2 
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21 % av svaren. 101  Detta säger oss att motiven mellan könen definitivt skiljer sig, dock bör 
det poängteras att själva upplevelsen av showen var det viktigaste motivet hos båda könen. 
 
Som en motpol mot ovannämnda åskådarmotiv så frågades även respondenterna om deras 
motiv till varför de inte skulle vilja åskåda MMA. Majoriteten av kvinnorna svarade att deras 
främsta motiv till att inte delta i ett MMA-event var ointresse (31 %), inte långt efter kom 
motiveringen att de fann våldet stötande (24 %). För männen visade det sig vara en mer 
finansiell fråga då majoriteten ansåg att det främst motivet var att det var för dyrt. Intressant 
var också att väldigt få respondenter motiverade sin ovilja med motivet att det var etiskt 
oförsvarbart att åskåda MMA, endast 7 % hos kvinnorna respektive 8 % av männen. 102 
Tendensen är även här väldigt klar att det manliga könet var något mer positiv till MMA än 
det kvinnliga och uppskattade de moment hos sporten som representerar essensen hos 
produkten. 
 
6.2 Var finns de potentiella kunderna? 
I marknadsmixen är platsen en avgörande faktor för att placera produkten i ett så fördelaktigt 
läge som möjligt. Platsen återkopplar också till det potentiella segments geografiska läge.  
 
Landskapsvariabeln var fokuserad kring norra Sverige, med en specifik överrepresentation 
över Västerbotten. Detta gjorde det svårt att klargöra om intresset för MMA var något som 
varierade från landskap till landskap eller höll sig konstant över hela landet. Dock så var de 
flesta landskap mer eller mindre representerade (alla förutom Blekinge, Dalarna, Dalsland och 
Gotland vilket visade sig att ingen respondent härstammade från). Det leder oss till att 
studiens resultat kan baseras utifrån hur marknaden potentiellt ser ut i norra delen av Sverige 
på grund av den stora fördelningen av respondenter kom därifrån. Den geografiska 
tyngdpunkten av studien betyder inte automatiskt att det kan förbises att resultaten kan vara 
gångbara i övriga delar av Sverige. Studenter och andra medborgare från yngre generationer 
av den svenska befolkningen kommer från ungefär samma kultur med liknande värderingar. 
Utsikten hade varit annorlunda om vi exempelvis studerat hela den europeiska marknaden och 
fått tyngdpunkten av svaren i ett specifikt land. Att med säkerhet säga att det finns något 
samband mellan landskapstillhörighet och intresset för MMA gick inte att urskilja, dock så 
kräver produkten att det finns mycket människor tillhands så att lokalerna kan fyllas, och med 
detta i åtanke så bör det vara mest troligt att MMA-event fungerar bäst i stadsmiljö eller mer i 
tätbefolkade områden.  
 
6.3 Finns det utsikter för att tjäna pengar på MMA?  
Vid lanseringen och etableringen av nya produkter är det viktigt att det finns utsikter för att 
tjäna pengar på produkten. Det leder oss till att analysera det andra P:et (Pris) i 
marknadsmixen som behandlar kundernas betalningsförmåga och prissättning av produkten. 
Priset kan inte vara för lågt för då blir marginalerna alldeles för små. Ett för högt pris kan 
dock medföra att få kunder anser att det är värt att betala för att ta del av produkten. I 
undersökningen efterfrågade vi hur mycket respondenterna var villiga att betala för ett MMA-
event. Till följd av att det var studenter som deltog i enkäten var de flestas betalningsvilja 
relativt låg, den låg mellan 0-200 kr, och denna uppfattning delades relativt lika mellan könen 
med en liten övervikt bland kvinnor 103. Vidare när vi studerar betalningsvilja mellan 
fakulteterna var det med en stor majoritet som hade på en betalningsvilja på 200 kr eller 

                                                 
101 Se Bilaga 3.14.1 
102 Se Bilaga 3.14.2 
103 Se Bilaga 3.9.1 
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mindre 104. Problemet med att analysera svarsalternativet (0 – 200 kr) var att vi inte visste om 
huruvida personerna ansåg att det är värt att betala 200 kr eller ansåg att det ej var värt 
någonting alls. Av dem som svarade att de inte var villiga att betala mer än 200 kronor kan det 
fastslås att ett antal inte kan ha gjort det på grund av att de ansåg att det var för dyrt. Istället 
tror vi att den höga svarsfrekvensen kan förklaras av att de tyckte den var ett passande pris. 
Utifrån respondenternas motiv att inte vilja se MMA-event går det även se att nästan var 
tredje man och ungefär tio procent av kvinnorna tyckte att det var för dyrt. Det kan bero på att 
studenter i relativt stor utsträckning lever på en begränsad budget.  
 
På prisfrågan var det därav större intresse att studera om de svarande var villiga att betala mer 
än 200 kr. Det framgick att män var mer villiga att betala mer än kvinnor och det var den 
medicinska fakulteten som var mest villiga att betala mer än 200 kr. Det är en intressant 
observation med tanke på att det var den fakultet med störst svarsrespons från kvinnor. Det får 
oss att göra antagandet att männen vid den medicinska fakulteten var villiga att betala mer 
pengar för att uppleva kamsport på plats, eller möjligen att kvinnor vid den medicinska 
fakulteten skiljde sig från övriga kvinnor och var villiga att betala mer. Den humanistiska 
fakulteten var den fakulteten där i de flest respondenter var minst intresserade av att betala för 
att uppleva kampsport, vilket även var den fakultet med flest respondenter som ansåg att 
kampsport var obehagligt.  
 
Studerande är inte en optimal målgrupp på grund av deras begränsade inkomst, men att skapa 
ett intresse under studietiden och en lojal kundkrets kan vara lönsamt om några år. När de 
studerande som är intresserade av kampsport är färdigutbildade och har ett högre avlönat 
arbete kommer deras köpkraft att bli större. Den gruppen som var intresserade av kampsport 
men ansåg att det var för dyrt kan senare i livet med en större köpkraft komma att vara en 
attraktiv målgrupp.  
 
6.4 Vilka lämpliga marknadsföringskanaler har upptäckts?  
Om en produkt skall finna sin publik kräver det att möjliga marknadsföringskanaler övervägs 
och studeras. Under teorikapitlet valde vi att fokusera framförallt på okonventionella 
marknadsföringskanaler istället för mer beprövade tillvägagångssätt som att exempelvis 
annonsera i tidningar eller göra reklam på TV. Detta främst för att MMA har haft ett väldigt 
stort genomslag på amerikanska fans genom mer virtuella kommunikationskanaler.  
 
I undersökningen frågade vi respondenterna om hur de valde att gå tillväga för att skaffa 
information angående sportevenemang. Av svaren går det att utläsa att både män och kvinnor 
använder sig av Internet i stor utsträckning för att finna information om sportevenemang. Hos 
männen var det närmare 68 % och hos kvinnorna 41 % som främst använde det mediet. Av 
det kan vi konstatera att Internet är en betydelsefull kanal vid marknadskommunikationen för 
en produkt. Vid användandet av Internet för att lansera MMA och event kan det hjälpa till öka 
medvetenheten. I Umeå har i skrivandets stund en kamsports-gala just gått av stapeln105. Efter 
det eventet valde arrangörerna att lägga ut alla matcher på Youtube vilket ökade vetskapen 
om produkten106. Användandet av Internettjänster som Youtube kan göra att personer som är 
okunniga om kampsport kan se exakt vad det handlar om, och på så sätt fyller Internet sin 
påverkan på kunden vilken är en viktig del i marknadsmixen. Det fungerar som ett utbildande 
medel och strävan efter att påverka personers inställning gentemot kampsport. Internets 
betydelse kommer att öka hela tiden på grund av att den yngre generationen läser mindre 

                                                 
104 Se Bilaga 3.9.2 
105 www.battleofbotnia.com 2009-05-22 
106 www.youtube.com 2009-05-20 
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papperstidningar än den äldre generationen och istället väljer att inhämta informationen från 
Internet. Det nya mediet ger en större frihet att lansera produkter eftersom det inte är en färdig 
mall som papperstidningar. Om MMA syns på rätt ställen på Internet innebär det att ett fler 
personer kommer att få upp ögonen för sporten. Detta visar på att teorin om virus 
marknadsföring stämmer överens med resultaten av studien. Teorin bygger på att Internet 
används för att skapa en digital word-of-mouth som sedan sprids vidare antingen på Internet i 
form av forum eller i det verkliga livet. Vidare leder det till att bloggare på Internet kommer 
att kunna spela en viktig roll på sportens anseende. Antingen blir deras roll att hjälpa sporten 
eller att stjälpa sporten beroende på deras personliga uppfattning. 
 

Det andra vanligaste sättet att inhämta informationen var att använda sig av sina vänner och 
bekanta, till största del var det kvinnor men även många av de manliga respondenterna. Det 
visar även här på betydelsen av ”word-of-mouth”. Om en person upptäcker MMA och får en 
tillfredställande upplevelse kan det ge ett stort genomslag, en nöjd konsument kan betyda tio 
till potentiella kunder i dennes närhet. Problemet är om personen istället upplever MMA som 
något negativt då kan rykten ge en motsatt effekt. Negativ ”word-of-mouth” kan leda till att 
potentiella konsumenter inte ger produkten en ärlig chans. 
 
I undersökningen frågade vi även respondenterna hur de först kom i kontakt med MMA och 
merparten av kvinnorna och en del av männen svarade att de först kom i kontakt med MMA 
genom undersökningen. Det var närmare 40 % som hade sin första kontakt med MMA och 
UFC genom vår undersökning107, vilket gör att enkäten i sig själv blir en form av buzz 
marketing. Undersökningen har på så sätt ökat de svarandes medvetenhet om produkten, 
vilket förhoppningsvis leder till att de kommer att prata om den med ett antal av sina vänner 
och även öka deras medvetenhet och så vidare. En av de använda teorierna är gerilla 
marknadsföring och innebär att en produkts existens skall uppmärksammas med minsta 
möjliga medel, vilket undersökningen är ett exempel på. 
 
6.5 Vilka hinder finns det för sportens utveckling i Sverige? 
Vår studie behandlar en produkt som är hett omdiskuterad och sannolikt kommer att vara det 
även i framtiden. Ett hot mot MMA är det faktum att sporten med ett kritiskt öga kan ses som 
ett våldsamt slagsmål som både väcker etiska och rättsliga frågor. 
 
I dagens läge är det både en het debatt om riskerna med MMA samt om det borde vara fritt 
fram för vem som helst att anordna MMA eller kampsports event. I undersökningen tittade vi 
därför främst på om respondenterna tyckte att MMA borde vara tillåtet i Sverige, där kunde 
ett övervägande positivt resultat redovisas. Hos kvinnorna var 60 % för och hos männen var 
hela 80 % för. Det tyder på att männen är något mer positiva till MMA än kvinnorna, även om 
båda könen var väldigt positiva 108. Dock bör det poängteras att det faktum att de flesta 
respondenterna som tyckte MMA borde vara tillåtet inte måste betyda att de även fann MMA 
underhållande. När vi ställde de båda frågorna emot varandra framgick det att 40 % tyckte att 
MMA borde vara tillåtet och samtidigt fann det underhållande, 22 % fann sig neutral inställda 
även om de ansåg att MMA borde vara tillåtet, samt en liten del på 8 % som fann kampsport 
obehagligt men ändå tyckte att det borde vara lagligt.109 Detta visar oss att även om alla 
respondenter inte fann sig roade av MMA så finns det en relativt utbred acceptans. Om detta 
kopplas till SWOT-analysen så kan de rättsliga hindren definitivt symbolisera en svaghet hos 
produkten. 

                                                 
107 Se Bilaga 3.12 
108 Se Bilaga 3.13.1 
109 Se bilaga 3.13.4 
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Bland respondenterna från vardera fakulteten svarade ungefär var tredje att de ansåg att 
kampsport var etiskt oförsvarbart eller fann våldet stötande110. Att den medicinska fakulteten 
var emot MMA i så stor utsträckning kan bero på att de har en bättre uppfattning gällande 
våldets påverkan på kroppen, t.ex. vilka eventuella effekter som slag och sparkar mot kropp 
och huvud kan ge. Vidare kan det annars inte urskiljas någon skillnad mellan 
fakultetstillhörighet och etiska inställning gentemot produkten. 
 
I teoriavsnittet redogjorde vi för IMC och om att det fanns etiska synpunkter att ta i åtanke. 
Det är många personer som har åsikter om sporten, en del anser att den är försvarbar andra 
menar att den är helt barbarisk. En del av kritiken är välmotiverad och en del är baserat på 
förutfattade meningar. Till studien var det av värde för oss att studera om det var kvinnor eller 
män som var negativt inställda mot våldet. Vi kan av resultaten konstatera att det var fler 
kvinnor som var mer negativt inställda till att åskåda ett event, cirka en tredjedel av kvinnorna 
sa att de antingen fann våldet stötande eller att kamsport är etiskt oförsvarbart.111 Orsaken till 
att männen inte i samma utsträckning anser att våldet är stötande kan bero på att fler män hade 
ett intresse till produkten. Vidare kan vi konstatera att kampsport förmodligen har en form av 
machostämpel, vilket betyder att en del kvinnor kan bli bortskrämda från att uppleva 
produkten.   
 
6.6 Hur ska MMA marknadsföras som Event? 
Ett lyckat event bygger på de tre komponenterna underhållning, spänning och företagsamhet. 
Vi valde att främst analysera de två första delarna underhållnings- och spänningsfaktorn. 
Event kan vidare ses som en förlängning av marknadsmixen, framförallt produkten.  
 
Till MMA:s styrkor hör den höga underhållnings- och spänningsfaktorn som är essensen i 
produkten och lätt för alla att förstå. Samtidigt så är MMA också komplicerad i den mån att 
sporten som sådan är tekniskt krävande för utövarna, vilket gör att åskådarnas intresse för 
sporten möjligen ökar. Detta kan ses som en styrka i SWOT-analysen. De svenska åskådarna 
uppskattar även MMA, då det stod klart att de största motiven till att se sporten var intresset 
för sporten och att uppleva showen, dock så var kvinnorna mindre intresserade av att uppleva 
showen och skattade den sociala faktorn med att åskåda ett MMA-event högre. Det som kan 
konstateras är att männen upplever en klart större underhållningsvärde än kvinnor vid 
betraktandet av kampsport. Anledningen till det scenariot kan i stor del bestå på grund av den 
ovanstående frågan att kvinnor finner våldet stötande och därmed inte ser 
underhållningsvärdet, vilket analyserades mer ingående i föregående fråga. Bland fakulteterna 
var det den samhällsvetenskapliga och teknisk naturvetenskapliga fakulteterna som i flest fall 
upplevde kampsport som underhållande. Det kan förklaras av att det var de två fakulteter med 
fler män än kvinnor som svarade på undersökningen.  
 
6.7 Hur har UFC påverkat den svenska marknaden för MMA?  
Ett företag som sätter standarden eller ändrar spelreglerna för alla andra företag på marknaden 
brukar inom entreprenörskap kallas för en ”primemover”. Inom MMA har UFC de senaste 
åren växt till tveklöst den största aktören utan något egentligt hot på den internationella 
marknaden. I undersökningen tittade vi på hur utbredd vetskapen om UFC var och som 
tidigare nämnts visade det sig att en majoritet av respondenterna kände till företaget (59 %) 
Med tanke på att UFC generellt är mer känt än själva sporten är det ett bra betyg för företaget. 
Detta säger oss att UFC har satt sin prägel på potentiella svenska åskådare och för att bli 
                                                 
110 Se Bilaga 3.14.3 
111 Se Bilaga 3.14.2 
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framgångsrik i Sverige måste nya aktörer förmodligen ta influenser av den amerikanska 
produkten. Att ett nystartat företag här i Sverige ska kunna mäta sig med UFC är i nuläget 
orealistiskt, det kan dock vara av vikt att försöka efterlikna vissa delar av produkten, som att 
t.ex. använda intensiv musik, verbala annonsörer och på så sätt försöka efterlikna de mer 
stämningsinriktade elementen i produktionen. Om intresset och vetskapen om produkten är 
låg så är det således en svaghet hos produkten.  
 
MMA är en relativt ny sport som på senare år har slagit väldigt stort i USA, men hur stor är 
vetskapen om sporten i Sverige? Genom att studera om respondenterna kände till MMA och 
UFC försökte vi svara på överstående fråga. Det visade sig att hela 42 % av respondenterna 
som kände till både MMA kände till både UFC och MMA, dock var kännedomen om UFC 
(59 % av respondenterna) något mer utbredd än MMA (45 %)112. Detta visar att vetskapen om 
sporten är relativt utbredd, speciellt med hänsyn till att sporten är så ny i dess nuvarande form. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
112 Se Bilaga 3.15 
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7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
  
I detta kapitel dras slutsatser angående marknaden, attraktiva målgrupper, hur marknaden ska 
kunna attackeras och UFC påverkan på de potentiella svenska segmenten. Slutsatserna drar 
författarna utifrån empiri och analyskapitlet. Vidare avslutas kapitlet med rekommendationer 
till vidare forskning i ämnet samt en diskussion om styrkor och svagheter med studien. 
 
Kapitlet ämnar till att läsaren skall kunna bilda sig en klar uppfattning om vilka målgrupper 
och marknadsföringskanaler som är av störst intresse.  
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7.1 Målet med studien 
Anledningen till att vi genomförde denna studie var för att försöka se om den fanns en 
potentiell marknad för Mixed Martial Arts i Sverige. Huvudsyftet var att försöka urskilja 
möjliga segment för MMA i Sverige. Det första delsyftet var att se på vilka sätt de möjliga 
segmenten främst skulle vilja informeras kring produkten för att öka förståelsen om hur 
produkten bäst når kunden. Det andra delsyftet var att se om UFC hade påverkat den 
potentiella marknaden genom sin internationella ställning som den främsta producenten av 
MMA. Nedan följer våra slutsatser. 
 
7.2 Marknaden 
Av studiens resultat kan vi dra slutsatsen att män var mer benägna att vilja se på MMA än 
kvinnor. Det baseras på att männen generellt var mer tillåtande än kvinnor för en öppnare 
lagstiftning mot MMA och deras mer positiva inställning mot kampsport, där de i mycket 
högre utsträckning fann det mer underhållande än kvinnorna. Även männens motiv till att se 
MMA var mer överensstämmande med produktens karaktär, dvs. männen uppskattade 
underhållningsmomentet mer och hade i större utsträckning ett intresse av sporten än 
kvinnorna. Även iakttagelsen att män var generellt mer positiva än kvinnorna att se sport live 
bidrog till vår slutsats. Det bör dock poängteras att kvinnornas intresse fanns där, dock inte i 
lika stor utsträckning som männens. 
 
Till segmentet såg vi även att ålderspannet 18 till 29 år hade en väldigt positivt inställning till 
MMA, framför allt 18 till 23. Att en yngre målgrupp var mer positivt inställd till MMA gick 
helt i linje med marknadsföringen för MMA från UFC.  
 
En annan iakttagelse var att studierna verkade påverkade inställningen till MMA. Över 
fakulteterna så kunde vi se att de samhällsvetenskapliga och tekniskt- naturvetenskapliga 
studenterna visade sig vara något mer positivt inställda till MMA än de andra grupperna. 
Humanisterna visade sig vara den grupp studenter som var minst förtjusta i MMA. Här bör 
det dock poängteras att fördelningen inte var helt jämn över fakulteterna, vilket gör att denna 
slutsats mer ska ses som en stark tendens än en slutsats.  
 
Till segmentets geografiska läge kan vi inte dra någon slutsats om resultatet från studien går 
att generalisera över hela Sverige. Dock så kan vi, i och med överrepresentationen av 
respondenter från norra Sverige (framförallt Västerbotten), säga att det definitivt finns en 
marknad för produkten i Umeå och närliggande samhällen. Produkten är även beroende av att 
många kunder kan delta, vilket även ger slutsatsen att stadsmiljö är att föredra framför 
landsbygd. 
 
Vi kunde inte fastställa att några hinder fanns på grund av respondenternas religiösa 
preferenser. Att säga att denna slutsatts går att generalisera över alla väldens religioner är 
dock inte korrekt då endast kristendomen hade tillräckligt många representanter för att dra 
någon slutsats. I Sverige är kristendomen den tveklöst största religionen vilket gör resultatet 
användbart. 
 
En annan observation som kan hjälpa till att urskilja segmentet var att personer som gillade 
andra kampsporter förmodligen också kommer att uppskatta MMA. Vidare så fann vi även att 
respondenterna som främst uppskattade bollsporter också i stor utsträckning upplevde 
kampsport som underhållande. Detta kan möjligen förklaras av att upplevelsen av att se 
kampsport förmodligen liknar den att se bollsporter i den mån att båda innehåller många 
liknande moment som spänningen och ter sig bra ”live”.  



47 
 

Det visade sig även att studenterna inte var en speciellt köpstark grupp. En möjlig förklaring 
kan vara att deras finansiella medel ofta är begränsade med tanke på studiebidragets storlek 
och att de flesta studenter finansierar sina studier via lån. Detta framgick när vi frågade 
studenterna hur mycket de var villiga att betala för att delta som åskådare till ett MMA-event 
och vilka motiv de hade för att inte åskåda ett MMA-event där det höga priset var ett frekvent 
förekommande svar. Studenterna är således inget attraktivt segment, dock så tror vi inte att en 
student med samma preferenser som en person som ej studerar inte skiljer sig så mycket åt i 
deras inställning till MMA, vilket gör att undersökningen fortfarande är av vikt.  
 
Det mest attraktiva segmentet är följaktligen män i åldrarna 18 till 29 år som har en 
samhällsvetenskaplig eller teknisk- naturvetenskaplig utbildning belägen i norra Sverige 
(förmodligen stadsmiljö) som redan finner andra kampsporter underhållande. Åskådare som 
även finner bollsporter underhållande kan också ses som potentiella segment. 
 
7.3 Bästa sättet att attackera marknaden 
För att nå ut till segmentet var det viktigt att utforska de möjliga marknadsföringskanaler som 
kunde vara tillämpbara för MMA i Sverige. Internet kommer att vara en betydelsefull 
marknadsföringskanal eftersom merparten av studenter använder sig av Internet för att 
inhämta information om sportevenemang. Tryckta tidningar verkar vara mindre effektiva för 
nå ut till de yngre generationerna då det istället läser tidningar i virtuell form. Att synas på rätt 
ställen över Internet kommer att vara en nyckel för att MMA ska kunna få en solid kundkrets i 
Sverige, både vid lanseringen och sedermera att ge löpande information om kommande event. 
Vänner och bekanta har en stor roll i hur vi förhåller oss till en produkt, det leder till att 
spridningen av MMA via word-of-mouth måste vara positiv. Att skapa ett ”buzz” om 
produkten eller att bloggare uppmärksammar produkten kommer att öka medvetenheten 
avsevärt och det ofta utan att förbruka stora resurser. Slutsatsen som dras är att bloggare och 
andra aktörer på Internet (t.ex. YouTube) kan använda sin påverkan antingen till att sänka 
produkten eller ge den framgång. Att skapa goda relationer med omgivningen är ett måste.  
 
Som sagt har vi visat på det finns ett intresse för produkten i Sverige och om ambitionen finns 
kan MMA bli en produkt med stor betydelse i Idrottssverige. Med en stark inriktning på att 
lansera och underhålla det segment vi har kunnat urskilja kan en stor kundkrets bildas. 
 
7.4 UFC påverkan på marknaden för MMA i Sverige 
UFC har i och med sin internationella erövring definitivt satt sin prägel på den svenska 
marknaden. Bara det faktum att fler respondenter kände till UFC än MMA är talande för 
vilket inflytande företaget har över hur produkten förväntas vara. För svenska aktörer blir det 
då viktigt att ta hänsyn till att UFC produkt har satt sina spår i svenska kunders förväntningar 
om MMA. Att efterlikna UFC kanske inte alltid är möjligt men deras produkt bör beaktas som 
ett mål att sträva efter när det kommer till själva utförandet. Dock måste de svenska aktörerna 
sätta sin egen prägel på produkten och våga vara nyskapande. 
 
7.5 Rekommendationer 
Vid genomförandet av en studie är det svårt att täcka alla aspekter och forskningsmöjligheter. 
Därför är det viktigt att reflektera över om ytterligare forskning behövs för att öka förståelsen 
om den svenska marknaden för MMA. Efter genomförandet av undersökningen fann vi ett 
antal områden som kan undersökas mer ingående. 
 
Att med ett större urval, möjligen hela Sverige, mer ingående undersöka det intresse som vi 
funnit bland män i åldern mellan 18-29 år. Att försöka se vad det är som gör att just denna 
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grupp är så positivt till MMA. Att även se hur äldre respondenter (30 år och uppåt) förhåller 
sig till MMA kan vara föremål för vidare forskning då antalet respondenter i denna 
undersökning var för få för att se några samband. 
 
Ett annat område som vidare kan undersökas är observationen att åskådare som var positiva 
till bollsporter också visade ett intresse för MMA. Genom att försöka urskilja specifikt vilka 
bollsportsåskådare som upplever MMA underhållande så kan möjligen segment utökas.  
 
7.6 Svagheter och styrkor med studien 
Svagheter: 
En svaghet med studien att vi i enkäten under prisfrågan ”vad är du villig att betala som 
åskådare för att delta i ett MMA-event” inte formulerade fler svarsalternativ så 
respondenterna mer specifikt kunde placera sig i ett prisintervall. Vi kunde även ha formulerat 
ett svarsalternativ där respondenterna haft möjligheten att svara om de inte var villiga att 
betala någonting alls. En annan missbedömning med studien var att fokusera enbart på 
studenter vid Umeå universitet då vi visste att studenter inte var en köpstark grupp. Vi kunde 
få fram ett intresse men betalningsviljan var svårare att fastsälla.    
 
Styrkor: 
Vi tror att vår teorimodell var väldigt bra utformad med tanke på vilken annorlunda produkt vi 
hade att göra med. De traditionella och beprövade marknadsföringsteorierna om SWOT-
analysen, segmentering och marknadsmixen lade en bra grund för att förstå produkten och 
dess marknad. Eftersom MMA är en väldigt okonventionell produkt så var även 
marknadsföringsteorierna om hur segmenten skulle nås väldigt givande. Att produkten alltid 
yttrar sig i form av ett event gjorde det självklart att ta med specifika teorier om event 
marknadsföring. Det faktum att MMA alltid kommer väcka etiska frågor gjorde det avgörande 
att använda IMC för att öka förståelsen på den fronten. Slutligen så var det viktigt att förstå 
hur pionjärerna inom MMA, dvs. UFC, hade satt sin prägel på svenska åskådare vilket bjöd in 
teorier från entreprenörskapen. Vi kan sammanfattningsvis säga att vi är mycket nöjda med 
denna kombination då den både hjälpte till att förstå MMA som produkt och öka förståelsen 
om den svenska marknaden. Vidare tror vi även att modellen kan vara till användning i 
liknande sammanhang, t.ex. för att analysera andra marknader där MMA inte har 
introducerats.  
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8. SANNINGSKRITERIER  
 
I detta kapitel, sanningskriterier, redogörs för studiens möjligheter att vara tillämplig i 
framtida forskning. Studiens tillförlitlighet (reliabilitet) och dess giltighet (validitet) klargörs 
för att tydligtgöra studiens trovärdighet. Kapitlet avslutas med möjligheterna med en 
förklaring om studien kan kopieras för att se om resultaten av studien kan kontrolleras.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

8.1 Sanningskriterier 
Efter genomförd studie måste en studies trovärdighet bedömas och det sker genom att 
studiens reliabilitet, validitet och replikation utvärderas.113  
 
8.1.1 Reliabilitet 
Reliabiliteten beskriver hur stor tillförlitlighet det finns till studiens resultat och om det går att 
tillämpa resultaten till att besvara frågeställningen. Om en hög reliabilitet ska kunna uppnås 
måste svaren vid två olika tillfällen ge ett snarlikt resultat.114  
 
Vår uppfattning är att studien har en hög reliabilitet eftersom genomförandet av 
undersökningen skedde genom ett slumpmässigt urval på skolan utan några krav på den 
enskilda respondenten, mer än att personen studerade vid Umeå universitet. Spridningen 
mellan könen och fakulteterna blev tillräckligt stort för att inte få en snedvriden bild, vilket 
betyder att undersökningen skulle göras om igen om ett antal månader så skulle ett liknande 
utfall förmodligen upprepas. Skulle därmed undersökningen göras vid ett MMA-event skulle 
det påverka reliabiliteten nämnvärt, eftersom det skulle ge en snedvriden bild, då förmodligen 
de flesta av respondenterna skulle ha ett intresse av kampsport.    
 
8.1.2 Validitet 
Efter att reliabiliteten av studien är bedömd skall studiens validitet studeras. Validiteten 
bygger på huruvida studien är giltig eller inte, med det menas att undersökningen har studerat 
det som var åsyftat och att frågeställningen kan besvaras115. När validiteten skall testas finns 
det den externa och interna validiteten att ta hänsyn till. Den interna validiteten består av att 
rätt begrepp används vid rätt tillfälle och i rätt sammanhang. Den externa validiteten bygger 
vidare på den interna validiteten och är om en undersökning kan generaliseras utöver de som 
var delaktiga i undersökningen och att respondenterna förstår vad vi menar med våra 
frågor.116  
 
Vi valde för att försäkra validiteten i studien genom att bygga frågorna utifrån teorierna, det 
för att öka vetskapen om att de rätta frågorna ställdes i förhållande till teori och 
frågeställningen. Innan enkäten delades ut valde vi att låta ett antal försökspersoner läsa 
igenom enkäten och se om de förstod alla frågor. Vidare försökte vi i så stor utsträckning som 
möjligt att genomföra undersökningen mot personer vars preferenser vi inte kände till sen 
tidigare.  
 
8.1.3 Replikation 
Det kan vara möjligt att andra forskare vill upprepa vår studie och testa resultaten som 
kommit fram genom studien. Om en replikation av studien skall vara möjlig att genomföra 
gäller det att tillvägagångssättet av studien är beskriven på ett grundligt sätt.117  
 
Vi anser att det skulle vara möjligt att genomföra en replikation av studien på grund av att 
arbetets gång är beskrivet. Under kapitlet tillvägagångssätt har vi förklarat var studien är 
genomförd och hur enkäten är konstruerad. I teorikapitlet och i analysen är det visat på vilka 
teorier som har varit till hjälp vid utformandet av frågorna.        
 

                                                 
113 Bryman, A och Bell, E (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 48. 
114 Olsson, H och Sörensen, S (2007) Forskningsprocessen kvalitativa och kvantitativa perspektiv, s. 163-165. 
115 Bell, J (2005) Introduktion till forskningsmetodik, s. 117-8. 
116 Bryman, A och Bell, E (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 48-49. 
117 Ibid., s. 48. 
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9. REFERENSER 
 
Här redovisar alla sekundärkällor som vi använt oss av i studien. Först redovisar vi de 
vetenskapliga artiklarna, sedan de tryckta källorna och slutligen de virtuella källorna. 
 
Detta kapitel används för att läsaren kritiskt ska kunna utvärdera texten i studien. 
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BILAGOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1  
 
Enkät 
 
Vi är två ekonomistuderande som genomför en studie kring kampsport i Sverige. Vi önskar att 
Ni kan ta er tiden och besvarar frågorna och därmed hjälpa oss med vår studie. 
Undersökningen består av 19 frågor och tar cirka 5 minuter att besvara. 
 
Tack på förhand 
___________________________________________________________________________  
 
1. Ålder…………………...(___) 
 
 
2. Kön 
 
Man…………………....(___)  Kvinna………………....(___) 
 
 
3.Hemort (Landskap eller närmaste storstad)_______________________________________ 
 
 
4. Utbildning (Fakultet) 
(Välj ETT av följande alternativ) 
 
Samhällsvetenskapliga…………………..(___) 
Humanistiska…………………………….(___) 
Medicinska………………………………(___) 
Teknisk-naturvetenskapliga……………...(___) 
 
 
5. Religiös uppfattning, tillhörighet 
(Välj ETT av följande alternativ) 
 
Islam……………………..…..(___)   
Judendom……………….…...(___) 
Hinduism……………….……(___)   
Buddismen…………………..(___) 
Kristendom…………..………(___)   
Ej troende…………..………..(___) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Vilka av dessa sport ser du som mest underhållande att titta på?  
(Rangordna 1-5, där 1 är mest underhållande och 5 är minst underhållande) 
 
Prestationsporter (Maraton, Friidrott)………………….(___) 
Bollsporter (Fotboll, Hockey)………………………….(___) 
Kampsporter (Boxning, Kickboxning)………...……….(___) 
Skidsporter (Utförsåkning, Längdskidåkning)…………(___) 
Strategisporter (Schack, Poker)………………………....(___) 
 
 
7. Utövar Du någon av dessa sporter som finns uppräknade i föregående fråga? 
(Välj ETT av följande alternativ) 
 
Ja…………(___)   Nej……….(___) 
 
 
Om ja, vilken___________________________________ 
 
 
8. På vilket sätt ser du helst sport?  
(Rangordna svaren 1-5, där 1 är vanligast och 5 minst vanligt) 
 
På plats, ”Live”..………………(___) 
Framför TV……………………(___) 
På en bar/dylikt………………..(___) 
Över Internet…………………..(___) 
Annat…………………………..(___) 
 
 
9. Känner Du till Ultimate Fighting Championship, UFC? 
(Välj ETT av följande alternativ) 
 
Ja…………(___)   Nej……….(___) 
 
 
10. Känner Du till Mixed Martial Arts, MMA? 
(Välj ETT av följande alternativ) 
 
Ja…………(___)   Nej……….(___) 
 
Om nej, läs helst den korta förklaringen nedan innan du fortsätter undersökningen! 
 
Mixed Martial Arts (MMA): En kampsportvariant som kombinerar det bästa från 
traditionella kampsporter (som boxning, kickboxning, brottning och jujutsu) för att se vad 
som fungerar bäst i ett riktigt slagsmål, deltagarna får både använda sig av sparkar och 
slag samt strypningar och ledlås. MMA har på senare tid blivit en mycket stor publiksport i 
USA och räknas just nu som en av de snabbast växande sporterna. UFC (Ultimate 
Fighting Championship) är det största företaget inom MMA och sänder bland annat 
fighting galor på TV4 Sport och pay-per-view. 
 



11. Hur upplever Du att se på kampsport (MMA, Boxning, kickboxning o.s.v.)?  
(Välj ETT av följande alternativ) 
 
Mycket underhållande..…….(___) 
Underhållande……………...(___) 
Neutralt inställd…………….(___) 
Obehagligt …………………(___) 
Mycket obehagligt………….(___) 
 
 
12. Hur Du någon gång sett på MMA på plats (live)? 
(Välj ETT av följande alternativ) 
 
Ja…………(___)   Nej……….(___) 
 
 
13. Vad är Du villig att betala som åskådare för att delta i ett MMA-event? 
(Välj ETT av följande alternativ) 
 
0-200……………………….(___) 
200-400…………………….(___) 
400-800…………………….(___) 
800-1 600…………………..(___) 
1 600 +……………………..(___) 
 
 
14. Tycker du att MMA borde vara tillåten i Sverige? 
 
Ja…………(___)   Nej……….(___) 
 
 
15. Hur går du tillväga för att skaffa information om ett sportevenemang? 
(Rangordna 1-5, där 1 det mest förekommande och 5 det minst förekommande) 
 
Via Internet…………………………………(___) 
Via vänner och familj………………………(___) 
Reklam i tidningar………………………….(___) 
TV…………………………………………..(___) 
Annat…………………………………….....(___) 
 
 
16. Hur kom du först i kontakt med MMA? 
(Välj ETT av följande alternativ) 
 
Via den här undersökningen………………..(___) 
Via Internet…………………………………(___) 
TV…………………………………………..(___) 
Bekantskapskrets………...………………….(___) 
Annat………………………………………..(___) 
 



 
17. Vilket kom du i kontakt med först? 
(Välj ETT av följande alternativ) 
 
Ultimate Fighting Championship, UFC………….(___) 
Mixed Martial Arts, MMA……………………….(___) 
Ingen av dessa innan undersökningen……………(___) 
 
 
18. Om du skulle vilja åskåda ett MMA-event på plats, vad skulle då ditt motiv vara? 
(Välj ETT av följande alternativ) 
 
Intresse för sporten…………………………………………...(___) 
Att uppleva showen……………………………......................(___) 
Umgås med vänner, den sociala faktorn……………………..(___) 
Verklighetsflykt……………………………………………...(___) 
Inget motiv, ej intresserad……………………………………(___) 
 
19. Om du inte skulle vilja åskåda ett MMA-event på plats, vad skulle då ditt motiv vara? 
(Välj ETT av följande alternativ) 
 
Finner våldet stötande……………………………………….(___) 
Etiskt oförsvarbart……………………………………..…….(___) 
Ointresse……………………………………………………..(___) 
För dyrt………………………………………………………(___) 
Inget motiv, är intresserad…………………………………...(___) 
 
 
 
Tack för Din medverkan 
David Ek och Linus Hultkrantz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 - Teorimodellen 
 
2.1 Teori 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 – Grafer, Korstabeller, Chi Square och Logistisk regression 
 
3.1 Ålder 
 
Figur 5.1 
 
 
 

Statistics  

Ålder, alla 

N Valid 119 

Missing 0 

Mean 23,4202 

Median 23,0000 

 
 

Ålder, alla  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 19,00 4 3,4 3,4 3,4 

20,00 9 7,6 7,6 10,9 

21,00 17 14,3 14,3 25,2 

22,00 21 17,6 17,6 42,9 

23,00 23 19,3 19,3 62,2 

24,00 12 10,1 10,1 72,3 

25,00 13 10,9 10,9 83,2 

26,00 4 3,4 3,4 86,6 

27,00 5 4,2 4,2 90,8 

28,00 6 5,0 5,0 95,8 

29,00 1 ,8 ,8 96,6 

30,00 1 ,8 ,8 97,5 

33,00 2 1,7 1,7 99,2 

38,00 1 ,8 ,8 100,0 

Total 119 100,0 100,0  

 
 
 



3.2 Kön       3.3 Landskap 
 

 
 
Figur 5.2              Figur 5.3 
 
 
3.4 Fakultet         3.6 Religion   

         
Figur 5.4                                        Figur 5.6        
                                                      
 
3.5 Könsfördelningen bland fakulteterna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.5           

                                                                   Utbildning (Fakultet) 
Kön 
 

Samhällsvetenskaplig Humanistisk Medicinsk Teknisk- 
Naturvetenskaplig 

Totalt 

Man  
 
Kvinna 

26 (44,1%) 
 
20 (33,3%) 

9 (15,3%) 
 
9 (15,1 %) 

12 (20,3%) 
 
26 (43,3%) 

12 (20,3%) 
 
5 (8,3 %) 

59 
(100 %) 
 
60 
(100 %) 

Totalt 46  18 38 17 119  



3.7.1 Upplevelse mot fakultet, Figur 5.7 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary  

 
Cases 

 
Valid Missing Total 

 
N Percent N Percent N Percent 

Utbildning (Fakultet) * Hur 

upplever du att se på 

kampsort? 

119 100,0% 0 ,0% 119 100,0% 

 

Utbildning (Fakultet) * Hur upplever du att se på k ampsort? Crosstabulation  

Count 

  
Hur upplever du att se på kampsort? 

Total   
Underhållande Neutralt inställd Obehagligt 

Utbildning (Fakultet) Samhällsvetenskaplig 22 14 10 46 

Humanistisk 7 4 7 18 

Medicinsk 12 15 11 38 

Teknisk-Naturvetenskaplig 9 6 2 17 

Total 50 39 30 119 

Chi-Square Tests  

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,107a 6 ,411 

Likelihood Ratio 6,309 6 ,389 

Linear-by-Linear Association ,020 1 ,888 

N of Valid Cases 119 
  

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,29. 

 



3.7.2 Upplevelse mot kön, Figur 5.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary  

 
Cases 

 
Valid Missing Total 

 
N Percent N Percent N Percent 

Kön * Hur upplever du att se på 

kampsort? 

119 100,0% 0 ,0% 119 100,0% 

 

Kön * Hur upplever du att se på kampsort? Crosstabu lation  

Count 

  
Hur upplever du att se på kampsort? 

Total 
  

Underhållande Neutralt inställd Obehagligt 

Kön Kvinna 14 26 20 60 

Man 36 13 10 59 

Total 50 39 30 119 

 

Chi-Square Tests  

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 17,339a 2 ,000 

Likelihood Ratio 17,826 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 13,390 1 ,000 

N of Valid Cases 119 
  

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,87. 

 
 
 
 
 



3.7.3 Upplevlse mot ålder, Figur 5.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary  

 
Cases 

 
Valid Missing Total 

 
N Percent N Percent N Percent 

Ålder * Hur upplever du att se på 

kampsort? 

119 100,0% 0 ,0% 119 100,0% 

 

Ålder * Hur upplever du att se på kampsort? Crossta bulation  

Count 

  
Hur upplever du att se på kampsort? 

Total 
  

Underhållande Neutralt inställd Obehagligt 

Ålder 18-23 34 24 15 73 

24-29 16 12 14 42 

30-35 0 2 1 3 

36-41 0 1 0 1 

Total 50 39 30 119 

 

Chi-Square Tests  

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,912a 6 ,329 

Likelihood Ratio 8,044 6 ,235 

Linear-by-Linear Association 2,749 1 ,097 

N of Valid Cases 119 
  

a. 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,25. 

 
 



3.8.1 Underhållningsvärde, Figur 2.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary  

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Kön * Vilka av dessa sporter ser du 

som mest underhållande att titta på? 

118 99,2% 1 ,8% 119 100,0% 

 

Kön * Vilka av dessa sporter ser du som mest underhå llande att titta på? Crosstabulation  

Count 

  Vilka av dessa sporter ser du som mest underhållande att titta på? 

Total 
  

Prestationssporter Bollsporter Kampsporter Skidsporter Strategisporter 

Kön Kvinna 14 29 4   10 2 59 

Man 5 37 11 5 1 59 

Total 19 66 15 15 3 118 

 

Chi-Square Tests  

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,500a 4 ,033 

Likelihood Ratio 10,847 4 ,028 

Linear-by-Linear Association ,081 1 ,776 

N of Valid Cases 118 
  

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,50. 

 
 



3.8.2 Underhållningsvärde, Figur 5.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cases 

 
Valid Missing Total 

 
N Percent N Percent N Percent 

Hur upplever du att se på kampsort? * 

Vilka av dessa sporter ser du som 

mest underhållande att titta på? 

118 99,2% 1 ,8% 119 100,0% 

 

Crosstabulation  

Count 

  
Vilka av dessa sporter ser du som mest underhållande att titta på? 

Total 

  
Prestationssp

orter Bollsporter Kampsporter Skidsporter 

Strategisporte

r 

Hur upplever du att se 

på kampsort? 

Underhållande 2 32 14 0 2 50 

Neutralt 

inställd 

7 18 1 11 1 38 

Obehagligt 10 16 0 4 0 30 

Total 19 66 15 15 3 118 

 

Chi-Square Tests  

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 42,794a 8 ,000 

Likelihood Ratio 51,314 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 2,732 1 ,098 

N of Valid Cases 118 
  

 



3.9.1 Betalningsvilja mot kön, Figur 5.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary  

 
Cases 

 
Valid Missing Total 

 
N Percent N Percent N Percent 

Kön * Vad är du villig att betala som 

åskådare för att delta i ett MMA-

event? 

118 99,2% 1 ,8% 119 100,0% 

 
 

Kön * Vad är du villig att betala som åskådare för att delta i ett MMA-event? Crosstabulation  

Count 

  
Vad är du villig att betala som åskådare för att delta i ett MMA-event? 

Total 
  

0-200 kr 200-400 kr 400-800 kr 

Kön Kvinna 53 6 1 60 

Man 44 13 1 58 

Total 97 19 2 118 

 

Chi-Square Tests  

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,381a 2 ,184 

Likelihood Ratio 3,443 2 ,179 

Linear-by-Linear Association 2,405 1 ,121 

N of Valid Cases 118 
  

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,98. 

 
 
 



3.9.2 Betalningsvilja mot fakultet, Figur 5.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary  

 
Cases 

 
Valid Missing Total 

 
N Percent N Percent N Percent 

Utbildning (Fakultet) * Vad är du villig 

att betala som åskådare för att delta i 

ett MMA-event? 

118 99,2% 1 ,8% 119 100,0% 

  

Utbildning (Fakultet) * Vad är du villig att betala  som åskådare för att delta i ett MMA-event? Crosst abulation  

Count 

  
Vad är du villig att betala som åskådare för att delta i ett MMA-event? 

Total 
  

0-200 kr 200-400 kr 400-800 kr 

Utbildning (Fakultet) Samhällsvetenskaplig 38 7 0 45 

Humanistisk 17 1 0 18 

Medicinsk 28 9 1 38 

Teknisk-Naturvetenskaplig 14 2 1 17 

Total 97 19 2 118 

 

Chi-Square Tests  

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,521a 6 ,367 

Likelihood Ratio 7,136 6 ,308 

Linear-by-Linear Association 1,629 1 ,202 

N of Valid Cases 118 
  

a. 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,29. 

 



3.10 Betraktning, Figur 5.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary  

 
Cases 

 
Valid Missing Total 

 
N Percent N Percent N Percent 

Kön * På vilket sätt ser du helst sport? 116 97,5% 3 2,5% 119 100,0% 

 

Kön * På vilket sätt ser du helst sport? Crosstabul ation  

Count 

  
På vilket sätt ser du helst sport? 

Total 
  

På plats, "live" Framför TV På en bar/dylikt Över Internet Annat 

Kön Kvinna 23 27 5 0 4 59 

Man 32 22 0 3 0 57 

Total 55 49 5 3 4 116 

 

Chi-Square Tests  

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,953a 4 ,007 

Likelihood Ratio 18,592 4 ,001 

Linear-by-Linear Association 4,224 1 ,040 

N of Valid Cases 116 
  

a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,47. 

 
 
 
 
 



3.11 Kommunikation, Figur 5.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary  

 
Cases 

 
Valid Missing Total 

 
N Percent N Percent N Percent 

Kön * Hur gå du tillväga för att skaffa 

information om ett sportevenemang 

118 99,2% 1 ,8% 119 100,0% 

 

Kön * Hur gå du tillväga för att skaffa information  om ett sportevenemang Crosstabulation  

Count 

  
Hur gå du tillväga för att skaffa information om ett sportevenemang 

Total 
  

Via Internet Via vänner och familj Reklam i tidningar TV Annat 

Kön Kvinna 24 16 5 8 6 59 

Man 40 10 3 5 1 59 

Total 64 26 8 13 7 118 

 

Chi-Square Tests  

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,148a 4 ,038 

Likelihood Ratio 10,606 4 ,031 

Linear-by-Linear Association 8,094 1 ,004 

N of Valid Cases 118   

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,50. 



3.12 Första kontakten, Figur 5.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary  

 
Cases 

 
Valid Missing Total 

 
N Percent N Percent N Percent 

Kön * Hur kom du först i kontakt med 

MMA 

119 100,0% 0 ,0% 119 100,0% 

 

Kön * Hur kom du först i kontakt med MMA Crosstabul ation  

Count 

  
Hur kom du först i kontakt med MMA 

Total 

  
Via den här 

undersökningen Via Internet TV Bekantskapskrets Annat 

Kön Kvinna 34 1 10 8 7 60 

Man 17 9 21 8 4 59 

Total 51 10 31 16 11 119 

 

Chi-Square Tests  

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 16,781a 4 ,002 

Likelihood Ratio 17,948 4 ,001 

Linear-by-Linear Association 1,633 1 ,201 

N of Valid Cases 119 
  

a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,96. 

 
 
 



3.13.1 Tillåtenhet mot kön, Figur 5.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary  

 
Cases 

 
Valid Missing Total 

 
N Percent N Percent N Percent 

Kön * Tycker du att mma borde vara 

tillåten i Sverige 

119 100,0% 0 ,0% 119 100,0% 

 
 

Kön * Tycker du att mma borde vara tillåten i Sveri ge Crosstabulation  

Count 

  
Tycker du att mma borde vara tillåten i 

Sverige 

Total 
  

Nej Ja 

Kön Kvinna 24 36 60 

Man 12 47 59 

Total 36 83 119 

 

Chi-Square Tests  

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 5,450a 1 ,020 
  

Continuity Correctionb 4,558 1 ,033 
  

Likelihood Ratio 5,531 1 ,019 
  

Fisher's Exact Test 
   

,028 ,016 

Linear-by-Linear Association 5,404 1 ,020 
  

N of Valid Cases 119 
    

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,85. 

b. Computed only for a 2x2 table 



3.13.2 Tillåtenhet mot fakultet, Figur 5.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary  

 
Cases 

 
Valid Missing Total 

 
N Percent N Percent N Percent 

Utbildning (Fakultet) * Tycker du att 

mma borde vara tillåten i Sverige 

119 100,0% 0 ,0% 119 100,0% 

 

Utbildning (Fakultet) * Tycker du att mma borde var a tillåten i Sverige Crosstabulation  

Count 

  
Tycker du att mma borde vara tillåten i 

Sverige 

Total 
  

Nej Ja 

Utbildning (Fakultet) Samhällsvetenskaplig 10 36 46 

Humanistisk 7 11 18 

Medicinsk 15 23 38 

Teknisk-Naturvetenskaplig 4 13 17 

Total 36 83 119 

 

Chi-Square Tests  

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,112a 3 ,250 

Likelihood Ratio 4,131 3 ,248 

Linear-by-Linear Association ,847 1 ,357 

N of Valid Cases 119   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,14. 



3.13.3 Tillåtenhet mot ålder, Figur 5.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary  

 
Cases 

 
Valid Missing Total 

 
N Percent N Percent N Percent 

Ålder * Tycker du att mma borde vara 

tillåten i Sverige 

119 100,0% 0 ,0% 119 100,0% 

 

Ålder * Tycker du att mma borde vara tillåten i Sve rige Crosstabulation  

Count 

  
Tycker du att mma borde vara tillåten i 

Sverige 

Total 
  

Nej Ja 

Ålder 18-23 22 51 73 

24-29 12 30 42 

30-35 2 1 3 

36-41 0 1 1 

Total 36 83 119 

 

Chi-Square Tests  

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,376a 3 ,498 

Likelihood Ratio 2,462 3 ,482 

Linear-by-Linear Association ,037 1 ,847 

N of Valid Cases 119   

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,30. 



3.13.4 Tillåtenhet mot upplevelse, Figur 5.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary  

 
Cases 

 
Valid Missing Total 

 
N Percent N Percent N Percent 

Hur upplever du att se på kampsort? * 

Tycker du att mma borde vara tillåten 

i Sverige 

119 100,0% 0 ,0% 119 100,0% 

 

Hur upplever du att se på kampsort? * Tycker du att  mma borde vara tillåten i Sverige Crosstabulation  

Count 

  
Tycker du att mma borde vara tillåten i 

Sverige 

Total 
  

Nej Ja 

Hur upplever du att se på kampsort? Underhållande 2 48 50 

Neutralt inställd 13 26 39 

Obehagligt 21 9 30 

Total 36 83 119 

 

Chi-Square Tests  

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 38,969a 2 ,000 

Likelihood Ratio 42,796 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 38,480 1 ,000 

N of Valid Cases 119   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,08. 

 



3.14.1 Motiv att åskåda mot kön, Figur 5.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary  

 
Cases 

 
Valid Missing Total 

 
N Percent N Percent N Percent 

Kön * Om du skulle vilja åskåda ett 

MMA-event på plats, vad skulle då ditt 

motiv vara? 

116 97,5% 3 2,5% 119 100,0% 

 

Kön * Om du skulle vilja åskåda ett MMA-event på pl ats, vad skulle då ditt motiv vara? Crosstabulation  

Count 

  
Om du skulle vilja åskåda ett MMA-event på plats, vad skulle då ditt motiv vara? 

Total 

  

Intresse för sporten Att uppleva showen 

Umgås med vänner, 

den sociala faktorn Verklighetsflykt 

Inget motiv, ej 

intresserad 

Kön Kvinna 6 13 11 2 26 58 

Man 12 27 5 1 13 58 

Total 18 40 16 3 39 116 

 

Chi-Square Tests  

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,817a 4 ,008 

Likelihood Ratio 14,107 4 ,007 

Linear-by-Linear Association 10,284 1 ,001 

N of Valid Cases 116 
  

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,50. 



3.14.2 Motiv att inte åskåda mot kön, Figur 5.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary  

 
Cases 

 
Valid Missing Total 

 
N Percent N Percent N Percent 

Kön * Om du inte skulle vilja åskåda 

ett MMA-event på plats, vad skulle ditt 

motiv då vara 

116 97,5% 3 2,5% 119 100,0% 

 

Kön * Om du inte skulle vilja åskåda ett MMA-event på plats, vad skulle ditt motiv då vara Crosstabula tion  

Count 

  
Om du inte skulle vilja åskåda ett MMA-event på plats, vad skulle ditt motiv då vara 

Total 

  

Finner våldet stötande Etiskt oförsvarbart Ointresse För dyrt 

Inget motiv, 

intresserad 

Kön Kvinna 14 4 18 6 16 58 

Man 9 5 11 17 16 58 

Total 23 9 29 23 32 116 

 

Chi-Square Tests  

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,149a 4 ,086 

Likelihood Ratio 8,396 4 ,078 

Linear-by-Linear Association 1,631 1 ,202 

N of Valid Cases 116 
  

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,50. 



3.14.3 Motiv att inte vilja åskåda mot fakultet, Figur 5.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary  

 
Cases 

 
Valid Missing Total 

 
N Percent N Percent N Percent 

Utbildning (Fakultet) * 

Om du inte skulle vilja 

åskåda ett MMA-event 

på plats, vad skulle ditt 

motiv då vara 

116 97,5% 3 2,5% 119 100,0% 

 

Utbildning (Fakultet) * Om du inte skulle vilja åsk åda ett MMA-event på plats, vad skulle ditt motiv d å vara Crosstabulation  

Count 

  
Om du inte skulle vilja åskåda ett MMA-event på plats, vad skulle ditt motiv då vara 

Total 

  

Finner våldet stötande 

Etiskt 

oförsvarbart Ointresse För dyrt 

Inget motiv, 

intresserad 

Utbildning (Fakultet) Samhällsvetensk

aplig 

6 4 11 9 15 45 

Humanistisk 4 2 3 7 1 17 

Medicinsk 9 2 11 3 12 37 

Teknisk-

Naturvetenskapli

g 

4 1 4 4 4 17 

Total 23 9 29 23 32 116 



 

Chi-Square Tests  

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,503a 12 ,334 

Likelihood Ratio 14,742 12 ,256 

Linear-by-Linear Association ,967 1 ,325 

N of Valid Cases 116 
  

a. 12 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,32. 

 

3.15 Kännedom, Figur 5.24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary  

 
Cases 

 
Valid Missing Total 

 
N Percent N Percent N Percent 

Känner du till Ultimate 

Fighting 

Championship, UFC? 

* Känner Du till Mixed 

Martial Arts, MMA? 

119 100,0% 0 ,0% 119 100,0% 

 

Känner du till Ultimate Fighting Championship, UFC?  * Känner Du till Mixed Martial Arts, MMA? 

Crosstabulation  

Count 

  
Känner Du till Mixed Martial Arts, MMA? 

Total 
  

Nej Ja 

Känner du till Ultimate Fighting 

Championship, UFC? 

Nej 45 4 49 

Ja 20 50 70 

Total 65 54 119 



 

Chi-Square Tests  

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 46,544a 1 ,000 
  

Continuity Correctionb 44,027 1 ,000 
  

Likelihood Ratio 52,485 1 ,000 
  

Fisher's Exact Test 
   

,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 46,153 1 ,000 
  

N of Valid Cases 119 
    

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22,24. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
3.15.2 Kännedom Figur 5.25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.16 Logistisk regression 
 
Classification Table(a) 

  Observed 

Predicted 
Hur upplever du att se på kampsport? 
(utan neutral) 

Percentage 
Correct 

Obehagligt eller 
Myckt Obehagligt 

Underhållande eller 
Mycket 
Underhållande 

Step 1 Hur upplever du att se på 
kampsport? (utan neutral) 

Obehagligt eller Myckt 
Obehagligt 25 5 83,3 

Underhållande eller Mycket 
Underhållande 5 45 90,0 

Overall Percentage     87,5 

a  The cut value is ,500 
Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 
1(a) 

kon ,603 ,841 ,515 1 ,473 1,828 

ufc -,398 1,109 ,129 1 ,720 ,672 

mma 3,170 ,950 11,130 1 ,001 23,817 

tillåten 3,765 1,039 13,123 1 ,000 43,182 

Constant -3,665 1,118 10,743 1 ,001 ,026 
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