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Förord 

 
Det har varit en turbulent period med mycket blod, svett och tårar. Det har också varit 

början på slutet för oss och vi skulle inte ha klarat det utan hjälp. 

 

Till en början vill vi tacka vår handledare Christer Holmén som har varit en 

vägledande hand genom arbetet och pressat oss till det yttersta. 

 

Vi vill även tacka Babak Aghavali, Ronnie Johansson och August Wallén för den 

information som de har delat med sig kring svensk MMA och för att ha öppnat våra 

ögon. Utan dem hade inte det här arbetet varit möjligt. 

 

 Vi får heller inte glömma Henrik Nilsson som fördjupade oss kring lobbning och 

opinionsbildning. 

 

 Sist men inte minst vill vi tacka våra nära och kära för att de har varit ett stöd igenom 

hela arbetet. 
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Abstract 
 

The Swedish MMA market is currently under heavy criticism. This is due to a general 

belief that martial arts practitioners are criminals and that the arranged competitions are 

pure brutality. Despite this, we currently have large companies on the Swedish market 

that not only can manage but grow. Even so they still have the public opinion against 

them. As a reaction the companies are trying to appear as professional and benign as 

possible to prove that MMA is not violence but a sport. The goal they have is to build a 

good corporate image in the public’s eyes. The phenomenon is very interesting, how do 

you build a good image in an industry that is not socially acceptable? 

 

The purpose of the study is to immerse ourselves in how to create a good image in a 

market that is filled with social norms. This is a problem that has no real answer and that 

we cannot solve. The market that we have chosen to examine is the MMA industry, or 

rather three of the largest organizers of MMA events. We will analyze these companies 

against the chosen theory surrounding the phenomenon to draw some conclusions 

regarding the problem. Since we have no knowledge about the phenomenon, we will 

explore it under the course of the study. 

 

What we have found in the survey is that the future of the various organizations is bright 

despite the hardship encountered due to the social norms. It is also far from impossible to 

reverse a bad situation if you find yourself in such a market that is not socially 

acceptable. 
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Sammanfattning 
 

Den svenska MMA marknaden är idag under hård kritik. Många människor menar att det 

endast är kriminella som håller på med kamsport och att de tävlingar som arrangeras är 

ren brutalitet. Trots det här så har vi idag väldigt stora aktörer på den svenska marknaden 

som inte bara klarar sig utan även växer. Men organisationerna har fortfarande den 

allmänna opinionen emot sig. Företagen försöker att framstå som så sportsliga och 

godartade som möjligt och de menar att MMA inte är våld utan en idrott. 

Organisationerna vill alltså bygga en god företagsimage i allmänhetens ögon. Fenomenet 

är väldigt intressant, Hur bygger ett företag en god image i en bransch som inte är socialt 

accepterad? 

 

Syftet med undersökningen är att fördjupa oss i hur företag skapar en god image i en 

marknad som är fylld med normer. Det är ett problem som inte har något riktigt svar och 

som vi inte kan lösa. Den marknad som vi har valt att undersöka är MMA branschen, 

eller rättare sagt tre av Sveriges största arrangörer av MMA galor. Vi har ställt dessa tre 

mot den teori som vi har om fenomenet för att komma fram till vissa sanningar kring 

problemet. Då vi inte har någon kunskap om fenomenet så har vi utforskat det under 

forskningens gång. 

 

Det vi kan konstatera utifrån vår undersökning är att framtiden för de olika 

organisationerna verkar ljus trots de hårda motgångar som företagen möter tack vare de 

sociala normerna. Det är även långt ifrån omöjligt att vända på en dålig situation om en 

organisation befinner sig på en sådan marknad som inte är socialt accepterad.  
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1 Inledning 
 

 

Att skapa, bibehålla och utveckla en organisatorisk image är något som alla företag 

arbetar med på ett eller annat sätt. Företagets image symboliserar vad grupper av 

människor eller den allmänna opinionen har för uppfattning om organisationen. Om 

företaget befinner sig i en bransch som har dålig image kommer arbetet att försvåras 

ytterligare. Vi kommer inledande att ge en introduktion till den bransch vi valt att inrikta 

vårt arbete till. Vi kommer även att presentera en problematisering kring det valda 

fenomenet, samt en huvudsaklig problemformulering. Då vi inte kan undersöka det valda 

fenomenet för brett så har vi skrivit en förtydligande avgränsning.  

 

 

Året är 1993 och vi befinner oss i Denver, Colorado, USA. Ett kampsportsevenemang tar 

plats i McNichols Sports Arena. I mitten av arenan står en åttakantad bur och två män gör 

sig redo för att slåss i den och att vinna med vilka medel som helst. Det här var det första 

evenemang som organisationen UFC (Ultimate Fighting Championship) håller, men det 

skulle vara långt ifrån det sista
1
. Sporten kallas för MMA (mixed martial arts) och i den 

får du använda alla kampsporter som finns för att vinna över din motståndare. Sporten 

var långt ifrån accepterad och upplevde stort motstånd från politiker. Senatorn John 

McCain kallade matcherna för ”mänskliga tuppfighter” och rekommenderade alla 50 

stater att förbjuda sporten, varav hela 36 stater förbjöd sporten
2
. 

 

UFC hade en väldigt dålig image tack vare sportens dåliga rykte, men trots det här så är 

organisationen väldigt framgångsrik idag och har en avsevärt mycket bättre image. 

Forbes kallade organisationen för Ultimate Cash Machine och MMA för billion-dollar 

blood sport. UFC estimeras hålla 90 % av MMA marknaden och är värd över 2 miljarder 

dollar, bara 2007 sålde företaget över 5 miljoner pay-per views
3
. 

 

Hur lyckades UFC med att göra en så dramatisk vändning på bara ett decennium, med 

tanke på hur mycket kritik sporten har upplevt från både allmänheten och politiker. 

Fenomenet kan främst förklaras genom att företaget lyckats skapa en identitet, en image 

och ett varumärke som tilltalar människor. Ägarna var på väg att ge upp på 

organisationen men fick en idé att skapa en reality serie om MMA, där deltagare tävlar 

och slåss om ett UFC kontrakt, serien upplevde stor popularitet och bar UFC och dess 

varumärke till en ny nivå
4
. 

  

                                                 
1
 Tillgänglig: http://www.ufc.com/discover/ufc 

2
Miller, M.(2008) Ultimate Cash Machine. [Artikel]. 

Tillgänglig:  http://www.forbes.com/forbes/2008/0505/080_3.html.  (2008 -05-05) 
3
 Miller, M.(2008) Ultimate Cash Machine. [Artikel]. 

Tillgänglig: http://www.forbes.com/forbes/2008/0505/080_3.html. (2008 -05-05) 
4
 Miller, M.(2008) Ultimate Cash Machine. [Artikel]. 

Tillgänglig: http://www.forbes.com/forbes/2008/0505/080_3.html. (2008 -05-05) 

http://www.forbes.com/forbes/2008/0505/080_3.html
http://www.forbes.com/forbes/2008/0505/080_3.html
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Oavsett vilken marknad som är i fokus så krävs det en god organisatorisk image för att 

företag ska finna framgång. Samtidigt lever vi idag i ett masskommunikationssamhälle 

där rykten sprids med ett musklick och människor är snabba med att döma. Det är enligt 

Marconi (1996) därför viktigt att skapa och bibehålla en god image och likaså att använda 

medierna till sin fördel.  

 

I Sverige finns det tre större organisationer som anordnar MMA event (VFC, The Zone, 

Superior Challange) och trots att sporten växer så har den dåligt anseende i många 

människors ögon. Ingen av de svenska MMA arrangörerna har existerat på den Svenska 

marknaden i lika lång utsträckning som UFC varit aktiv på sin marknad, men de har 

liknande problem som den Amerikanska organisationen upplevde för över tio år sedan. 

Kritik har riktats mot sporten i Sverige och på uppdrag granskning kan tittarna bevittna 

en upprörd hjärnforskare predika om hur dum sporten är
5
. 

 

De svenska MMA organisationerna måste skapa en gynnsam image för sina företag och 

på samma gång fäktas mot den kritik som riktas mot dem. På samma vis som Bernstein 

(1985) påstog att ”Image är verklighet”, så skapar de olika MMA organisationerna i 

Sverige deras verklighet. 

 

                                                 
5
Bagge, P.(2009) MMA - en kampsport som både lockar och skrämmer. [Artikel] 

Tillgänglig: http://svt.se/2.119865/1.1764844/mma-klubbar_far_statsbidrag_for_att_trana_ungdomar 
(2009-11-11) 
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1.1 Bakgrund 

 

God image är livsnödvändigt för att företag skall kunna lyckas på deras marknader, då 

den har stor makt. Image påverkar människors beteende genom att ha en inverkan på 

deras attityd enligt Bernstein (1985). Om människor i stor utsträckning har negativ attityd 

till branschen i helhet så kommer de till stor del att förkasta produkten. Tack vare att 

branschen inte är socialt accepterad kan det vara svårt för enskilda företag att etablera en 

positivt laddad image på marknaden i fråga. På samma vis har organisationer som 

arrangerar MMA event svårt att skapa en positivt laddad image i Sverige. 

 

Enligt Grönroos (2008) så finns det olika nivåer av image, en lokal och en allmän 

övergripande image. Det är därför viktigt att hantera de olika nivåerna så att de inte 

hindrar företaget eller organisationen från att nå sin fulla potential. Det här kan jämföras 

med en hotellkedja som generellt sett har ett bra rykte, men som har ett hotell med dåligt 

rykte. Lokalbefolkningen kommer då att hålla sig borta från det här hotellet, medan folk 

som besöker området för första gången kommer att bedöma hotellet utifrån hotellkedjans 

image menar Grönroos (2008). MMA organisationerna i Sverige kan få stort stöd från 

vissa grupper och på lokal nivå, men branschen i helhet har ett dåligt rykte och möter 

motstånd. 

 

Eftersom branschen inte är socialt accepterad så är den överliggande imagen dålig. Då en 

image är negativ kan det även göra det svårare för företagen att kommunicera effektivt. 

Marknadskommunikation kan nonchaleras och det kan vara svårt att nå fram med sina 

budskap(Grönroos 2008). 

 

Frågan är hur en organisation skapar en relation till kunden genom image. Företag måste 

tackla problemet kring hur organisationen skapar värde för kunderna, väcker känslor och 

genererar intresse hos dem. Kunderna skall kunna associera med företagets 

ställningstaganden och på det här sättet välja organisationen framför konkurrenter i både 

samma bransch och andra konkurrande branscher. Med hjälp av image kan företag göra 

det här på flertalet sätt, till exempel genom att hänga med i aktuella samhällstrender. Det 

kan handla om miljöfrågor, ansvarstagande, jämställdhet och sponsring av kändisar 

(Marconi 1996). 

 

I Sverige har våldsamma sporter länge varit en tabu. Proffsboxning var fram till nyligen 

olagligt och samtidigt som acceptansen för boxningen ökade och sporten blev laglig kom 

en ny ”värre” kampsport. MMA: utövare ses i viss utsträckning som kriminella och 

missanpassade bråkstakar. De svenska MMA organisationerna blir en sorts representant 

för sporten i helhet. Om någon organisation gör ett dåligt jobb kommer även de övriga 

organisationerna bli lidande. 

 

En annan problematisering är kring vad image egentligen är för något. Det här är även det 

en stor gråzon då det finns många faktorer som bygger en image för ett företag. Ett 

varumärke kan anses vara imagebyggande men på samma gång kan företagets image 

gynna varumärket. Frågan är alltså var skillnaden mellan varumärke och image går. 
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Organisationer kan även fråga sig var gränsen mellan varumärkesimage och 

företagsimage går, då båda kan vara väldigt nära relaterade till varandra. 

 

1.2 Syfte 

 

 

Syftet med den här undersökningen är att förstå hur en god företagsimage skapas i en 

bransch som inte är socialt accepterad. Med inte socialt accepterat syftar vi på branscher 

som möter hårt motstånd från den allmänna opinionen, som inte accepterar de tjänster 

eller produkter som företagen/organisationen erbjuder. Vi vill få en bättre förståelse om 

ämnet och hur företag gör för att förbättra sin image i en bransch som möter hårt 

motstånd från den allmänna opinionen. För att få denna förståelse kommer vi att 

undersöka ett antal organisationer i en bransch som inte är socialt accepterad. 

 

 

1.3 Huvudproblem 

 

 

Hur bygger ett företag en god image i en bransch som inte är socialt accepterat? 

 

 

1.4 Problemavgränsning 

 

 

Vi kommer att undersöka hur företag bygger sin image i en bransch som inte är socialt 

accepterat. Den bransch vi valt att inrikta oss på är MMA. Eftersom vi inte kan undersöka 

MMA internationellt så har vi valt att avgränsa oss till de svenska organisationerna. För 

att få en så bra inblick som möjligt kring de svenska MMA organisationernas 

imageförstärkande arbete, kommer vi avgränsa oss till de största organisationerna på den 

svenska marknaden. De tre största MMA organisationerna i Sverige är Superior 

Challenge, the Zone FC och Vision Fighting Championship. 

 

1.5 Nyckelord 

 

Image – Människors uppfattning om en organisation eller organisatorisk kedja  

 

Identitet – Företagets yttre, består av, hur ledningen uppfattar det egna företaget och vad 

de vill presentera av det 

 

Personlighet – i företagssyfte: en personifiering av organisationen från en eller flera 

människor 
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Galor – Ett evenemang där professionella fighters tävlar mot varandra  

 

Fightcard – En lista som representerar de professionella utövare som skall tävla mot 

varandra vid en kamsportsgala  

 

Fighters – Professionella utövare av en kamsport 

 

Fans – En grupp av människor som är trogna en person, företag, produkt eller tjänst.  

 

MMA – En fullkontaktskamsport som kombinerar olika kamsporter under enade regler. 

 

MMA rekor – Meritlista som representerar en professionell MMA utövares vinster, 

förluster och lika  

 

Word of mouth – Information som sprids mellan människor om företag, personer, varor 

eller tjänster 
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2. Metod 
 

I det här kapitlet kommer vi att redovisa vilka metodologiska tillvägagångssätt vi kommer 

att använda oss utav i undersökningen. Metoderna kommer att presenteras med 

teoretiska nyckelbegrepp samt förklaringar till dem.  

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

 

I forskningsmetodlogiken finns det två vetenskapliga förhållningssätt som vanligtvis 

används. De här vetenskapliga förhållningssätten är positivismen och hermeneutiken. 

Förhållningssätten har sina likheter och skillnader, men emellanåt är skillnaderna så pass 

stora att de kan betraktas som radikalt olika sätt att uppfatta vetenskapen, världen och 

filosofin på. 

 

Positivismen kommer ifrån den naturvetenskapliga traditionen och har fysiken som 

förebild. Enligt positivismen så innehar undersökaren kunskap på två sätt, han kan 

antigen räkna ut den genom logik eller iaktta den med sinnen.  

 

Hermeneutiken ses oftast som positivismens raka motsats. Hermeneutiken kan beskrivas 

som en vetenskaplig riktning där undersökaren studerar och tolkar. Positivism står för 

kvantitativa, statistiska hårddatametoder för analys, där forskaren är objektiv och osynlig.  

Hermeneutiken står för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem där forskaren är mer 

öppen, ”subjektiv” och engagerad (Patel, Davidson 2003). 

 

2.1.1 Val av vetenskapligt förhållningssätt 

 

Vi har använt oss utav ett hermeneutiskt förhållningssätt då vi har utfört en kvalitativ 

undersökning. Det hermeneutiska förhållningssättets karaktär passar oss väl då den är 

mer ”subjektiv” och engagerad. För att få en förståelse av vårt forskningsproblem så 

tolkar vi den insamlade empiriska data och vårt teoretiska material. 

 

2.2 Undersökningssyfte 

 

Ett syfte formuleras när undersökningsproblemet är identifierat och om den är realiserbar. 

Undersökningens syfte ska beskriva undersökningens inriktning och huvudsakliga 

målsättning, den skall även fungera som en färdriktning i undersökningen. Om 

undersökaren skulle känna sig tveksam till vad som skall göras eller om han känner sig 

vilse ska det finnas möjlighet att ”gå tillbaka” till syftet för att komma på rätt spår igen. 

Det är därför ytterst viktigt att syftet är bra formulerat.  Syftet kan förklaras genom att 

dela in den i tre övergripande grupper, explorativ, beskrivande och förklarande. 
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När undersökaren har lite kunskap om undersökningsområdet så kommer syftet till en 

början att vara explorativt. Det explorativa undersökningssyftet kan beskrivas som om det 

vore en ”upptäcktsresa”, då undersökaren inte vet var han är eller vart han är på väg. En 

explorativ undersökning genomförs när undersökaren vill få en övergripande bild av t.ex. 

en specifik marknad eller bransch. Undersökaren får inga direkta svar vid en explorativ 

undersökning. Den har som uppgift att ringa in och avgränsa problemområdet. 

 

Om undersökaren känner till marknadsproblemen och marknadssituationen väl men 

saknar en helhetsbild då kommer troligen syftet att vara beskrivande. När forskaren 

genomför en beskrivande undersökning så är han/hon intresserad av att redogöra en 

kunds beslutsprocess. Undersökaren är däremot inte intresserad av att upptäcka nya 

fenomen, såsom påverkan av kundens beslutsprocess vid internetköp. 

 

Förklarande syfte är när undersökaren redan känner till fenomenet som han/hon avser att 

undersöka. Forskaren har på samma gång en bra beskrivning av fenomenet men vill 

troligen veta varför fenomenet fungerar som den gör. En förklarande undersökning 

innehåller oftast alla de steg som en forskare gör i en explorativ och beskrivande 

undersökning, skillnaden är att han/hon går ett steg längre för att identifiera anledningen 

till varför någonting är som det är (Christensen et al 2001). 

 

2.2.1 Val av undersökningssyfte 

 

Studien kommer att ha ett explorativt syfte, då vi inte har någon kunskap om hur en god 

image skapas i en bransch som inte är socialt accepterad. Eftersom det här var något helt 

nytt för oss så försökte vi få en övergripande bild över problemet. Det explorativa syftet 

hjälpte oss att avgränsa problemområdet samt att skapa en bättre inblick i det. 

 

2.3 Metodansats 

 

Forskare har som syfte att deras arbete skall ge dem kunskap om samhället, 

organisationer eller mänskligt beteende. Det finns två vägar som en forskare kan gå, de är 

deduktion som är bevisföringens väg och induktion, upptäcktens väg. Deduktion och 

induktion är två olika samhällsvetenskapliga ansatser som tillämpas för att dra 

vetenskapliga slutsatser. En deduktiv ansats utgår från en redan befintlig teori, genom den 

befintliga teorin drar sedan forskaren slutsatser om enskilda företeelser.  Utifrån det här 

förklara forskaren olika hypoteser som sedan empiriskt prövas på det aktuella fallet. En 

forskare som arbetar induktivt undersöker ett forskningsområde utan att innefatta någon 

kunskap om det. Induktionsansatsen utgår från insamlad information och empiri för att 

sedan komma fram till en generell och allmän slutsats (Andersen 1998). 
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2.3.1 Val av metodansats 

 

Vår undersökning kommer att ha ett induktivt syfte då vi inte har någon kunskap om 

forskningsområdet. Eftersom vi har utgått från insamlad information och empiri för att få 

generell och allmän slutsats i forskningsområdet. 

 

 

2.4 Undersökningsansats 

 

Det finns fyra generella typer av undersökningsansatser som undersökaren kan använda 

sig utav: tvärsnitts-, fallstudie, longitudinell och experimentell ansats. De fyra olika 

ansatserna skiljer sig utifrån de två olika dimensionerna(tidsdimension och analytisk 

dimension). Valet av ansats styrs och bestäms av problemet och inte utifrån personligt 

val.  

 

En tvärsnittsansats studerar ett lämpligt urval av individer, en grupp av individer eller 

organisationer från en specifik målgrupp vid en given tidpunkt. Ansatsen är bred och 

oftast av ytlig ”ad hoc” karaktär. Tvärsnittsansatsen är av kvantitativ karaktär där fokus 

ligger på kvantitativ primärdata vilket möjliggör statistiska generaliseringar. 

Tvärsnittsansatsen används ofta av forskare då den många gånger är den billigaste 

ansatsen att utföra. 

 

Longitudinell ansats har som avsikt att undersöka ett problem över en längre tid, den är 

bred och oftast ytlig. Longitudinell ansats är av kvantitativ karaktär och det resultat som 

presenteras är i form av statistiska generaliseringar. 

  

Fallstudieansats bygger på att skapa en djupare förståelse över problemområdet. Den är 

av kvalitativ karaktär där undersökaren studera några enstaka fall antigen vid ett specifikt 

tillfälle eller över en längre tid. Fallstudien baseras på insamling av båda kvalitativa och 

kvantitativa sekundär- och primärdata.  

 

Experimentell ansats är unik i sig då den skiljer sig från andra ansatser. Den kan både 

genomföras som en ”ad hoc” eller återkommande studie, med både en bred och ytlig eller 

smal och djup karaktär. Det vill säga att experimentell ansats kan utformas på flera olika 

sätt(Christensen et al 2001). 

 

2.4.1 Val av undersökningsansats  

 

Vi har använt oss utav en fallstudieansats eftersom vi endast har haft ett fåtal 

undersökningsenheter. Vi har studerat fallet vid ett specifikt tillfälle utifrån både 

sekundär- och primärdata. Vi har inte använt oss utav någon form av statistik då vi inte 

söker efter statistisk representativitet. Fallstudien går ut på att vi analyserar specifika 
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situationer. Genom att lyfta fram generella mönster i dessa situationer vill vi skapa 

förståelse med hjälp av att förklara komplexa samband. Vi har i vår undersökning inte 

funnit någon absolut sanning utan bara en arbetshypotes. Fallstudien har utgått ifrån 

komplexa sociala processer där ”vad”, ”hur” och ”varför” ligger i fokus. 

 

2.5 Undersökningsmetod 

 

Det finns två huvudsakliga undersökningsmetoder som undersökaren använder sig utav, 

de är kvantitativ och kvalitativ metod. Båda skiljer sig vid karaktär, där kvantitativ data 

fokuserar på siffror, mängd, antal och variabler som kan analyseras objektivt, medan 

kvalitativ på text, ord, symboler och handlingar där den underliggande meningen ligger i 

fokus. I den kvantitativa undersökningen analyseras och bearbetas den data som samlats 

in statistiskt. Kvantitativa undersökningar är strukturerade. Den analys som framställs är 

huvudsakligen inriktad på att upptäcka, fastställa och mäta samband mellan olika 

variabler. Undersökaren studerar därför delar av helheten eller det specifika av ett 

sammanhang. I en kvalitativ undersökning är det den underliggande meningen och 

innebörden som har stor fokus. Det är därför viktigare att förstå helheten och 

sammanhanget i en kvalitativ undersökning(Christensen et al 2001). 

 

2.5.1 Val av undersökningsmetod 

 

Vi har använt oss utav en kvalitativ undersökningsmetod då den passar i karaktär med vår 

undersökning. Vi har även haft kvalitativa intervjuer med fyra företag. Vår datainsamlig 

kommer att grundas på noga vald teori där vi kommer analyser de samband och 

skillnader som vi finner mellan teori och praktik. 

 

2.6 Datainsamlingsteknik 

 

Sekundärdata är data som redan finns tillgängligt och är färdigställt i ett annat 

sammanhang och med ett annat syfte än vad det som gäller för undersökningen. Det kan 

gälla information som finns i offentliga eller kommersiella databaser. Primärdata är den 

data som vi i vår undersökning samlar in med olika datainsamlingstekniker för att lösa 

det specifika marknadsföringsproblemet. (Christensen et al 2001). 

 

2.6.1 Val av datainsamlingsteknik 

 

Vi har använt oss utav en blandning av primär och sekundärdata. Sekundärdata användes 

i form av kommersiella databaser, tidsskrifter och liknande källor som finns tillgängliga 

om de företag som vi undersöker. Den primärdata som vi har samlat in är 

telefonintervjuer riktade till de utvalda företagen. Vår primärdata grundas kring den 

information som vi inte kunde samla in av sekundärdata. Våra intervjuer har varit 

strukturerade utifrån den teoretiska referensramen. 
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2.7 Urval 

 

När en primärdatainsamling utförs så måste undersökaren bestämma vilken 

målpopulation undersökningen har och hur stor del utav den han vill undersöka, att göra 

en så kallad total undersökning dvs. att undersöka hela målpopulationen, är väldigt 

tidskrävande och kostsamt. Undersökaren gör därför ett urval utav målpopulationen för 

att undersöka fenomenet inom och drar därefter slutsatser om hela målpopulationen. Det 

finns två olika sorter av urval, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Ett 

sannolikhetsurval innebär ett slumpmässigt urval där varje respondent har en chans att 

komma med i urvalet. Ett icke-sannolikhetsurval innebär att chansen för val av en 

respondent eller enhet kan förutses. (Christensen et al 2001). 

 

2.7.1 Val av urval 

 

Vi har använt oss utav ett så kallat icke-sannolikhetsurval, eftersom vi själva har valt de 

företag som skall ingå i undersökningen till skillnad från sannolikhetsurval.  Vi har även 

använt oss utav strategiskt urval. Eftersom vi själva har bedömt vilka lämpliga företag 

som skall undersökas. Ett så kallat homogent urval har även använts då vi kommer att 

undersöka ett fåtal typföretag. 

 

 

2.8 Reliabilitet och validitet 

 

Undersökningens resultat och slutsatser måste vara användbara. Analysen av den 

kvalitativa eller kvantitativa data som används måste därför vara pålitlig och trovärdig. 

Det här kan indelas i två olika kategorier, validitet och reliabilitet. Reliabilitet är till 

vilken grad undersökningen kan upprepas igen om studien läggs upp på ett identiskt eller 

likartat sätt. Validitet är till vilken grad du mätt de du avsåg att mäta. Validitet innehåller 

trovärdighet och graden av generaliserbarhet även kallad för intern och extern 

validitet(Christensen et al 2001). 

 

2.8.1 Vårt ställningstagande till reliabilitet och validitet 

 

Då vi använt oss utav en kvalitativ studie så är det väldigt svårt att återskapa samma 

resultat två gånger. Eftersom vi inte kan genomföra exakt samma undersökning flera 

gånger så kan vi inte direkt göra anspråk på reliabilitet. Vi kommer däremot att försöka 

skapa en så hög trovärdighet som möjligt genom att ha en god teoretisk grund för 

forskningsområdet. Då vi har valt vår teoretiska grund noggrant utifrån problemområdet 

och följt oss utav denna vid undersökningen av empirin så är giltigheten god. Relevansen 

av den data som vi har samlat kan räknas som hög, dels för att vi har undersökt en så stor 

del av marknaden men också för att vi har gjort det med nära relation till vårt fenomen. 

Vi kan därför dra slutsatsen att validiteten på undersökningen möjligen är god.  
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3. Teoretisk referensram 
 

Följande kapitel kommer att presentera den teori vi använt oss utav. Teorin kommer att 

jämföras mot de svar som vi får ifrån vår empiriska undersökning. I det här kapitlet 

kommer en utförlig beskrivning av vad marknadsföring, marknadskommunikation, 

varumärke och image är. Vi kommer även att gå in på vilka faktorer som påverkar ett 

företags image. 

 

3.1 Kommunikation 

 

Oavsett om det pratas om reklam, varumärke, image eller PR så är kommunikation den 

viktigaste grundstenen inom alla områdena. Anledningen till kommunikation kan vara 

många och skiljer sig mellan författare.  Kotler och Armstrong (2008) menar att en 

kommunikation måste ske från företaget för att människor skall kunna bygga en relation 

till varumärket. Organisationen måste skapa en medvetenhet om företaget, dess 

varumärke och produkter. Ett sätt att göra det här på är genom reklam. Det är någonting 

som även Melin (1999) nämner. Han menar att kommunikation genom reklam har olika 

syfte beroende på var varumärket befinner sig i sin livscykel. Om det är ett nytt 

varumärke så är varumärkesuppbyggande reklam kritisk, om det däremot har uppnått viss 

mognad så är reklam till för att påminna konsumenterna om varumärket, men det finns 

många olika användningar för effektiv kommunikation utöver den av reklam. Dowling 

(2001) menar till exempel att företagets image kan skyddas via god kommunikation.  

 

Vikten av effektiv kommunikation är idag tyngre än någonsin, då avståndet mellan 

företag och konsument blivit längre enligt Bernstein (1985). Han menar att ju längre 

avstånd det blir mellan företag och konsument desto svårare blir det att kommunicera 

med konsumenterna. Enligt White och Mazur (1994) så är det dagens 

kommunikationsteknik som är den största anledningarna till det här 

kommunikationsbehovet, delvis via PR som han själv förespråkar. 

 

Den teoretiska innebörden av kommunikation kan ses från två olika skolor. Den ena är 

den traditionella kontrollerade marknadskommunikationen. Det är någonting som Kotler 

(2008), Melin (1999), Dahlén och Lange (2009) pratar om. Den handlar om att strategiskt 

och taktiskt utforma sin reklam för att tilltala så många som möjligt i sin målgrupp. Den 

andra skolan är vad Bernstein (1985) och Melewar (2006) diskuterar kring och menar att 

kommunikation sker även om det är meningen eller inte. De går in på den ofrivilliga 

kommunikationen och hur företagets ”kroppsspråk” påverkar allmänheten. 

 

3.1.1 Traditionell marknadskommunikation 
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Figur 3:1, Målgrupp, buskap och kanal – det tre beståndsdelarna i en marknadskommunikation (Dahlén, Lange 2009, 

Figur 1.4) 

 

Enligt Dahlén och Lange (2009) så består marknadskommunikationen utav tre frågor som 

marknadskommunikatören brukar fråga sig själv: 

 

Vilka vill vi nå?  Vad vill vi säga till dem?   Hur ska vi säga det? 

 

De här frågorna kan besvaras genom att identifiera rätt målgrupp, att utforma rätt 

budskap och att kommunicera i rätt kanal enligt Dahlén och Lange (2009). 

Kommunikatören måste ha en god förståelse för de här kommunikationsaspekterna för att 

marknadskommunikationen ska fungera på ett bra sätt. Det första steget är att identifiera 

vilken målgruppen är. Marknadskommunikatören måste sedan utforma ett budskap som 

tilltalar den här målgruppen, men för att nå ut med budskapet så måste även rätt kanal 

hittas. För att kommunicera budskapet på bästa sätt så måste målgruppen befinna sig i 

kanalen som kommunikatören använder sig utav. Målgruppen måste även vara mottaglig 

för budskapet och kanalen måste vara anpassad för det budskap som sänds ut. Melin 

(1999) kallar det här för att reklamen måste både tala till och tilltala konsumenterna. Han 

menar att en av de svåraste uppgifterna är att lyckas komma förbi det informationsbrus 

som existerar idag. 

 

Marknadskommunikationen behövs för att organisationer skall kunna skapa ett starkt 

varumärke och sälja sin vara eller tjänst. Det här kan göras genom att kommunicera 

varumärket till människor med hjälp av en god reklamutformning. Reklam anses som en 

central del i marknadskommunikationen och en förutsättning för ett varumärkes 

framgång enligt både Melin (1999), Dahlén och Lange (2009). Reklam kan i många fall 

utgöra hela företagets kontakt med konsumenten.  Kapferer (1992) går steget längre och 

påstår att varumärket enbart existerar genom reklam.  Reklamen är till för att informera, 

övertyga och påminna om konkurrensfördelar av en märkesprodukt menar Melin (1999). 

Dahlén och Lange (2009) beskriver det här som taktisk och kreativ reklamutformning och 

menar att det är reklamens två huvudsakliga syften. Det ena syftet är att bygga upp 

varumärket och skapa önskevärda associationer till företaget, det andra är att få 

målgruppen intresserad av produkten och få den att faktiskt vilja köpa den. 
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Taktisk reklamutformning går ut på att behandla hur mycket information reklamen ska 

innehålla, vad för sorts budskap kommunikatören bör använda sig utav och hur produkten 

bör exponeras. Det finns tre produktegenskaper att ta hänsyn till när reklamens taktiska 

delar bestäms, dessa är engagemang, köpmotiv och hur familjärt varumärket är. I kreativ 

reklamutformning handlar det om hur budskapet ska framföras. Det här sker inom de 

ramar som satts i den taktiska reklamutformningen. Fokus ligger alltså på reklamens 

utformning. Den kreativa reklamutformningens syfte är att göra reklamen så effektiv som 

möjligt. För att det här ska kunna genomföras måste tre grundläggande problem lösas. De 

tre problemen som måste lösas är hur kommunikatören får målgruppen att 

uppmärksamma reklamen, hur den bearbetas av målgruppen och hur reklambudskapet 

ska övertyga målgruppen. De här problemen gäller all sorts reklam (Dahlén, Lange 

2009). 

3.1.2 Motsättningar till den traditionella marknadskommunikationen 

 

Planerad marknadsföring genom reklam är bara en utav många sätt att kommunicera på. 

Alla företag kommunicerar hela tiden, vare sig de är frivilligt eller motvilligt. 

Tystlåtenhet och passivitet kan kommunicera lika mycket som en 

marknadsföringskampanj menar Bernstein (1985). Den här motvilliga kommunikationen 

är något som Melewar (2006) kallar för okontrollerbar kommunikation. Det kan handla 

om hur ett företag hanterar en kris eller i Nikes fall användningen av barnarbete. Den här 

sortens kommunikation som i grund och botten inte är menad att kommuniceras kan 

skapa stora problem för organisationer. Även om ett företag försöker att göra goda 

gärningar så kan det här uppfattas som negativa handlingar från allmänhetens sida. 

Bernstein (1985) menar att dessa kommunikativa missuppfattningar är sändarens fel, inte 

mottagarens. Om ett företag skickar ut för få meddelanden kommer människor att skapa 

egna meddelanden åt företaget. Meddelandet som allmänheten skapat kommer att vara 

fullt med generaliseringar, rykten och fragment som skapar ett informationsmönster. Det 

mönster som skapats kan vara långt från verkligheten. Andra väljer att släppa för mycket 

information för sent, eller är för blygsamma med deras information vilket även det kan 

skada företaget. Melewar (2006) förtydligar att det kan ta ett företag väldigt lång tid att 

läka en skada av denna natur. 

 

Som det står ovan, menar Bernstein (1985) att det är kommunikatören som bär skulden 

för hur kommunikationen uppfattas, men om allmänheten har en ofullständig förståelse 

av företaget bidrar det till att skapa ytterligare förvirring. Då allmänheten föredrar att 

tolka saker och ting så att de överstämmer med tidigare intryck, kan det även vara svårt 

att ändra deras uppfattning. Det är då lätt hänt att företagskommunikationen enbart 

uppfattas som en reaktion på yttre krav som skapats av företagets motståndare, vare sig 

det är från politiska organ eller medborgare. Istället för att företaget skapar en reaktion så 

utgör deras kommunikation en reaktion, företagets budskap blir då väldigt lika varandra. 

Enligt Bernstein (1985, s.16) är det här mycket vanligt om organisationer befinner sig i 

en utsatt bransch och menar att ”När så många företag befinner sig i samma båt är det 

kanske inte att förvånas över att allmänheten känner igen båten snarare än företagen?”. 
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3.2 Word of mouth 

 

Word of mouth är ett kommunikationsverktyg som har stor inverkan på kunder då den 

oftast fungerar bättre än planerad marknadskommunikation enligt Grönroos (2008). Word 

of mouth betyder meddelanden om organisationen, dess trovärdighet och pålitlighet. 

Dessa meddelanden förs vidare från en person till en annan och handlar om 

organisationens produkter, tjänster och drift. Genom att ha en pågående relation med 

kunden så kan företaget uppleva positiv word of mouth. Kotler och Armstrong (2008) 

menar att denna sort av kommunikation är någonting som mer eller mindre kan 

kontrolleras av företag, då personer som sprider kommunikationen har varit i kontakt 

med företaget på ett eller annat vis. 

 

Kotler och Armstrong (2008) beskriver word of mouth som speciellt inflytelserik när det 

rör sig om produkter som är dyra och/eller innebär en viss risk för konsumenten. Enligt 

Grönroos (2008) så beror det här på att en människa som haft personlig erfarenhet med 

företaget oftast räknas som en objektiv källa i andra människors ögon. De här 

människorna kan antigen ge positiv eller negativ word of mouth till potentiella kunder. 

Om budskapet i word of mouth inte stämmer överens med organisationens reklam så 

kommer de potentiella kunderna att tro mer på word of mouth, då word of mouth ses som 

en mer pålitlig källa. Om organisationen lyckas knyta starka band med en kund så kan det 

här leda till att kunden sprider god word of mouth till sina vänner, kollegor och familj. 

 

3.3 Varumärke 

 

Varumärke är att centralt begrepp vad gäller marknadsföring. Dahlén och Lange (2009) 

menar att om företag använder sitt varumärke på rätt sätt, skapa rätt associationer till det 

och ser till att stärka det, så kan varumärket ge en ekonomisk fördel på marknaden. Ett 

starkt varumärke kan generera stora intäkter för företag. Det kan även skapa gynnsamma 

förutsättningar för konsumenter och förenkla deras beslut vid köp av produkter eller 

tjänster. Ett begrepp som kommer upp i det här sammanhanget är ”brand equity” eller 

varumärkeskapital. Det innefattar både märkesinnehavarens och konsumenternas 

perspektiv av varumärket. begreppet har enligt Melin (1998) ökat i betydelse på grund av 

den genomslagskraft det innefattar. 
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Figur 3:2, Varumärkens funktion för företag och konsumenter (Dahlén, Lange 2009, Figur 7.1) 

 

 

Varumärkets funktion kan ses från olika perspektiv menar Melin (1999), Dahlén och 

Lange (2009). Däribland perspektivet från företaget och den av konsumenterna. Enligt 

Dahlén och Lange (2009) kan varumärket ge företaget flexibilitet, då organisationen inte 

behöver förlita sig till endast en produkt utan kan skapa flera produkter i olika 

produktkategorier med samma varumärke. Varumärket kan på samma vis ge upphov till 

nya affärsmöjligheter inom en produktkategori genom att betona olika attribut och på så 

vis nå ut till flera segment. Om företaget lyckas skapa starka relationer mellan varumärke 

och konsumenter så brukar konsumenterna oftast inte vara mottagliga för 

konkurrenternas marknadsföringsåtgärder. Det här leder då till att företaget har en slags 

konkurrensimmunitet. Konsumenterna kommer då ignorera konkurrenternas 

marknadsföring vilket göra dem sårbara. Melin (1998) har en mer detaljerad bild av 

varumärkets funktionalitet som till viss del stämmer överens med Dahlén och Lange 

(2009). Han menar att företagets konkurrensimmunitet manifesterar sig i 

varumärkeslojalitet och är en av varumärkets viktigaste funktioner. Förutom det här så är 

företagets varumärke enligt Melin (1998) en informationsbärare som innefattar 

produktens egenskaper och en identitetsbärare som innefattar emotionella faktorer. 

Varumärket är även ett positioneringsinstrument som företag kan använda sig utav för att 

nå många olika segment på en marknad, med hjälp av multibranding till exempel. Sist 

men inte minst menar Melin (1998) att varumärket kan vara en tillväxtgenerator som ger 

möjlighet för varumärkesexpandering om märkeslojaliteten är tillräckligt hög. 

 

Enligt Dahlén och Lange (2009) uppfattar konsumenter varumärken främst som en 

informationsbärare. Då de redan har en god bild av förtaget tack vare ständig exponering 

av olika sorters information, såsom reklam, egen/andras användning av varumärket och 

andra konsumenters rekommendationer. Melin (1998) menar att den information som 

varumärket har hjälper konsumenten att orientera sig i vad som kallas för ”the 

brandscape”. Genom det här så får konsumenten en tydlig bild av vad det är för 

varumärke och vilka som konsumerar det. Enligt Dahlén och Lange (2009) så fungerar 

bekanta varumärken även som en tumregel eller katalysatoreffekt som Melin (1998) 

kallar det för. Konsumenter kan med hjälp av all den kunskap de har lagrat i minnet om 

varumärket effektivisera beslutsprocessen och orientera sig bland likartade produkter. Det 
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här har konsumenterna användning av när de ska göra ett köp, utvärdera reklam eller 

rekommendera varumärket till en annan konsument. Informationsbärare och tumregel 

fungerar så fort konsumenter känner någon sorts risk eller osäkerhet på marknaden. För 

företag så gäller det att skapa tydliga kopplingar mellan varumärke och reklambudskap 

då varumärken även har betydelse för konsumenternas identitet enligt Dahlén och Lange 

(2009) . De specifika varumärken som köps eller används är för att visa andra och sig 

själva vem man är. Företagets varumärke måste därför skilja sig från konkurrenternas och 

skapa starka kopplingar mellan en produktfördel och varumärkesnamnet. Melin (1998) 

går även in på andra funktioner utöver de som Dahlén och Lange (2009) nämner. De är 

varumärke som garant och riskreducerare där konsistent kvalitet på produkten försäkrar 

kunden om vilken sorts kvalitet den har, jämfört med andra varor som kan vara en ”risk” 

för kunden att köpa. Varumärket är även en imageskapare som återspeglar 

konsumenternas uppfattning av varan och hjälper dem välja produkten framför 

konkurrenternas. 

 

Till skillnad från Dahlén och Lange (2009) så ser Melin (1998) varumärket ur ytterligare 

två perspektiv, nämligen den av lagstiftaren och den av konkurrentens. Varumärke ur 

konkurrenternas perspektiv menas att den dels innehåller information som gör 

varumärket unikt, vilket en konkurrent kan använda sig utav. En konkurrents 

väletablerade varumärke kan även vara en sorts prototyp för det egna företaget. 

 

3.4 Identitet och personlighet 

 

Bernstein (1985) beskriver identitet som kommunikationens hörnsten. En identitet består 

av vad människor skapas med, till exempel brunt hår, av sådant den övergått till att vara 

med tiden (närsynt) och vad människan väljer att presentera. Samma sak gäller även för 

organisationer. Det här är en simplifiering av Olins (1995) som utryckte att identitet är 

vem jag är, vad jag gör och vart jag vill komma. En identitet är till stor del en persons 

eller företags image om sig själv. Rowden (2000) kallar därför identitet för en lögn. Han 

menar att det är en image som människor väljer att visa eller att se. 

  

Enligt Bernstein(1985) , kommer människor alltid att relatera till företag som en person. 

Även om ett företag ser sig som en för komplex abstraktion för att personifieras, så 

kommer människor att förenkliga och göra abstraktionen gripbar. Hayes (2001) definierar 

företagets personlighet som summan av dess karakteristiska egenskaper. Bernstein(1985) 

menar att oavsett om företag vill det eller inte så kommer allmänheten att uppfatta det i 

mänskliga termer. Ett företag säljer inte bara produkter och tjänster, den säljer även sig 

själv. Företagets personlighet är bundet till produkten eller tjänsten genom företagets 

namn och varumärke. På samma sätt som ett företag inte kan skapa en image, så kan den 

inte skapa en personlighet. Enligt Bernstein (1985) så kan företaget däremot göra en mall 

för hur deras personlighet bör vara. Han menar att det är viktigt som företag att hitta en 

personlighet, då det är vad som gör företaget unikt. 
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Chun (2005) menar att det finns två teoretiska teman om företagens identitet, den ena är 

hur företag uppfattar sig själva och den andra är hur de vill bli uppfattade av folk. De här 

båda teman är nära kopplade till människors uppfattning av företaget. 

 

3.4.1 Hur man ser på sig själv 

 

Enligt Schultz (2000) så är företagets identitet något internt. Den kan delas i två olika 

nivåer, en organisatorisk nivå som innefattar företagets personal och ”corporate identity” 

som är ett ledningsperspektiv. Chun (2005) menar att de här två nivåerna besvarar frågan 

om ”vilka är vi?” och ”hur ser vi oss själva?”.  De båda nivåerna är även nära relaterade 

till verksamhetens kultur. Då hon menar att, om identitet är hur vi ser oss själva, så är 

kultur hur vi arbetar utifrån ledningens syn. Enligt Barney (1986) så kan kultur även vara 

en konkurrensfördel för ett företag om en unik personlighet kan knytas till kulturen. 

 

Schultz (2000) förklarar att en organisation inte kan välja en av nivåerna utan att identitet 

handlar om båda. Alla organisationer bör kombinera de olika fördelaktiga disciplinerna 

från båda nivåerna till ett enda koncept av identitet. Enligt Schultz (2000) skapas det en 

mer övergripande bild om företagets identitet genom att göra det här. 

 

3.4.2 Önskad identitet: hur vi vill att andra skall se oss 

 

Chun (2005) menat att, om organisatorisk identitet är företagets beteende, så är 

”corporate identity” också kallad för strategisk och önskad identitet, den mer populära 

inom marknadsföring.  Det här är någonting som Bernstein (1985) pratar om. Enligt 

honom så är en identitet alltid extern. Den är en sammansättning av de visuella signaler 

genom vilka allmänheten kan urskilja företaget från andra. Han beskriver identitet som 

term på två olika sätt. Den kan beskrivas som summan av de sätt som företaget 

identifierar sig på för allmänheten, vilket är en bredare förklaring av identitet. Enligt 

Bernstein (1985) så är den andra smalare betydelsen av identitet, speciellt vid 

annonsering en identifikation som oupplösligt kopplar varumärke och/eller 

organisationen till annonsens löfte. De båda förklaringarna är kopplade med varandra. 

Dowling (2001) har en annorlunda beskrivning av identitet och menar att den innehåller 

företagets mål, vision och filosofi.  

 

Enligt Berntein (1985) så kan ett företag identifiera sig på flera olika sätt, till exempel 

genom att märka varan eller tjänsten, med hjälp av en förpackning, slogan eller en rubrik. 

I den här identifikationen framgår varumärket tydligt.  Annonsörer som inte är 

marknadsledande måste vara extra noggranna med att identifiera sig, då konsumenterna 

oftast inte har starka referenser till dem. Annonseringen bör representera företagets 

identitet. Reklamfilmens stil bör därför stämma överens med företagets stil. 

 

3.5 Image 
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Chun (2005) förklarar image som hur andra ser företaget. Bernstein (1985) menar därför 

att företag inte kan skapa sin egen image utan att det enbart är någonting som betraktaren 

kan göra. Enligt Grönroos (2008) är däremot ett företags image långt från enhetlig 

eftersom den är en perception och association så varierar den beroende på vilken grupp 

av människor som är i fokus och kan även variera mellan individer. Ett företags generella 

uppfattning kan därför vara väldigt tydlig för vissa grupper av människor men helt okänd 

för andra.  

 

När image undersöks så kommer ofta begreppen ”corporate reputation” och ”corprate 

image” upp. Gray och Balmer (1998) menar att skillnaden mellan de två är att image är 

en direkt mental bild som betraktaren har om företaget. ”Corporate reputation” är 

däremot ett värde som betraktaren har om företaget baserat på dess attribut. Det är 

någonting som utvecklas under en längre tid som resultat av företagets presteringar, till 

skillnad från ”corporate image” som kan skapas snabbare med hjälp av god 

kommunikation. 

 

3.5.1 Vår definition av Image 

 

Användningen av de olika begreppen varierar stor mellan olika författare. Chun (2005) 

menar dock att den vanigaste definitionen av image i kontext till ”corporate reputation” 

är den av delvis Davies och Miles (1998) som utrycker ”corporate reputation” som 

”summan av externa intressenters perception och uppfattning om företaget” och den av 

Schultz (2000) och Bernstein (1985) som beskriver det som kundernas uppfattning om 

företaget baserat på observationer och erfarenhet. Det här är snarligt marknadsföringens 

”corporate image” som bland annat Grönroos (2008) hanterar. Vi kommer att behandla 

definitionen som ”corporate reputation” en del av image, men separat från begreppet 

”corporate image”. 

 

3.5.2 Corporate image 

 

Schmitt och Simonson (1997) menar att det är immateriella tillgångar, såsom sensoriska 

upplevelser som skapar företagets image. Det här området kallar han för estetik och 

beskriver det som ”ett attraktivt visuellt och andra sensoriska markörer, såsom symboler 

som representerar organisationen och dess varumärke på rätt sätt, som bländar kunder 

genom sensoriska upplevelser”. Gray och Balmer (1998) påstår att den grafiska designen 

är direkt relaterat till ”corporate image”. Fördelen med ”corporate image ” enligt Riel 

(1995)  är att den direkt eller indirekt påverkar företagets affärsmässiga presteringar.  

 

Enligt Schmitt och Simonson (1997) så ger estetiken organisationen en identitet, det är 

denna identitet som sedan skapar en image. Simoes (2005) bygger vidare på den här nära 

relationen mellan identitet och image. Hon menar att företagets identitet består av 

visuella symboler, namn och signaler, någonting som har direkt påverkan på hur 

människor uppfattar företaget. Nedan så förklarar Schmitt och Simonson (1997) fördelen 

som identitet i relation till image har för organisationen. 
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Figur 3:3, Fördelarna av en god identitet (Schmitt, Simonson 1997, Figur 1.3) 

 

Genom ett starkt, välkänt och respekterat varumärke så menar Schmitt och Simonson 

(1997) att vissa företag kan ta mycket mer betalt än vad många utav deras konkurrenter 

kan. Det här är tack vare ett unikt yttre som omger varumärket, en identitet. Den estetiska 

faktorn är en av de största ”tillfredställarna” i kundernas ögon och är ett utav de bästa 

säljargumenten när produkter eller tjänster upplevs som odifferentierade i deras attribut. 

Immateriella tillgångar, såsom upplevelser blir då avgörande för kundens beslut. 

Varumärkesnamn och logotyper är saker som inte får kopieras enligt lag. Desto starkare 

estetiska element ett företag eller en produkt besitter och ju mer det här manifesterar sig i 

identiteten, desto enklare är företaget eller produkten att skydda(Schmitt, Simonson 

1997). 

 

Vi upplever mer och mer informationsbrus i vår omgivning idag. En attraktiv estetik 

kring ett företag eller en produkt kan skära igenom det här informationsbruset. Då den 

ger distinkt symbolism och identitet som kunden identifierar och relaterar till företaget. 

En stark identitet uppnår en starkare kommunikationspenetrering med samma 

exponering, eller uppnår samma penetrering med mindre exponering som ett varumärke 

med sämre identitet och sparar därmed kostnad (Schmitt, Simonson 1997). 

 

3.5.3 Corporate Reputation 

 

Image skapas av erfarenheter och observationer från allmänheten enligt Bernstein (1985). 

Det här är direkt relaterat till Grönroos (2008) syn av image. Han beskriver image som 

representant för det värde kunder, potentiella kunder, förlorade kunder och andra grupper 

av människor associerar med organisationen. Enligt Grönroos (2008) så kan image 

existerar på flera olika nivåer. Han menar att organisatoriska kedjor har två olika sorters 

image, till att börja med har de en övergripande image som representerar den generella 

uppfattningen av organisationen. De har även en lokal image, som representerar 

organisationens uppfattning på en lokal nivå. De båda kan variera från varandra och 



 

- 20 - 

 

betyda olika saker för olika människor. De båda sorterna av image påverkar varandra, då 

en god övergripande image kan stärka organisationens lokala image, eller tvärtom. 

 

Enligt Grönroos (2008) filtreras en organisations presteringar genom image och influerar 

människors uppfattning. Teknisk och funktionell kvalitet ses båda genom det här filtret. 

Om företagets image är god då blir filtret en sköld som skyddar företaget från mindre fel 

och till viss del även större fel av teknisk och funktionell karaktär. Skyddet fungerar dock 

enbart för en kort period om problem uppstår frekvent, samtidigt kommer företagets 

image att försämras. En dålig image har motsatt effekt och kommer få människor att 

känna sig ännu mer illa berörda om fel skulle uppstå. Chun (2005) förklarar att även om 

”corporate image” går snabbare att bygga så går det lika snabbt för ett företag att förlora 

både rykte och image om en kris inträffar. 

 

När kunder skapar förväntningar och kommer till att erfara verkligheten i form av teknisk 

och funktionell kvalitet av tjänsten, så resulterar det här i att den upplevda kvaliteten 

förändrar företagets image enligt Grönroos (2008). Om den upplevda kvalitén möter 

företagets image eller överstiger den så är företagets image berättigad eller till och med 

förbättrad. Om den upplevda kvalitén är lägre än företagets image blir effekten motsatt. 

Likaså menar Bernstein (1985) att image är verklighet och att många företag har en falsk 

bild av att de kan ersätta verkligheten på ett billigare sätt genom att styra intryck och 

skapa illusioner, om till exempel socialt ansvartagande och effektivitet. Framgång skapat 

på det här viset är kortsiktig som bäst, med ett fåtal undantag. Styrning av intryck är 

enbart framgångsrikt när företagets image återspeglar verkligheten enligt Bernstein 

(1985). 

 

Bernstein (1985) menar att företagets image baseras på vad företaget säger om sig själv, 

vad andra säger om det och kundens egna upplevelser om företaget. Det här bevisar den 

nära relation som image har till identitet, vilket Davies och Miles (1998) modell om 

”corporate reputation” visar. 

 

 
Figur 3:4, Key elements of corporate reputation (Davies, Miles 1998) 

 

Chun (2005) förklarar Davies och Miles (1998) modell som en skola där ”corporate 

reputation” är någonting större än enbart image. Ett företags externa image har direkt 
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påverkan på de interna intressenterna och de anställdas uppfattning av företaget. De 

anställdas beteende påverkar företagets image, speciellt om de anställda är i kontakt med 

kunder. Externa intressenter kan även bygga en image baserat på de interna 

intressenternas image om sig själva. 

 

För att kunna utveckla en image så menar Grönroos (2008) att företaget först måste 

analysera varför den inte lever upp till förväntad nivå. De två huvudsakliga anledningar 

till varför ett företag behöver utveckla sin image är att organisationen är känd med har en 

dålig image, eller att organisationen är okänd och har därför en oklar eller daterad image, 

baserad på gamla kunders erfarenhet. Bernstein (1985) förklarar dock att ett företag inte 

kan förändra deras image direkt om de upplever imageproblem, då deras image är 

mottagarens egendom. Vad de däremot kan göra är att justera sin identitet, då den kan 

påverka faktorer som utgör företagets personlighet. 

 

Om organisationen har en negativ image så är kundernas upplevelse mest troligen dålig. 

Det kan bero på problem med teknisk och/eller funktionell kvalitet. Om ledningen lägger 

fokus på marknadsföringskampanjer i det här läget blir konsekvenserna fatala. På kort 

sikt kan försäljningen öka men över en längre period kommer försäljningen att sjunka till 

den ursprungliga nivån och pengarna för kampanjen blir bortslösade. Om 

imageproblemet beror på ett riktigt organisatoriskt problem så kan företagets image 

endast förbättras genom att lösa de organisatoriska problemen (Grönroos 2008).  

 

Enligt Bernstein (1985) byggs bilden om ett företag och dess image upp av många olika 

faktorer, där vissa av faktorerna är viktigare än andra. Ett exempel på en påverkande 

faktor är hur ett företag gör sitt första intryck. När ett första intryck väl har gjorts är det 

oftast starkare än övriga och är svårt att radera eller byta ut. Vi skapar oss snabbt en 

uppfattning om människor och när vi skapat en uppfattning har vi svårt att ändra vår syn. 

Vi håller oss till den syn vi redan skapat istället för att skapa en ny. Detsamma gäller 

även företag och organisationer, som Bernstein (1985) menar är människor. Han 

beskriver image som ett resultat av våra handlingar. Om en organisations image är falsk 

men prestationerna är goda, då kommunicerar företaget dålig. Grönroos (2008) menar på 

samma vis att en okänd image beror på kommunikationsproblem. Orsaker kan vara att 

företaget etablerar sig på en ny marknad där det är okänt, eller att företaget enbart har 

sporadiska relationer med kunder, vilket leder till att kunderna aldrig kan utveckla djupa 

relationer med företaget. En annan orsak kan vara att företaget förändrat deras 

verksamhet på ett vis som inte blivit fullt accepterat av kunderna. Över tid kan kunder 

komma att acceptera förändringarna. Marknadsföringskampanjer kan i det här läget 

hjälpa kunderna att fortare acceptera förändringarna. Den andra handlingen enligt 

Bernstein (1985) är om organisationens image däremot är sann men återspeglar enbart 

dåliga prestationer, då menar han att företaget har dålig ledning. 

 

3.6 Lobbning och opinionsbildning 

 

Bergström och Byström (2003) beskriver lobbning som ett sätt att med legala medel 

påverka beslutsfattare. Det handlar alltså om att göra sig hörd som offentlig och/eller 
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privat aktör bland politiker och tjänstemän på olika nivåer. Syftet med lobbning är att 

utnyttja och/eller förändra eller hindra förändring av lagstiftning och/eller regelsystem. 

Lobbaren försöker alltså att påverka samhällsbeslut. Det här är ett vanligt verktyg inte 

minst i Sverige. Armstrong (2009) förklarar lobbning som en form av utbildning för 

samhällets beslutsfattare.  

 

 

Bergström och Byström (2003) förklarar att lobbning inte kan ske hur som helst, det finns 

vissa kriterier som måste uppfyllas för att en organisations agerande skall kunna kallas 

för lobbning. Till att börja med måste verksamheten ha som avseende att påverka 

allmänna beslut, lagar och/eller regler. Att bygga nätverk räknas generellt sett inte som 

lobbning även om det kan underlätta påverkan av beslutsfattare. För att kunna räknas som 

lobbning måste verksamheten påverka i specifika frågor. Lobbning måste även innehålla 

kommunikation. Att någon vet om verksamhetens ställningstagande är inte tillräckligt, 

lobbaren måste aktivt försöka påverka beslutsfattarna genom kommunikation. Lobbning 

skall ske informellt, alltså verksamheten skall aktivt försöka påverka politisk utan att 

själv delta i politiken. Nackdelen med lobbningens informella natur är att den inte syns 

utåt i medier och bland medborgare. Den är därmed inte öppen för offentlig granskning. 

Fördelarna är däremot är att lobbare inte har bindningar till beslutsfattare, vilket gör båda 

parterna ömsesidigt oberoende. De viktigaste delarna inom lobbning menar Armstrong 

(2009) är att känna till människorna och aktörerna på marknaden, känna till vilka regler 

som gäller för marknaden och att ha en god förståelse för sin klient och dess bakgrund. 

  

 

Opinionsbildning är när en person/organisation försöker påverka den allmänna opinionen, 

till skillnad från lobbning där lobbaren endast försöker påverka politiker och offentliga 

tjänstemän. Att bilda en opinion handlar om att skapa uppståndelse för eller mot 

någonting, med ett uttalat mål. Det här sker nästan alltid med hjälp av media. Lobbning 

och opinionsbildning kan beskrivas som två olika sidor utav samma mynt. 

Opinionsbilning är däremot oftast mycket mer kostsamt än vad lobbning är (Bergström, 

Byström 2003). 

 

Opinionsbildning är ett verktyg för att skapa en positiv bild i en fråga eller om företaget i 

allmänhetens och beslutsfattarnas ögon. Att producera en åsikt är inte svårt, svårare är 

däremot att producera ett beslut menar Bergström och Byström (2003). Enligt White 

(1994) så är PR (public relation) en form av opinionsbildning. Den kan innehålla allt från 

företagskommunikation till lobbning. 
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4. Empirisk undersökning  
 

I det här empiriska kapitlet presenterar vi den data som samlats in om de olika företagen. 

Vi börjar med att kort beskriva de företag som undersökts och de personer som 

intervjuats, för att sedan presentera undersökningens insamlade primär och 

sekundärdata. Organisationerna som inkluderas i den här delen är lobbningsföretaget 

JKL, de svenska MMA organisationerna The Zone, VFC, Superior Challenge och den 

amerikanska MMA organisationen UFC. Personerna som intervjuats från respektive 

företag är, Henrik Nilsson, August Wallén, Ronnie Johansson och Babak Aghavali.  

4.1 JKL (Jansson, Kempe och Lindberg) Group Bakgrund 
 

Vi intervjuade Henrik Nilsson från JKL som är Managing director på Göteborgskontoret.  

Vi förklarade vårt fall för Nilsson så han kunde sätta det han pratade om i ett liknande 

sammanhang. 

 

JKL grundades 1985 i Stockholm av Bo Jansson, Anders Kempe och Anders Lindberg, 

deras ambition var att bidra med strategiska råd till företagsledningar. JKL Group är en 

av Nordens ledande rådgivare inom strategisk kommunikation. JKL ger rådgivning till 

företagsledningar i de flesta branscherna kring hur kommunikation kan bidra till att 

uppnå affärsmål. Företaget arbetar med att bygga och bevara organisationers 

förtroendekapital gentemot olika publiker. JKL föreslår lösningar och bidrar till att de 

genomförs. Företaget anlitas som rådgivare kring finansiell kommunikation, 

börsintroduktioner, krishantering, medierelationer, opinionsbildning och lobbning. Idag 

så har JKL kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Göteborg och Bryssel
6
. 

 

4.2 JKL 
 

”Man måste göra sin hemläxa och få en förståelse av marknaden” 

 

Nilsson menar att marknaden och aktörerna som finns på den måste kartläggas, när en 

lobbare börjar med det omfattande arbetet att förändra allmänhetens eller beslutsfattares 

syn på företaget. Fokus ligger på att få en förståelse för marknadens och organisationens 

bakgrund. Lobbaren måste självklart också få en förståelse för de regler och lagar som 

gäller för branschen. Nyckeln är att förstå organisationens bakgrund och kunna sätta den i 

sammanhang för vad som måste göras. Lobbaren bör även lokalisera möjliga 

ambassadörer för sporten, människor som har en positiv inverkan på samhället, 

näringsliv, politiker och kulturpersoner. Den här grundläggande analysen är mycket 

viktig menar Nilsson. 

 

”Man kan inte kommunicera bort från verkligheten” 

                                                 
6
 Tillgänglig: http://www.jklgroup.com/Se/jklgroup/historia.asp 
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”Det är viktigt att inte ducka för verkligheten om den är positiv” 

 

Meningen med analysen är att få grepp om organisationens problem och i det här fallet 

komma underfund med varför branschen inte är socialt accepterad. Lobbaren måste 

undersöka organisationen och se om de följer alla lagar och regler. Om företaget inte gör 

det här så kan de inte kommunicera sig bort från det, organisationen måste ha ordning på 

verkligheten. Nilsson menar att det är viktigt att först och främst ha ordning och reda i sin 

egen organisation. Han påpekar även att en bransch som inte är socialt accepterad alltid 

är extra granskad, då människor försöker att komma åt organisationen. Lobbaren måste 

därför vara väldigt påläst och orienterad i branschen och om företaget. Om verksamheten 

däremot är helt legal så har företaget förutsättningarna för att kunna vända på situationen. 

Organisationen ska då inte tveka på att berätta om sin verklighet. 

 

För att företaget skall framstå på ett positivt sätt så måste organisationen tänka mycket på 

vilka som är budbärarna. Företaget måste förberedas på hur de skall få fram budskapet 

och vara jätte noga med hur det utformas, då organisationer inte får många chanser i en 

bransch som inte är socialt accepterad.  De arrangemang som organisationen gör måste 

utföras professionellt, både för hur företaget externt kommunicerar men också för hur 

tävlingarna utformas. Företaget måste även vara synligt och bör föra en diskussion om att 

göra sporten till en del av samhällets ungdomsidrott. På det här viset kan företaget bygga 

en långsiktig relation med allmänheten. Organisationen måste alltså jobba för att sänka 

trösklarna och lyfta fram det som inte verkar hotfullt för människor. Företaget måste hela 

tiden ha i åtanke hur det här kan göras öppet för allmänheten. Nilsson tror att företag 

inom MMA måste lyfta fram idrotten och göra det frivilligt. Företag kan inte påtvinga 

någon att tycka om sporten. Organisationerna behöver jobba aktivt i det lokala samhället 

och hela tiden berätta vad som görs i media. Nilsson tror också att det är nödvändigt att 

plocka bort dåliga representanter av sporten  

 

4.3  MMA Organisationer 
 

4.3.1 The Zone FC 

 

Den person som vi varit i kontakt med i The Zone var August Wallén som är VD för 

Varyags Combat Sports och som tillsammans med Gladius MMA arrangerar The Zone. 

  

The Zone FC är en organisation som jobbar med att anordna MMA event. Organisationen 

är idag en av Sveriges tre största MMA arrangörer. The Zone arrangeras av Varyags 

Combat Sports och Gladius MMA. Den första galan som organisationen anordnade tog 

plats i Stockholm den 9:e februari 2008. Sedan den andra galan har organisationen varit 

verksam endast i Göteborg. De senaste galorna som The Zone arrangerat har ägt rum i 

Lisebergshallen
7
. 

                                                 
7
 Tillgänglig: http://www.thezonefc.com/abouttz.asp 
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4.3.2 VFC (Vision Fighting Championship)  

 

Den person som vi varit i kontakt med i Vision Fighting Championship var Ronnie 

Johansson som är VD i aktiebolaget och organisatorisk tävlingsledare för VFC 

evenemangen. 

 

Vision Fighting Championship är en MMA organisation som grundades i Karlstad. VFC 

är en av Sveriges tre största MMA arrangörer. Deras första gala ägde rum den 28 augusti 

2010. VFC vision var att bredda möjligheten för svenska MMA utövare, genom att 

erbjuda dem ytterligare en plattform att tävla på. Den svenska MMA publiken har därmed 

ytterligare ett evenemang som de kan ta del av och följa. VFC har nu som mål, med det 

som företaget lärt sig från föregående gala, erfarenhet och nya lärodomar att erbjuda 

Sverige på ännu fler professionella evenemang
8
. 

 

4.3.3 Superior Challenge 

 

Den person som vi varit i kontakt med i Superior Challenge var Babak Aghavali som är 

VD för Superior Challenge och Superior Wear. 

 

Superior Challenge är Sveriges utan tvekan största MMA gala och även en utav de största 

i Europa. Den första galan arrangerades 2008 i Stockholm och företaget har sedan dess 

slagit flera publikrekord i norden, med publik upp till 5000. Organisationen är väldigt 

omtalad och omtyckt av den svenska och europeiska MMA publiken. Inom loppet av tre 

år så har Superior Challenge kommit att vara en utav de största och främsta MMA 

organisationen i Europa. Inför deras senaste gala den 30:e april så sändes organisationens 

produktion på HDnet som är ett stort amerikansk tv bolag och sänds i flera länder. 

Superior Challenge beräknades ha cirka 100 miljoner tittare världen över under deras 

senaste gala
9
. 

 

4.3.4 Kommunikation 

 

4.3.4.1 The Zone FC 

 

The Zone likt många andra MMA organisationer brukar enbart kommunicera i form av 

reklam under de perioder då en gala är aktuell. August Wallén utrycker själv att det är 

meningslöst att skicka ut meddelanden om de inte har någon produkt att visa kunderna. 

Däremot förekommer en kontinuerlig uppdatering om företaget på internet där olika 

sorters aktuell information visas. 

                                                 
8
 Ronnie Johansson VD Vision Fighting Championship, e-mail den 5 maj 2011. 

9
 Tillgänglig: http://www.superiorchallenge.com/index.php?p=omoss 
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Den målgrupp som företaget aktivt jobbar mot är män i åldern 15-40. Den här gruppen 

har störst påverkan av den kommunikation företaget skickar ut. Organisationen utrycker 

dock en gedigen vilja att bredda den här målgruppen och nå ut till fler människor. 

Människor som kanske inte idag har ett kampsportsintresse på grund av normer och 

sociala företeelser som hindrar dem från att få en inblick i sporten. 

 

För att de här människorna skall lockas till de galor som The Zone arrangerar försöker 

företaget hela tiden kommunicera MMA som en idrott och undviker därför att presentera 

det våldsamma i sporten på ett vis som kan skrämma bort potentiella tittare. Då det kan 

finnas många som uppskattar det sportsliga i MMA, men inte tycker om just det 

våldsamma. 

 

”Det är farligt att slå för mycket på det våldsamma som MMA organisation” 

 

Det finns dock en paradox i Sverige, då den befintliga MMA publiken är van vid en mer 

våldsam och brutal produktion. En produktion som den av amerikanska UFC och 

japanska Pride hade under sin tid enligt Wallén. Den här publiken är van vid blod och ett 

budskap som återspeglar våldet mer. Vill ett företag locka tills sig nya kunder så måste 

organisationen däremot tona ner på det som för många MMA fans kan vara en 

självklarhet och en del utav sporten.  

 

”Man måste hela tiden hålla en balansgång mellan de två olika grupperna” 

 

Företaget måste hela tiden tänka på hur profileringen av organisationen utformas och 

dessutom behålla en prägel som gamla MMA fans känner igen, men samtidigt tona ner på 

våldet i budskapet. På grund av det här så presenterar företaget sitt budskap olika 

beroende på vilken marknadskanal som används. På internetsidor som riktar sig till 

MMA fans så visas mer våld, då de är vana vid det här budskapet. Organisationens egen 

tv-produktion har däremot mycket mer sportslig prägel för att tilltala en bredare publik. 

Wallén menar att det är organisationens mål att kunna tilltala båda grupperna. 

 

Den kommunikation som företaget sänder ut missuppfattas till viss del tack vare sociala 

normer. Det är till stor del svenska MMA förbundets (SMMAF) plikt att jobba med och 

att se till att de här normerna försvinner. Wallén menar att vi är på rätt väg i Sverige 

sedan lagen på förbud om MMA inte gick igenom. Det är en väldigt stor faktor till att 

MMA är så pass accepterat som det är idag. 

 

4.3.4.2 VFC (Vision Fighting Championship) 

 

VFC har idag en publik som till mestadels består av män i åldrarna 25 till 35, 

organisationen vill däremot sänka åldersbarriären och få in yngre människor på galorna. 

Samtidigt vill företaget även tilltala en bredare publik. För att nå ut med sin 

kommunikation använder VFC radio, kläder, tv och internet som marknadskanaler. 

 

”I Sverige uppfattar man inte sporten utan bara våldet” 



 

- 27 - 

 

 

För att kunna tilltala en bredare publik så vill organisationen framhäva MMA som sport 

och dessutom sända ut ett budskap som inte är för våldsamt. Människor som inte är 

insatta i MMA tänker inte på att matcherna går ut på att vinna och att de är en kamp, 

precis som i alla andra sporter. Johansson utryckte att folk inte heller inser det hårda 

arbete som utövare av sporten lägger ner inför deras matcher. Det här hårda arbetet är 

något som företaget vill framtona i sin kommunikation.  

 

När VFC marknadsför sina galor är ambitionen att uppfattas som en actionfylld sport. 

Nackdelen är dock att ”action” i samband med MMA är just det våldsamma som 

organisationen försöker ta avstånd ifrån. Nyckeln är att inte göra våldet glamoröst, vilket 

kan leda till missuppfattningar. 

 

Företaget vill heller inte bli förknippad med fel sorts människor, som kan ha anknytning 

till kriminalitet och liknande avskräckande aktiviteter för samhället. För att undvika det 

här profilerar VFC sina ”fighters” som organisationen anser vara respektabla. 

 

Att människor har olika åsikt gör inte så mycket, då människor alltid kommer att tycka 

olika. Den mest negativa inverkan på företagets kommunikation är att media vägrar att 

skriva och upplysa allmänheten om sporten och organisationen. I Sverige utövas sporten 

på elitnivå och många stora internationella namn besöker vårt land, ändå väljer media att 

ta avstånd från sporten. 

 

”Vi har världsstjärnor här i Sverige och det är inte en enda tidning som vill skriva om 

det” 

 

4.3.4.3 Superior Challenge 

 

Superior Challenge riktar sig främst till MMA fanatiker. Problemet är dock att den här 

målgruppen är väldigt liten i Sverige. Företaget vill därför bredda sin målgrupp och få 

medelsvensson att besöka deras galor. Enligt Aghavali är det många som kan ha ett 

MMA intresse, men inte vågar att uttrycka det på grund av de sociala normer som finns i 

Sverige. Företaget utforskade det här genom att medverka i produktionen av tv-

programmet ”kom ut ur MMA- garderoben” med Musse Hasselvall. Superior jobbar för 

att bryta den association som människor kan ha med MMA och kriminalitet. 

Organisationen jobbar med radio, tv och sociala medier. 

 

”Folk som vill missuppfatta kommer att missuppfatta i vilket fall helst. De som inte 

accepterar våld kommer välja att inte lyssna.”  

 

De sociala normerna som finns i samhället påverkar i stort sett allt de gör. De negativa 

åsikterna har resulterat i att sporten inte lyfts upp i media. Även om Superior Challenge 

sänds på flera tv-kanaler rund om i världen så finns det ingen svensk kanal som vill sända 

dem. Organisationen ger därför ut en kortare version av produktionen gratis i svensk tv, 

så att svenskarna skall kunna se deras galor.  
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4.3.5 Varumärke 

 

4.3.5.1 The Zone FC 

 

Den marknadsföring som The Zone har handlar mestadels om att öka försäljningen av 

biljetter. Det är även då som organisationens varumärke syns. Galorna ligger alltid i 

centrum för marknadsföringen och varumärket är någonting som syns i samband med 

dem. Eftersom företaget inte anordnar galor väldigt ofta så är det meningslöst att 

exponera sitt varumärke under de här långa perioderna, då det inte finns någonting att 

visa. Wallén drar en liknelse med UFC som konstant är aktiva med galor och hela tiden 

gör reklam. I de här sammanhangen finns det möjlighet att exponera sitt varumärke 

mycket. 

 

4.3.5.2 VFC (Vision Fighting Championship) 

 

När VFC startade var de till hög grad tvungna att skylta med deras varumärke och även 

förklara vad det innebar för folk. Människor visste inte vad MMA var för något och 

företaget drog därför liknelser med UFC, vilket folk hade en bättre förståelse för. 

Allteftersom tiden har gått så behöver organisationen inte längre förklara vad företaget är 

och vad varumärket står för på samma skala som förut. 

 

VFC försöker skapa intresse för organisationen hos media och på det här viset exponera 

sitt varumärke. Företaget exponerar sitt varumärke via radioreklamer, intervjuer, affischer 

och jobbar med MMA sidorna på internet så att folk skall kunna se vad organisationen 

gör. VFC ger även bort kläder, såsom mössor och tröjor med företagets varumärke på. 

Företaget håller även flertalet event där de ger ut ballonger, godis och klubbor för att dra 

till sig barn och föräldrar som då kommer per automatik. Enligt Johansson är dagens 

föräldrar mellan 25 till 35, vilket är den målgrupp VFC vill locka till sig. Organisationen 

är även sponsrad av Burger King och syns på varje restaurang i Värmland, vilket 

Johansson uttrycker som ett bra sätt att sprida deras varumärke på. Det är även ett lysande 

sätt att anknyta goda associationer till det. 

 

I organisationen existerar även en rätt osjälvisk syn för att sprida sporten, då de gärna 

lägger upp artiklar om andra organisationers goda prestationer för att höja sporten i 

helhet. Det här gäller endast om tillåtelse ges av motorganisationen. Genom att visa den 

goda sidan, inte bara från sig själva, så finns det möjlighet att skapa intresse för en 

bredare publik, vilket företaget vinner på i längden. 
 

4.3.5.3 Superior Challenge 

 

All marknadsföring från Superior Challenge går ut på att sälja biljetter till 

organisationens matcher, vilket är deras produkt. Aghavali menar att galans ”fightcard” 

representerar företagets varumärke och vice versa. När organisationen marknadsför 
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galorna och varumärket så marknadsförs även sporten som följdeffekt menar Aghavali, 

då organisationens prestationer skapar en uppfattning kring sporten och verksamheten. 

 

Superior Challenge försöker vara innovativa och humoristiska för att skapa 

uppmärksamhet till företaget och på det här viset även ligga ett steg före konkurrenterna. 

De anställda klär exempelvis ut sig till lejon och gör olika saker i centrala Stockholm. På 

det här viset skapas uppmärksamhet och igenkänning. 

 

”Vi försöker alltid finna nya sätt att marknadsföra oss på och samtidigt vara innovativa” 

 

Det krävs ganska mycket att marknadsföra sig i det svenska klimatet. Därför menar 

Aghavali att organisationen går den extra milen för att lyckas med att stärka sitt 

varumärke. Organisationen gör PR arbete och försöker hitta bra ambassadörer för 

företaget och sporten.   

 

4.3.6 Identitet och personlighet 

 

4.3.6.1 The Zone FC 

 

”Sporten är så extrem i sig, att det är svårt att ha en personlighet som uppfattas som 

mindre extrem” 

 

Kamsport är en extrem form av sport och MMA är en extrem form av kampsport, 

resultatet blir det extremaste av det extrema. Organisationen försöker däremot att 

framtona säkerhet så mycket som möjligt, i form av exempelvis läkarkontroller, men det 

går inte att skapa en trygghet i sporten på grund av dess natur menar Wallén. Företagets 

unikhet baseras delvis på att den befinner sig i Göteborg och att de människorna som 

besöker organisationens galor huvudsakligen kommer från området. The Zone jobbar 

även hårt med att uppfattas som sportsliga. Företaget vill uppfattas som professionell 

genom att vara konsekvent med galor. The Zone vill även att folk skall relatera till de 

”fighters” som organisationen har på sina galor, genom att ha matchningar med lokala 

”fighters”. På det här viset har folk utan kunskap om sporten enklare att relatera till 

matchen. 

 

4.3.6.2 VFC (Vision Fighting Championship) 

 

VFC vill bli uppfattat som vilket företag som helst angående hur de drivs. Men enligt 

Johansson så glömmer folk att organisationerna är företag och ses istället enbart som en 

sorts tävling. Företaget vill bli ihågkommen för de professionella event de gör och den 

blandning av nordiska stjärnor de har i organisationen. Enligt Johansson så befinner sig 

VFC mitt emellan Superior Challenge och The Zone FC, då företaget använder sig utav 

en blandning av okända och mer kända ”fighters”. 
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4.3.6.3 Superior Challenge 

 

Superior Challenge vill bli uppfattade som en stor internationell organisation som 

anordnar professionella MMA evenemang. Företaget vill att allmänheten ska se dem som 

om de vore en fotbollsgala som folket kan ta del av. Enligt Aghavali så strävar 

organisationen efter att bli uppskattad och accepterad i Sverige. Superior Challenge anser 

sig bli bättre mottaget internationellt än vad de är i det svenska folkets ögon. Företaget 

anser sig inte direkt ha några konkurrenter på den svenska marknaden. Organisationen 

försöker göra vad andra gör fast bättre och på sitt egna sätt. Företaget försöker alltid att 

ligga steget före alla andra, vara innovativa och komma med nya idéer som förbättrar 

organisationen. Superior Challenge ser sig själv som en utav Europas största MMA 

organisationer bland de professionella utövarna och managers. 

 

4.3.7 Image 

 

4.3.7.1 The Zone FC 

 

Den image som The Zone vill ha är att folk skall uppfatta dem som en arrangör av ett 

idrottsevenemang. Organisationen vill att den allmänna opinionen skall koppla sporten 

och företaget med idrott. Wallén vill att de ”fighters” som finns i sporten och 

organisationen ska bli uppfattade som media profiler, de ska inte associeras med negativa 

klyschor vilket händer idag. Nyckeln till att det här skall kunna ske i framtiden är att 

framstå som seriös och inte som en våldsam blodsport. Det är det här som 

organisationerna kommer att tjäna på i längden menar Wallén. De ”fighters” företaget har 

i organisationen ska profileras som idrottsprofiler 

 

”Det kan finnas kortsiktiga vinster på att verka brutal, men man vinner inga nya tittare på 

det här viset och det kommer inte att hålla i längden” 

 

Även om The Zone jobbar hårt för att bli uppfattat som en arrangör av idrottsevenemang 

så kan det finnas kortsiktiga vinster på att profilera sporten som brutal, men om företaget 

marknadsför sig på det här viset så kommer organisationen inte att locka till sig några 

andra tittare än de som är vana vid det mer brutala. Wallén tror på en balans mellan en 

sportslig prägel som attraherar nya människor och en prägel som de befintliga MMA 

fansen känner igen. Genom att vara idrottsinriktad så kommer inte vanligt folk att koppla 

sporten med negativa aspekter såsom våld och kriminalitet menar Wallén. 

 

Wallén känner att vissa produktioner kan framtona de ”badboy” klyschor som sporten har 

runt sig för mycket. Han menar att det bör finnas en mininivå på ett företags estetiska 

framtoning så att MMA hela tiden framgår som en sport. Då alla organisationer i 

branschen sitter i samma sits och måste vara försiktiga med hur företagen får sporten att 

framstå, men även om det är vissa som kan framtona våldet lite för mycket så måste 

organisationen på samma gång synas. Det går alltså inte att skära bort sig helt från våldet 

i sporten. 
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”I längden måste man bli mer mainstream, man kan inte mjölka samma målgrupp om och 

om igen” 

 

Vi är på rätt väg i Sverige menar Wallén. På Svt finns det möjlighet att se den 

professionella MMA utövaren Tor Troeng i ett rent idrottsreportage, någonting som inte 

var troligt att hända för bara något år sedan. Vi håller på att gå igenom en fas i Sverige. I 

början så är det väldigt upprört, men det kommer att bli mer och mer accepterat. Om 

företaget lyckas att ta sig igenom den här fasen så kommer resultatet sakta att visas menar 

Wallén. I dag är marknaden rätt liten och organisationerna arrangerar inte två galor på 

samma månad, inte ens i Stockholm som är Sveriges största stad. De olika 

organisationerna rör sig även i olika städer och konkurrerar inte direkt om samma publik, 

men i framtiden så tror Wallén att konkurrensen kommer att bli mycket tuffare. 

 

Wallén känner att de har gjort ett bra arbete med organisationen och ser sin image på 

lokal och nationell nivå som god. I Göteborg blir företaget inte anknuten till någon av de 

negativa associationer som är vanligt inom MMA och nationellt har The Zone goda 

tittarsiffror.  

 

4.3.7.2 VFC (Vision Fighting Championship) 

 

”Det är svårt att veta vilken som är den bästa framgångsfaktorn” 

 

Likt de andra organisationerna i den här hårt kritiserade branschen så känner VFC att 

företaget inte är accepterat av allmänheten. Då företaget är nytt och inte har facit i handen 

så menar Johansson att ”det kan vara svårt att veta vilken som är den bästa 

framgångsfaktorn”. I organisationen finns det huvudsakligen två mål, dels att göra 

företaget så framgångsrik som möjligt, men också att göra sporten mer accepterad. De 

båda målen är nära relaterade med varandra, då företaget måste göra sporten mer 

accepterad för att kunna bli så framgångsrik som möjligt. Organisationen måste helt 

enkelt nå en bredare publik än vad de gör idag. 

 

För att bli mer socialt accepterade i det svenska samhället så jobbar VFC med att 

framhäva idrotten. Företaget marknadsför sig som ett idrottsevent och försöker även att 

associera sig med andra sporter, genom att dels hålla event på publika platser. 

Organisationen har till exempel försökt att blanda sig med Ishockey den senaste galan för 

att nå ut till en bredare publik, genom att anordna ett event på Löfbergslila arena under 

kvartsfinalen. Det svåra i att nå en bredare publik är att de ofta inte vill lyssna eller se 

sporten menar Johansson. Genom att blanda sig med andra sporter så kan VFC visa fler 

människor vad de håller på med. 

 

”Många blundar för MMA, genom att flytta vår sport till andra arrangemang så tvingar vi 

dem att öppna ögonen” 

 

Johansson tycker att VFC har en bättre image nationellt än vad de har lokalt. Eftersom 
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Karlstad är ett litet samhälle med ca 100 000 invånare, så blir de människor som inte vill 

synas och associeras med MMA mycket mer framstående. Johansson menar att deras 

event kan locka till sig ett sorts folk som kan skrämma bort andra grupper av människor. 

Nationellt har människor sett VFC på tv och är bekant med det.  

 

Den svenska MMA marknaden är omogen i två aspekter, för det första så är den omogen 

med företagarna, samarbetspartners och sponsorer. För det andra så har ”fighters” i 

Sverige en skev bild av betalning, marknadsföring av dem själva och sponsring.  

 

Sverige är ett litet land till skillnad från USA. Även om du riktar dig mot en liten del av 

populationen i USA, så blir antalet människor i den lilla delen avsevärt mycket större än 

vad den hade blivit i Sverige och därför måste företaget vara mycket mer försiktig så att 

inte fel människor trampas på tårna. Organisationen måste hela tiden tänka på vad som 

visas på tv och vad som måste klippas bort. Företaget kan till exempel inte överpresentera 

ett klipp på någon som blir slagen medvetslös. Organisationen måste hela tiden vara 

väldigt försiktig menar Johansson. 

 

För att kunna bredda sin målgrupp så jobbar VFC mycket med folk som inte vill se eller 

veta av dem. Organisationen jobbar mycket med olika slags event där företaget ger bort 

kläder, ballonger och godis för att locka till sig folk. Genom att locka barn till deras event 

så tvingar företaget även de vuxna att komma, vilket är en del av den målgrupp som VFC 

riktar sig mot. Organisationen använder sig även mycket av ungdomar i sina event som 

håller på med kamsport. Ungdomarna visar att kamsport inte är något farligt och att det är 

någonting som ungdomar borde hålla på med.  

 

”Affärsmässigt vinner vi på det, men det är inte vårt jobba att göra sporten accepterat” 

 

Johansson menar att VFC kan föregå med gott exempel, men det är inte organisationen 

som ska lyfta fram sporten. Det är istället föreningar, föreningsliv och 

ungdomsverksamheter som skall locka till sig ungdomar. Det är de här ungdomarna som 

ska visa de goda sidorna av sporten och ge den ett gott rykte. Däremot bör 

organisationerna vara professionella, om de inte skulle vara det så kommer sporten att 

försvinna väldigt fort. 

 

MMA är en individuell sport så det drabbar fightern när det händer något. Media är 

däremot mest intresserade av skandaler istället för sportsliga och positiva händelser. VFC 

blev bombhotat och det var först då som tidningar skrev om dem. Han menar att det här 

drabbar de människor som inte kan någonting om sporten, då de som är insatta kan skilja 

mellan äpplen och päron. 
 

4.3.7.3 Superior Challenge 

 

”Man måste vara en god representant av sporten” 
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I Sverige så finns en del fördomar om sporten på grund av okunskap, företaget måste 

därför föregå med gott exempel. Organisationen har jobbat hårt politiskt för att få sporten 

att uppfattas på ett positivt sätt. När företaget grundades så var MMA på professionell 

nivå i stort sett förbjuden, men genom ett bra arbete på deras första galor lyckades 

organisationen att vända på situationen. 

 

Superior Challenge försöker att få media att övervaka deras galor, men svensk media är 

motvilligt till att rapportera om sporten och företaget. Företaget vill även lyfta fram sina 

”fighters” som ”hjältar” och visa att de är karaktärer. Men likt alla andra sporter så finns 

det atleter som inte föregår med gott exempel. Aghavali tycker däremot inte att 

människor kan döma hela sporten på grund av vad de här personerna gör. Kamsport är 

något som generellt sett smutskastas väldigt lätt menar Aghavali. Flertalet utav 

organisationens ”fighters” har akademisk utbildning och det är något som företaget vill 

framhäva. 

 

För att allmänheten skall få en bättre förståelse av sporten och för att den skall bli mer 

accepterad, så försöker organisationen att vara aktiv inom debatter. Aghavali tror att 

allmänheten börjar bli trött på att smutskasta MMA och att de se det mer och mer som en 

sport. Sporten är accepterad idag som en idrott, men kanske inte av alla människor. Han 

tror att 35 åringar och yngre accepterar sporten mer än vad den äldre generationen gör 

och till de ungdomar som går i högstadiet och gymnasiet så är MMA en del av vardagen. 

 

Aghavali tror att en av anledningarna till fördomarna är att Sverige aldrig haft en riktig 

kampsportshistoria. Det finns många andra sporter som är tuffa och farligare men det är 

ändå MMA som smutskastas. Han menar att folket inte förstår sportens komplexitet. 

Därför väljer de istället att smutskasta den och anser den som för våldsam. Folket 

glömmer lätt att det är atleter som tävlar menar Aghavali. 

 

Det finns tre aspekter som organisationen måste uppfylla i Sverige, 

nummer 1: att få sporten accepterad, MMA som är en ny sport som folk 

har fördomar till och som associeras med våld och kriminalitet, nummer 2: 

Marknadsföra sporten i sig, den här nya sporten som är unik, nummer 3: 

marknadsföra organisationen som även den är ny 

 

Superior Challenge anser att de har ett stort ansvar, då företaget är Sveriges största MMA 

organisation och måste därför hela tiden föregå med ett gott exempel. Företaget är en 

respekterad och accepterad organisation internationellt, men känner att de inte får något 

stöd från det svenska folket. Enligt Aghavali så är det bara MMA fanatiker som 

uppskattar det som Superior Challenge gjort för svensk MMA Organisationen känner 

även att de inte har tillräckligt med stöd från allmänheten i Stockholm. Internationellt så 

har företaget bra image och ses som ett utav Europas ledande MMA organisationer, men 

lokalt och nationellt så menar Aghavali att deras image inte är lika bra, det är däremot 

inte så att organisationen är helt okänd bland svenskar. De som har någon sorts kunskap 

eller intresse om kampsport generellt känner, till Superior Challenge. Organisationen har 

en enorm PR-hype internationellt men hoppas på att de kan slå igenom även i Sverige. 
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Medan Superior Challenge visas på internationella tv-kanaler så har företaget haft 

problem med svensk tv. Om tv-kanalerna väljer att visa organisationens evenemang så är 

det en sorts sammanfattning på deras gala och inte hela galan som visas. Superior 

Challenge får inte betalt för att deras gala visas på svensk tv, utan de måste ge ut 

produktionen helt gratis och är något som företaget är tvungen att acceptera för att visas i 

svensk tv. Det här gäller inte de internationella tv-kanalerna. 

 

Enligt Aghavali försöker organisationen alltid att överträffa sig själv när det gäller 

marknadsföring. Vid närmare studie av företagets affischer framgår det tydligt att nivån 

på deras estetiska arbete är högre jämfört med andra konkurrenter. Organisationen tycker 

däremot att deras imageutveckling kan ha gått lite för fort fram. Det Aghavali menade var 

att den marknadsföring som företaget riktar mot kunderna är av en karaktär som den 

svenska MMA marknaden kanske inte är mogen för ännu. 

 

Enligt Aghavali så är den svenska MMA marknaden väldigt intressant och han förväntar 

sig att den kommer slå igenom inom en snar framtid, men det här är något som 

organisationen arbetar med successivt, då fördomar om sporten inte försvinner över 

natten, utan kräver mycket arbete och tid. Superior Challenge har informerat aktivt om 

sporten till politiker och media sedan de startade organisationen. Företaget vill nu 

koncentrera sig mer på sitt varumärke och menar att de tagit sporten dit den är idag. 

Aghavali tycker att det är MMA förbundet som borde ta tag i det här problemet och 

fortsätta med att aktivt informera om sporten till media och politiker.  

 

Aghavali anser att skandalomsusade organisationer som smutskastar sporten inte är bra 

för sportens rykte. Om ett företag smutskastar sporten samtidigt som andra organisationer 

försöker att göra den rumsren och accepterad, så hamnar sporten ett steg bak i 

utvecklingen. Det här bidrar till att sporten stagnerar istället för att utvecklas. När sådana 

organisationer dyker upp ska de ”pensioneras”, vilket är MMA förbundets ansvar menar 

Aghavali. Än så länge så finns det ingen organisation som smutskastar sporten på ett 

sådant vis. 

 

Det sker inget samarbete mellan de svenska MMA organisationerna, men enligt Aghavali 

så sitter företagen i samma ”båt”. Han menar att konkurrens är bra till en vis nivå och 

påpekar att det finns intriger mellan de olika organisationerna, vilket kan bero på 

konkurrensen. Enligt Aghavali så konkurrerar de svenska MMA organisationerna om en 

liten publik för tillfället. Han tycker därför att företagen till viss del borde samarbeta för 

att försöka utveckla MMA som sport. Enligt Aghavali så får de svenska MMA 

organisationerna mycket hjälp av de olika Kampsportssidor som finns. Organisationerna 

bidrar med material till de olika kampsportsidorna som i sin tur ger de olika 

organisationerna uppmärksamhet. 

 

 

 

4.3.8 Word of mouth för samtliga MMA organisationer 
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De olika MMA organisationerna försöker att sprida positiv word of mouth hos människor 

på många olika vis. Johansson jobbar till exempel mycket med olika sorters event för att 

få en positiv inverkan på allmänheten. Han menar att företaget ger bort kläder, ballonger 

och godis. VFC vill även lyfta fram ungdomar och ungdomsverksamheter. Ungdomarna 

informerar allmänheten och försöker ge dem en mer positiv bild av sporten. De här olika 

företeelserna ska skapa en positiv uppfattning om sporten och organisationen för 

allmänheten. Aghavali påpekar även att Superior Challenge jobbar mycket med PR-

byråer för att skapa vad han kallar för ”hype” och ”snackis” om sporten.   

 

4.3.9 Lobbning och opinionsbildning 

 

4.3.9.1 The Zone FC 

 

Wallén tror inte att den svenska marknaden är så unik, då sporten har mött hård kritik 

från många andra länder. Skillnaden är däremot att Sverige är ett mindre land vilket gör 

det mer öppet att kontakta politiker och andra beslutfattare. Distansen mellan vanliga 

människor och beslutsfattare är kortare. Ett klart bevis på det här är kampsportslagen som 

ligger som grund för att sporten får utövas på professionell nivå i Sverige. Som 

organisation jobbar inte The Zone på politisk nivå, Wallén menar istället att det här är 

MMA förbundets uppgift. 

 

4.3.9.2 VFC (Vision Fighting Championship) 

 

Organisationen har fördel av en nära kontakt med kommunfullmäktige och 

riksdagsledamoten Marlene Kopparklint. Det här är något som VFC anser underlättar för 

organisationen, då hon är en förespråkare utav sporten. Hon jobbar delvis med att lyfta 

fram ungdomsverksamheter som håller på med kamsport.  

 

VFC likt de andra MMA organisationerna är en förespråkare för sporten. Som tidigare 

nämnts jobbar företaget med olika event där de försöker framhäva 

ungdomsorganisationer. Ungdomar med olika sorters kampsportsbakgrund visar för 

allmänheten att kamsport inte är något att vara rädd för. Genom att framhäva sporten på 

det här viset så försöker VFC att ändra den allmänna opinionen, vilket är ett utav 

organisationens mål enligt Johansson.   

 

4.3.9.3 Superior Challenge 

 

Superior Challenge har själva varit väldigt aktiva politiskt och har tidigare jobbat hårt 

med att visa för politiker att MMA inte är någon mänsklig tuppfäktning, utan en riktig 

sport med vältränade atleter. När organisationen grundades så mötte företaget hårt 

motstånd från politiker, såsom Bosse Ringholm som var idrottsminister under den 

perioden, men tack vare ett gediget politiskt arbete bevisade organisationen att MMA inte 
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var så farligt som det kan verka. Enligt Aghavali så har Superior Challenge varit en 

bidragande hand för att få sporten dit den är idag. Företaget är inte längre lika aktivt 

politiskt utan lämnar istället det här arbetet åt det svenska MMA förbundet. 

 

4.3.10 UFC (Ultimate Fighting Championship) bakgrund 
 

UFC eller Ultimate Fighting Championship som det heter är en arrangör av MMA galor 

och är idag den största inom sporten. Företaget grundades 1993 då organisationen 

arrangerade sin första MMA gala någonsin (UFC 1). Tanken med UFC var att hitta den 

bästa Kampsportsstilen. De tävlande kom från olika kampsportbakgrunder och 

ambitionen var att hitta den ultimata utövaren av alla kampsporter. Med tiden så var de 

olika utövarna tvungna att applicera fler kampsportstilar för att hänga med i utvecklingen. 

År 2001 blev företaget uppköpt av Frank och Lorenzo Fertitta med tips från Dana White 

som tilldelades posten president i företaget. Det hela blev ett nytt kapitel i företagets 

historia, då organisationen genomgick många förändringar för att få sporten accepterad 

och mainstream. I dag estimeras UFC hålla över 90 % av marknadsandelarna, företaget 

har MMA event i Amerika, Europa, Mellanöstern och Australien och deras tv-sändningar 

når nästan 1 miljard tittare världen över
10

. 

 

4.3.11 UFC (Ultimate Fighting Championship) 

 

UFC har upplevt hårt motstånd sedan starten. Sporten ansågs vara för brutal och våldsam 

varav 36 av USA 50 delstater förbjöd sporten i företagets begynnelse. Politiker ville inte 

att företaget skulle få fotfäste och gjorde därför allt i sin makt för att stoppa det. När UFC 

blev uppköpt 2001 så förstod de nya ägarna att en drastisk förändring krävdes för att hålla 

företaget vid liv och få det att utvecklas.  

 

Efter den nya ledningens köp av organisationen så var de tvungna att skapa fler regler, då 

de befintliga reglerna var för få. Regelförändringen förekom delvis också av det politiska 

tryck som företaget fick riktat mot sig. De regler organisationen skapade var strikta, då 

ledningen ville visa för politiker att företaget var bered att förändra delar av sporten för 

att få den accepterad. UFC införde även säkerhetskontroller som var till för att öka 

utövarnas säkerhet och minska den så kallade brutaliteten. Företaget introducerade även 

viktklasser vilket var något nytt för organisationen, då det inte användes i tidigare galor. 

Dana White kallade MMA för ”den mest hatade sporten på jorden” efter det att företaget 

köptes. Vilket enligt honom kan spåras till alla de fördomar som fanns om sporten.  

 

För att dra till sig en större publik så gjorde UFC sina event mer publikvänliga och gav 

sina utövare personligheter. Människor blev dragna till personligheterna, men det som 

tog UFC till en helt annan nivå var när de skapade deras reality serie The Ultimate 

Fighter. Serien går ut på att ett X antal ”fighters” bor tillsammans i ett hus och tävlar mot 

varandra genom att gå MMA matcher. Vinnaren av serien fick sedan ett kontrakt med 

UFC. Serien slog igenom stort och den var ett bra sätt att bygga stjärnor och 
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 Tillgänglig: http://www.ufc.com/discover/ufc 
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personligheter på.  Det var inte bara män som ansåg att serien var intresseväckande, utan 

kvinnor blev även de fångade utav den. Det här ledde till att UFC fick en helt annan 

publik samt att människor fick en bättre förståelse för de olika atleterna och sporten.  

Enligt Lorenzo Fertitta och Dana White så var vändpunkten för företaget då UFC började 

sända reality serien The Ultimate Fighter. Med hjälp av serien så blev sporten mer 

mainstream och organisationen fick den allmänna opinionen bakom sig. Men de hade 

fortfarande problem med politiker. Det här problemet kom att lösa sig med tiden då 

företaget nu hade den allmänna opinionen bakom sig, vilket resulterade i att politikerna 

inte längre kunde förneka företaget. 

 

Enligt Dana White framhäver UFC personligheter på ett mycket bättre sätt än vad de gör 

i boxning. UFC skapar personligheter och karaktärer, vilket gör att tittarna blir 

intresserade och följer de här utövarna. Fansen bryr sig inte om vad de har för MMA 

rekord, utan följer utövaren även om det gått dåligt för denne. Men i boxning så handlar 

allt om deras rekord. Om en boxningsutövare har ett bra rekord så får personen 

uppmärksamhet, annars så lägger inte människor ens märke till utövaren.   

 

MMA och boxning är de enda sporterna i USA som regleras direkt av regeringen. Enligt 

Dana White finns det i dagsläget bra säkerhetskontroller och företaget går gärna till 

överdrift när det kommer till säkerhet. De medicinska kontrollerna brukar variera 

beroende på vilka stater eller länder företaget besöker, men UFC går alltid ett steg längre 

för att försäkra sig om att deras fighters är helt friska och mår bra. Dana White menar att 

MMA är en extremt säker sport, om den utförs rätt. UFC brukar överreglera så mycket 

som det går för att sporten ska vara så säker som möjligt. Dana White menar att det inte 

är billigt, men om en organisation inte har råd med hög reglering så är företaget i fel 

bransch. 

 

Enligt Dana White så har företaget en stor positiv ekonomisk inverkan på de samhällen 

där galorna äger rum. UFC har en stor publik världen över och när en gala hålls i ett 

samhälle så brukar en stor del utav den här publiken besöka galan. Dana White menar att 

företaget i dagsläget är i stort sett accepterad i hela USA och andra delar av världen. De 

gamla fördomarna som fanns om sporten och företaget har i stort sett eliminerat. Enligt 

Dana White så händer det ofta att de gamla fördomarna följer dem när de besöker nya 

platser. Det här brukar oftast lösas genom att belysa befolkningen och politiker om MMA 

och förklara att det är en riktig sport. 

 

Enligt Dana White så är UFC en sorts show som liknar WWE(World Wrestling 

Entertainment), de använder även en liknande affärsmodell som WWE. För att förbättra 

den egna organisationen tar UFC olika idéer från andra sporter och applicerar de här på 

företaget. Organisationen har även gått ut med att de stödjer homosexuella atleter. UFC 

är den enda professionella sporten som gjort det här i USA. 

 

Dana White anser att varumärket är större än utövarna som är anställda av företaget, även 

om det är stora stjärnor. När de olika utövarna skriver kontrakt med UFC så äger 

företaget deras identitet, det vill säga att organisationen äger deras namn. UFC 

marknadsför utövarna som personligheter. Varumärket och de stjärnor som ägs av 
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företaget är och var nyckeln till deras framgång. Skillnaden med boxning är att det inte 

finns något varumärke, utan organisationerna är istället tvungen att leva av utövarna.  

 

Enligt Dana White är MMA den snabbast växande sporten i världen och företaget finns i 

cirka 1 miljard hem världen över. När Fertitta bröderna köpte företaget 2001 så betalde 

de 2 miljoner dollar. Idag värderas företaget till över 2 miljarder dollar. Den här drastiska 

förändringen förekom av det goda imagebyggande arbete som företaget gjort, trots att 

sporten som sådan mötte hårt motstånd av politiker och den allmänna opinionen
11

. 
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 George Stroumboulopoulos tonight (2010). Dana White. [tv-program] CBS Television, CBS 15 

December.  
Tillgänglig: http://www.cbc.ca/strombo/videos.html?id=1697488944 
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5. Analys & tolkning av empiri  
 

Vi kommer i den här delen att analysera den primär och sekundärdata som vi har samlat 

in under den empiriska undersökningen. Vi kommer att analysera de tre fallföretag som 

vi har valt att undersöka med hjälp av den teoretiska referensramen.  

5.1 Teoretisk analys av de olika svenska MMA 
organisationerna 

 

Under vår empiriska undersökning så var det många organisationer som presenterade 

liknande information. För att inte skapa för stor redundans, kommer vi att generalisera de 

olika företagens information i vår analys. En annan anledning till att vi lägger ihop 

organisationernas information från den empiriska undersökningen är att de olika 

företagens separata information inte alltid var heltäckande mot teorin. Vi plockade då de 

”bästa” delarna av den information som fanns tillgänglig. Ibland kommer vi även att 

korsreferera mellan de olika teoretiska områdena från empirin. Det vill säga att vi kan ta 

information från imageavsnittet i teorin och använda informationen i analysens 

kommunikationsavsnitt. 

 

5.1.1 Kommunikation 

 

Kotler (2008) menar att kommunikation från företag är till för att bygga relationer till 

deras varumärke. I jämförelse med de olika MMA organisationerna ser de sig själva 

bygga två olika sorters relationer, dels till den lilla befintliga publiken av MMA fantaster 

men också till resten av Sverige. Företagen beskriver relationen till gruppen av 

kampsportsintresserade som mycket god. Det här beror på att dessa människor till största 

delen följde MMA redan innan det kom till Sverige. Organisationerna är däremot överens 

om att relationen till övriga människor i Sverige är mycket sämre och att MMA har den 

allmänna opinionen emot sig på grund av de sociala normer som finns i samhället. 

Organisationerna befinner sig på en marknad som i Sverige är relativt ny och ingen av 

företagen har varit etablerade särkilt länge. Melin (1999) pratar om att 

varumärkesuppbyggande reklam är kritisk i sådana situationer. VFC har därför varit 

tvungna att ”utbilda” sina potentiella kunder om MMA, då många inte visste vad sporten 

var för någonting. VFC relaterade företagets varumärke med den av UFC för att sätta 

sporten och företaget i perspektiv. 

 

Johansson upplever att det är många som blundar för MMA som sport och därmed även 

för det egna företaget. Bernstein(1985) uttrycker att avståndet mellan företag och 

konsument är längre än någonsin. Det här gör kommunikationen mellan de båda parterna 

svårare. För att få människor att öppna sig för organisationen så försöker Johansson 

därför relatera varumärket med sportsliga evenemang. De olika MMA organisationerna 

uttrycker det här som vitalt på den svenska marknaden, dels för att informationen inte 

skall gå förlorad, men också för att den inte skall verka negativ för stora grupper av 

människor. 
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De olika organisationerna har klara målgrupper. The Zone beskriver till exempel deras 

målgrupp som män mellan 15-40. Den här målgruppen är strategiskt utvald eftersom den 

har störst påverkan utav företagets marknadskommunikation. Till målgruppen skickas 

planerade budskap, som till exempel att MMA är en sport. Organisationen gör det här 

genom kanaler som är anpassade efter buskapet och målgruppen. Kommunikationen är i 

karaktär av den traditionella marknadskommunikationen som Kotler (2008), Melin 

(1999), Dahlén och Lange (2009) pratar om. Det är strategiskt planerad kommunikation. 

Företagen lägger även viss fokus på kroppsspråk i form av till exempel säkerhet. 

Aghavali uttrycker att det är någonting som måste göras för att undvika den sort av image 

som kan skada företagen och sporten 

 

5.1.1.1 Traditionell marknadskommunikation 

 

 

För att fördjupa oss i marknadskommunikationens viktigaste frågor, nämligen vilka vill 

vi nå? vad vill vi säga dem och hur skall vi nå dem? Dahlén och Lange(2009) menar att 

målgrupp, budskap och kanal är marknadskommunikationens tre beståndsdelar. 

Melin(1999) kallar det här för att tala och tilltala konsumenten. Vi har tidigare beskrivit 

att organisationerna riktar deras kommunikation åt två olika håll, dels åt den nuvarande 

MMA publiken, men också mot den övriga populationen. Företagen beskriver dock sin 

huvudsakliga målgrupp som män i åldrarna 15 - 40. Det här är den grupp av människor 

som deras marknadskommunikation har störst inverkan på menar Wallén, på grund av 

deras öppenhet till kamsport. Precis som Dahlén och Lange(2009) förespråkar som vitalt 

så har företagen hittat rätt målgrupp. Johansson beskriver själv att han ser ett stort 

intresse hos de yngre. Problemet är bara att de oftast inte har råd att besöka 

organisationens galor. 

 

Nästa kommunikativa beståndsdel är att använda sig utav rätt budskap enligt Dahlén och 

Lange(2009). Alla de tre organisationerna som vi har intervjuat har varit överens om att 

budskapet är att MMA är en idrott och att det är professionella atleter som tävlar mot 

varandra. Wallén menar att organisationen måste använda sig utav det här budskapet för 

att kunna bredda sin målgrupp och locka till sig mer människor, istället för att skrämma 

bort dem med brutalitet och våld. Han är övertygad om att det finns många som 

uppskattar det sportsliga i MMA, till skillnad från det avskräckande våldet, men på 

samma gång finns det två olika grupper av människor som organisationerna 

kommunicerar med och de befintliga MMA fantasterna är vana vid ett budskap som är 

mer våldsamt. Wallén uttrycker att företagen därför hela tiden måste hålla en balansgång 

med hur sporten profileras mellan de två olika grupperna. Det här kan relateras med 

Dahlén och Lange(2009) som menar att målgruppen måste vara mottaglig för budskapet 

för att kommunikation skall kunna ske. De olika organisationerna har däremot långt ifrån 

en gemensam syn till vilken grad som våldet skall betonas. Johansson förklarar att 

organisationen fortfarande vill marknadsföra sporten som ”actionfylld” och ”action” i 

MMA är just våldet. 
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Den sista beståndsdelen i marknadskommunikation är hur organisationen skall nå sin 

målgrupp. Med andra ord att företagen måste se till att använda sig utav rätt kanal. 

August Wallén menar att organisationen måste använda sig utav olika kanaler beroende 

på målgrupp och budskap. Vilket kan jämföras med Dahlén och Lange(2009) som säger 

att målgruppen måste befinna sig i kanalen som används för företagets kommunikation. 

Kanalen måste även vara anpassad för budskapet som sänds ut. Wallén menar att 

organisationens tv-produktion har en väldigt sportslig prägel, medan den information som 

finns på internet vilken är tillägnad MMA fantaster har en prägel som den här gruppen är 

mer van vid. 

 

De olika MMA organisationerna kommunicerar nästan enbart då en gala är aktuell. Det 

här görs då i form av reklam. Wallén menar att det är meningslöst för organisationen att 

kommunicera då det inte finns någon ”produkt” att visa. Företaget har även en syn 

liknande den av Kapferer (1992) som påstår att varumärket enbart existerar genom 

reklam, då organisationerna med vissa undantag enbart exponerar deras varumärke med 

reklam. Johansson exponerar dock deras varumärke med olika event och klädförsäljning 

vilket är något som Superior Challange även gör. Reklamen utformas för att tillfredställa 

så många som möjligt. Det här genom att presentera sporten på ett sådant vis att 

allmänheten kan relatera med den. Det går in på vad Grönroos (2009) kallar för taktisk 

och kreativ reklamutformning. 

 

5.1.1.2 Motsättningar till den traditionella marknadskommunikationen 

 

MMA som sport har dåligt rykte och förknippas bland annat med kriminalitet. Johansson 

menar att det mot organisationens vilja kan dyka upp människor som inte är bra för 

sporten. De kan skrämma bort vanligt folk som annars hade besökt organisationens galor. 

Den här sorten av kommunikation kallar Melewar (2006) för okontrollerbar 

kommunikation. Företagen menar dock att de sociala normer som finns om sporten till 

största delen inte är sanna. De olika organisationerna upplever att allmänheten har en 

ofullständig bild av branschen, vilket försvårar deras kommunikation och leder till 

misstolkningar av deras meddelanden. Bernstein(1985) menar att missuppfattningar i 

kommunikationen är kommunikatörens ansvar. En ofullständig förståelse om företaget 

kan däremot skapa ytterligare förvirring. Wallén berättade att de sociala normer som 

finns i samhället ofta leder till missuppfattningar i företagets kommunikation. Han menar 

att det svenska MMA förbundet har stort ansvar i att informera allmänheten. Den 

kommunikation som de olika organisationerna skickar ut beror mycket på yttre krav. 

Detta eftersom den till stor del är utformad för att försvara företagen från de negativa 

normer som allmänheten har om sporten. Bernstein(1985) menar att det då är lätt hänt att 

budskapen blir väldigt lika varandra. Problemet som organisationerna står framför är att 

kamsport redan ansågs vara dåligt innan företagen var etablerade menar Aghavali. De här 

första intrycken är enligt Bernstein(1985) starkare än övriga intryck och svårare att ändra. 

 

5.1.2 Word of mouth 

 



 

- 42 - 

 

Word of Mouth är den mest trovärdiga sorten av kommunikation menar Grönroos (2008), 

då den sprids från en människa till en annan. De olika organisationerna försöker därför få 

goda relationer med människor genom att bryta sociala normer. Johansson menar att 

organisationen försöker att tilltala människor på personlig nivå genom att hålla olika 

event. Det kan till exempel vara ungdomar som förespråkar sporten på allmänna platser 

eller event som inriktar sig till barn. Resultatet skall bli att människorna sprider ett gott 

ord om sporten och organisationen, företaget vill även ge kunderna en så god och 

sportslig upplevelse som möjlig på sina arrangemang. Grönroos (2008) menar att en 

person som haft en personlig upplevelse oftast räknas som en objektiv källa i andra 

människors ögon. 

 

5.1.3 Varumärke 

 

Enligt Dahlén och Lange(2009) så ska företag försöka knyta konsumenterna till 

varumärket genom att skapa rätt associationer till det. I Värmland så syns VFC i varje 

Burger King restaurang, då organisationen sponsras av dem. Johansson menar att 

företaget hela tiden anstränger sig för att exponera sitt varumärke för allmänheten och 

knyta goda associationer till det. Burger King är väldigt alldagligt och har en god image. 

Genom att associera sitt varumärke med Burger King så lyfter VFC upp sig själva. Med 

hjälp av att knyta goda associationer med ett alldagligt företag som har en god image, så 

kan VFC få sitt varumärke accepterat i allmänhetens ögon. Organisationerna jobbar alla 

med att få en sportslig association till sitt varumärke, då företagen inte vill förknippas 

med brutalitet. Dahlén och Lange(2009) menar att, om varumärket används på rätt sätt så 

kan det skapa ekonomisk fördel på marknaden. Det här är någonting som de olika 

organisationerna inte påstås uppleva, men menar att MMA är en ny sport i Sverige, vilket 

betyder att marknaden fortfarande är omogen och inte har nått sin fulla potential ännu. 

Organisationerna menar att det här kan vara en bidragande orsak till varför de har svårt 

att få fotfäste på den svenska marknaden. En annan faktor som företagen tar upp är de 

sociala normer och fördomar som även de försvårar deras arbete, då organisationerna 

ständigt måste upplysa allmänheten och politiker om sporten. Enligt Aghavali så är 

Superior Challenge framgångsrik internationellt men inte lika så i Sverige. Han menar att 

de ovan nämnda faktorerna delvis kan vara skälet till det här. 

 

Både Superior Challenge och VFC säljer kläder. Kläderna bär företagets varumärke och 

är riktade till samma målgrupp som deras galor. Organisationerna har fortfarande 

trovärdiga varumärken trots att de gått från att vara ett klädmärke till att idag arrangera 

MMA event som Superior Challenge har, eller från MMA- arrangör till klädmärke som 

VFC.  Melin (1999), Dahlén och Lange (2009) menar att ett starkt varumärke kan ge 

upphov till både nya affärsmöjligheter och flexibilitet. Det kan även ge företaget en form 

av konkurrensimmunitet, då konsumenterna skapar en varumärkeslojalitet som Melin 

(1999) kallar det. Ingen av företagen upplever att de har så pass starkt varumärke att 

konsumenterna inte kan tänka sig besöka andra galor förutom deras egna. Enligt August 

Wallén så beror det här på att företagen är verksamma på en marknad som fortfarande är 

omogen och har därför svårt att få fäste och stärka sitt varumärke. Företagen ser sig heller 

inte direkt som konkurrenter. Organisationerna är verksamma i olika städer och deras 
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publik är till stor del lokal. Men enligt August Wallén så kommer konkurrensen att bli 

mycket tuffare i framtiden när sporten har växt och är mer accepterad. Aghavali är inne 

på ett likande spår och säger att den svenska MMA marknaden är väldigt intressant. Han 

förväntar sig att sporten kommer slå igenom inom en snar framtid, vilket innebär ökad 

konkurrens. 

 

Organisationerna menar att de var tvungna att belysa allmänheten och politiker när 

sporten introducerade, då hårt motstånd möttes. Mycket energi och pengar lades ner på 

att marknadsföra sporten, vilket resulterade i att varumärket fick stå på utkanten. Melin 

(1999) förklarar varumärkets roll som informations och identitetsbärare. The Zone 

försöker därför att ladda varumärket med sportslighet och tävling, saker som är accepterat 

av allmänheten menar Wallén. Lika så menar Johansson att VFC var tvungen att 

informera allmänheten om vad sporten var för någonting i början. Människor hade ingen 

referens till sporten och förstod därmed inte heller vad organisationens varumärke stod 

för. Dahlén och Lange(2009) menar att en stark referens till varumärket är en tumregel 

för konsumenterna. Wallén utrycker även behovet av att använda svenska professionella 

utövare i alla matcher så att människor alltid kan relatera till matchen, även om utövarna 

är okända. Det här är i direkt relation med vad Melin (1999) kallar för varumärkets roll 

som garant och riskreducerare. 

 

5.1.4 Identitet och Personlighet 

 

MMA organisationerna har liknande åsikter om hur de vill uppfattas av allmänheten. De 

bärande idéerna är att agera som sportsliga och professionella genom att vara 

konsekventa med galor. De vill även uppfattas som stora internationella organisationer 

som anordnar professionella MMA evenemang. Johansson menar även att allmänheten 

uppfattar VFC som en sorts tävling och glömmer att organisationen egentligen är ett 

företag. Organisationerna försöker alltså att identifiera sig, dels som sportsliga och 

professionella, men även som företag till allmänheten. Det här kan jämföras med 

Bernstein(1985) som menar att identitet är summan av de sätt som företag försöker att 

identifiera sig på för allmänheten.  

 

Enligt Bernstein (1985) så kan företag inte undvika människors uppfattning, vare sig de 

vill det eller inte. Förutom produkter och tjänster så säljer företag även sig själva. 

Personligheten som organisationer besitter är bundet till produkten eller tjänsten genom 

företagets namn och varumärke. Hayes (2001) förklarar personlighet som summan av 

företagets karaktäristiska egenskaper. Wallén menar att kamsport är en extrem form av 

sport och MMA är en extrem form av kampsport, resultatet är därför det extremaste av 

det extrema. Han påpekar även att det är svårt att ändra människors uppfattning om att 

sporten är för våldsam och brutal. Företaget försöker därför framtona utövarnas säkerhet 

och läkarkontrollerna för allmänheten. Organisationen hoppas på att det här kan ändra 

allmänhetens uppfattning om sporten och göra så att de upplever den som mer säker. 
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5.1.4.1 Hur man ser sig själv 

 

Bernstein(1985) menar att individualitet är en sorts unikhet som skiljer företagen åt. 

Wallén påpekar att deras unikhet delvis baseras på att företaget är verksam i Göteborg 

och att de människorna som besöker organisationens evenemang huvudsakligen är från 

området. Företaget försöker även att använda sig utav så mycket lokala professionella 

utövare som möjligt. Han menar själv att företagets identitet är nära besläktat med 

organisationens geografiska position. Det som gör Superior Challenge unikt enligt 

Aghavali är att organisationen försöker göra vad andra gör, fast bättre och på sitt egna 

sätt. Företaget försöker även ligga steget före sina konkurrenter, vara innovativ och 

komma med nya idéer som förbättrar organisationen. Chun (2006) menar att det är viktigt 

att veta vem man är och vad man står för som företag. Johansson förklarar att det kan 

vara svårt att ta en ståndpunkt kring våldet i sporten. Företaget vill uppfattas som 

actionfylld, men action i MMA är våld vilket inte uppskattas. 

 

5.1.4.2 Önskad identitet: hur vi vill att andra skall se oss 

 

Dowling (2001) beskriver identitet som företagets mål, vision och filosofi. Det här är 

nära relaterat med hur de olika MMA organisationerna vill bli uppfattade. Wallén är själv 

en stor förespråkare av det sportsliga och menar att det är så han vill att andra ska se 

organisationen. Både Johansson och Aghavali är inne på samma spår och menar att det 

därför är viktigt att lyfta fram detta element i marknadsföringen. Företagen har även ett 

behov av att identifiera sig för allmänheten, då de ofta inte har någon referens till sporten. 

Det här menar Bernstein (1985) är viktigt om organisationen till exempel inte är 

marknadsledande. 

 

5.1.5 Image 

 

Synen av de olika MMA organisationerna från det svenska folket varierar stort beroende 

på vilka grupper av människor som är i fokus. Företagen uttrycker att det dels finns en 

grupp av MMA- älskare som är van vid sporten och har följt den redan innan den kom till 

Sverige. Allmänheten ser däremot sporten som någonting negativt. Grönroos (2008) 

menar att ett företags image oftast är långt ifrån likvärdig för alla. Aghavali menar dock 

att det finns många som kan tycka om kamsport, men som inte vågar att uttrycka det på 

grund av de sociala normer som finns om MMA.  

 

5.1.5.1 Corporate image 

 

Enligt Schmitt och Simonson (1997) är den estetiska utformningen som företag använder 

sig utav väldigt viktig i frågan om image. Aghavali beskriver själv det omfattande jobb 

företaget har i utformning av dels affischer och videos för att stärka organisationens 

image, men även deras tv-produktion som skall framstå som så professionell och estetiskt 

tillfredställande som möjligt, företagets ledning vill att produktionen skall vara så 
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sensoriskt tillfredande som möjligt och filmar därför sina galor i full HD. Wallén berättar 

även om hur The Zone försöker att framstå som så professionellt som möjligt. Företaget 

försöker vara konsistent med galor och alltid framhäva säkerhet. Johansson förklarar 

dock att VFC upplever att många blundar för MMA på ett eller annat sätt. De sociala 

normer som finns i samhället stör människor från att ta till sig sporten. Schmitt och 

Simonson (1997) påpekar hur en stark ”corporate image” skyddar företaget från sådant 

informationsbrus. 

 

5.1.5.2 Corporate Reputation 

 

 

En organisations image representerar ett värde för kunder, potentiella kunder, förlorade 

kunder och andra grupper av människor enligt Grönroos(2008). De olika MMA 

organisationerna menar att deras upplevda image varierar stort beroende på vilken grupp 

av människor som är i fokus. I Sverige finns det en grupp av MMA älskare som är väldigt 

trogna sporten. Problemet är bara att den här gruppen är för liten för att företagen skall 

kunna utvecklas menar Wallén. Företagen upplever även att unga män har ett gediget 

intresse till organisationerna och sporten i helhet. Företagen försöker därför att få dessa 

människor att komma i kontakt med sporten. Det är just observation och upplevelser som 

Bernstein(1985) menar skapar en image. Men om perspektivet breddas ytterligare så 

finns det många som har en dålig uppfattning av de olika organisationerna. I liknelse till 

Grönroos(2008) teori, så är det värde som representerar image någonting som kan variera 

mycket mellan olika grupper av människor. Den kan också variera mycket beroende på 

vilken nivå av image som är i åtanke. På samma vis upplever VFC och Superior 

Challenge att deras image uppfattas på olika sätt beroende på vilken skala 

organisationerna undersöks. Båda organisationerna upplever att företagen lokalt inte har 

lika god image som de har övergripande. Aghavali menar att Superior Challenge är 

mycket bättre ansedd på den internationella marknaden än vad företaget är i Sverige. 

Grönroos(2008) påpekar däremot att det inte behöver vara någon variation i de olika 

imagenivåerna. Wallén uttrycker själv att The Zone har en god image både lokalt i 

Göteborg och i hela Sverige. 

 

Förutom att image påverkar hur den enskilde individen uppfattar ett företag så menar 

Grönroos(2008) att det även påverkar vilka förväntningar denna individen har på 

företaget. Den hjälper även människor att avskärma information. Om en image däremot 

är dålig blir effekten att människor stänger ute företagets information. Det här är något 

som de olika MMA organisationerna upplever, då sporten i helhet är så dåligt ansedd av 

allmänheten. Som vi har nämnt tidigare så försöker VFC ”tvinga” en bredare publik att se 

deras varumärke och sporten. Det här görs genom att exponera sitt företag i samband med 

andra sportsliga evenemang. MMA organisationerna vill även skapa en förväntning av 

sport och tävling hos människor. Wallén menar att nyckeln till en god image på den 

svenska MMA marknaden är att skapa goda associationer till sporten. Organisationen vill 

därför presentera den som en idrott. Genom att göra det här så vill The Zone undvika att 

informationen avskärmas pågrund av förutfattade sociala normer. Det kan däremot finnas 

kortsiktig vinst att spela på de klichéer som finns kring sporten enligt Wallén, då det finns 
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en etablerad målgrupp som är mottaglig för det budskapet. Den här målgruppen kan ha 

enklare att finna informationen om den presenteras på ett sådant sätt som de är vana vid. 

Företaget kan därför inte skärma bort MMA helt från ”våldet”. 

 

Då MMA inte är socialt accepterat hos allmänheten så menar de olika företagen att de har 

svårt att nå ut via media, sporten är så negativt laddad att de prestationer som företagen 

gör inte får någon uppmärksamhet. Aghavali har länge försökt att få svensk media att 

övervaka organisationens galor, men intresset är litet påpekar han. Svenska tv-kanaler är 

mottvilliga till att visa företagets galor och organisationen måste därför ge ut tv-

produktionen gratis. Johansson menar att svensk media inte är intresserad av vad de olika 

MMA organisationerna gör, så länge det inte rör sig om en skandal. Det här kan jämföras 

med Grönroos (2008) som ser image som ett filter för företagets prestationer. Om 

företaget har dålig image så kommer människor att betona de dåliga prestationerna 

ytterligare. August Wallén ser ändå att den här trenden håller på att brytas. Han menar att 

Sverige är i en övergångsfas och att vi i början är väldigt känsliga för att sedan övergå till 

en acceptans av MMA. Han påpekar att tittarna kan se den professionella MMA utövaren 

Tor Troeng i ett rent sportsligt reportage på Svt. Enligt Wallén är det här ett väldigt stort 

framsteg för sporten och organisationerna.  Aghavali teori är att allmänheten och media 

börjar bli trött på att smutskasta sporten. Han tror att de kommer att öppna sig mer och 

mer för organisationernas arbete. Bernstein(1985) förklarar att den verklighet som råder i 

företaget återspeglar sig i dess image. Aghavali menar lika så att alla MMA aktörer på 

den svenska marknaden sitter i samma ”båt”. Det är en känslig marknad under hård 

kritik, organisationen måste därför göra en god prestation, vara seriös och upplevas som 

professionell. Om det finns någon aktör på marknaden som inte gör sitt jobb så behövs 

den organisationen att tas bort. Wallén menar dock att det finns vissa organisationer som 

kan presentera en image som är lite för våldsbenägen för marknadens bästa. 

 

Enligt Grönroos (2008) så är det första steget som företaget måste ta för att förändra sin 

image att analysera varför den inte är god till att börja med. Aghavali tror att 

organisationernas dåliga image beror på att vi i Sverige inte har någon riktig 

kampsportshistoria och där med inte någon kampsportskultur. Han menar att det även kan 

bero på sportens komplexitet, att den är svår att förstå som nybörjare och att människor 

därför inte ger den en chans. I allmänhetens ögon så är de olika organisationerna okända, 

vilket Grönroos(2008) menar tyder på kommunikationsproblem. MMA organisationerna 

stödjer den här teorin då företagen uttrycker att fördomarna som finns om sporten skapar 

en barriär för deras kommunikation. Aghavali menar att de negativa åsikter som finns 

påverkar allt av deras arbete.  I Sverige så är de tre MMA arrangörerna som vi har 

intervjuat aktiva på en marknad som inte är socialt accepterad. Bernstein(1985) menar att 

det är betraktarna som skapar företagets image, det enda organisationerna kan göra är att 

justera sin identitet. I jämförelse har de olika MMA organisationerna justerat sin identitet 

för att tilltala en bredare massa. Upplevelsen och budskapet är idrott, tävling och atleter. 

På samma gång som Superior Challenge hela tiden försöker överträffa sig själv med sin 

marknadsföring, så menar Aghavali att företaget kan ha gått fram lite för fort, då 

marknaden kanske inte riktigt är tillräkligt mogen för kommunikationen ännu. 
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Det finns många olika faktorer som kan påverka en organisations image. En av faktorerna 

är företagets första intryck på människor. I Sverige har människor redan en förutfattad 

mening om kamsport i helhet och landet har en historia av förbud mot boxning. De olika 

MMA organisationerna menar att de gör en god prestation, men att företagen ändå har 

den allmänna opinionen emot sig. Den här trenden börjar däremot sakta men säkert att 

vända. Enligt Bernstein(1985) så beror det här på god kommunikation från 

organisationerna. 

 

 

5.1.6 Lobbning och opinionsbildning 

 

Lobbning är enligt Bergström och Byström (2003) när någon försöker påverka 

beslutsfattare. De olika organisationerna är för det mesta inte aktiva politiskt och försöker 

inte påverka genom lobbning. Företagen menar att det svenska MMA förbundet har stort 

ansvar här. Det finns däremot vissa undantag som Superior Challenge. Företaget är och 

har varit väldigt politiskt aktiva för att styra MMA organisationerna från det förbud på 

sporten som Bosse Ringholm förespråkade. Organisationen har än idag ett gediget PR- 

arbete för att lyfta fram sporten. 

 

Bergström och Byström (2003) menar att lobbning inte behöver ske genom ett 

lobbningsföretag, utan att det är någonting som företag eller privatperson kan genomföra. 

Johansson påpekar att organisationen har en god relation med kommunfullmäktige 

Marlene Kopparklint som är en förespråkare utav MMA. Johansson menar att 

Kopparklint hjälper företaget på politisk nivå. Hon är även en hjälpande hand för att 

etablera ungdomsverksamheter för kampsort. Det här kan jämföras med vad Bergström 

och Byström (2003) kallar för att bygga nätverk, vilket inte direkt är lobbning. Det kan 

däremot underlätta när organisationen vill påverka i politiska frågor. 

 

Som vi har nämnt ovan så använder sig Superior Challenge utav PR – byråer för att 

promota sporten och försöker även att finna personligheter som är goda representanter av 

MMA. Det här kan förklaras som opinionsbildning enligt Bergström och Byström (2003), 

då opinionsbildning går ut på att påverka den allmänna opinionen om en fråga. Johansson 

menar att företaget därför också försöker att framhäva ungdomar och ungdomsföreningar 

inom kamsport. De här ungdomarna informerar och visar för människor att MMA och 

kamsport inte är någonting dåligt. 
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6. Slutsatser  
 

I den här avslutande delen kommer vi att dra slutsatser utifrån den analys som har 

genomförts i tidigare kapitel. Vi kommer att inleda med forskningsfrågan och 

generaliserade svar på det som vi har kommit fram till i vår undersökning. Vi fortsätter 

sedan med att detaljerat beskriva hur vi har kommit fram till dessa slutsatser. 

 

Frågan som vi har granskat i denna undersökning är, hur ett företag skapar en god image i 

en bransch som inte är socialt accepterad? Det är en svår fråga som inte har något ultimat 

svar. Vi kan däremot dra slutsatsen om att lösningen till problemet består av en rad olika 

faktorer. Företag måste till exempel noggrant anpassa deras kommunikativa budskap 

efter deras målgrupp, då branschen är under extra hård kritik. Organisationer måste alltså 

tänka på sin kommunikation, Frivillig som ofrivillig. Företag som befinner sig på en 

marknad som inte är socialt accepterad behöver även vara försiktiga med hur varumärket 

används. Organisationen måste därför hela tiden skapa rätt associationer till varumärket. 

Det kan även finnas alternativa lösningar för att förbättra sin försäljning, som att hjälpas 

åt med andra företag. 

 

6.1 Djupgående slutsatser 

 

I Sverige så måste de olika MMA organisationerna hela tiden rikta deras marknadsföring 

åt två olika håll. Företagen har dels den trogna MMA publiken som utgör den största 

delen av deras kunder. Problemet är att den här gruppen är för liten för att företagen skall 

kunna utvecklas och för att de skall bli riktigt lönsam. Den andra gruppen kallar 

företagen i stort sett för ”alla andra” . Det är till denna grupp som organisationerna vill nå 

ut till. Det är stor skillnad på de två grupperna som företagen kommunicerar emot och 

organisationerna har därför utformat olika budskap. Till MMA älskare har företagen 

utformat ett budskap som den här gruppen är mer van vid. Budskapet till allmänheten är 

däremot mycket mer sportsligt och organisationerna tonar ner på våldet. Det här kan vi 

anse vara något väldigt nödvändigt då företagen såklart inte vill stöta bort någon grupp av 

människor. Precis som Johansson påpekar så är Sverige ett litet land i jämförelse med till 

exempel USA. Om enbart 0.05% av befolkningen är potentiella kunder så blir ändå 

antalet av människor mycket större i USA. I Sverige så måste organisationerna därför 

tillfredställa en större procentdel av befolkningen. Att ha två varierande budskap är något 

som i praktiken verkar bra enlig oss, men då måste båda grupperna av människor 

tillfredställas. Det skall inte leda till någon sorts förvirring kring vad företaget skall 

producera. Vår uppfattning är att de olika organisationerna har lyckats rätt bra med det 

här. För att kunna skapa en god image i en bransch som inte är socialt accepterad så kan 

organisationer alltså behöva variera deras budskap beroende på målgruppen enligt vår 

uppfattning. 

 

August Wallén påpekar även att The Zone använder olika budskap i sina 

kommunikationskanaler beroende på målgrupp. Det här är någonting som förespråkas av 

teori. Kommunikatören skall hela tiden använda sig utav rätt kanal och budskap till 

målgruppen. Wallén menar att tv-produktionen är anpassad så att den skall tillfredställa 
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en bredare publik. Informationen som företaget sänder ut på nätet i form av videos och 

liknande har däremot ett budskap som är mer anpassat MMA fantaster. Det här är 

någonting som vi anser nödvändigt, då de båda målgrupperna är olika. För att inte 

skrämma bort grupper av människor behöver företagen därför vara noga med vilken 

kommunikationskanal som meddelandena skickas med, speciellt i en bransch som inte är 

socialt accepterad. Organisationen måste alltså vara säker på att ”rätt” målgrupp finns i 

kanalen. Organisationernas kommunikation kommer till största delen när galor är aktuella 

och då för det mesta i form av reklam. Mycket av den kommunikation som företagen 

sänder är av den traditionella marknadskommunikationens karaktär. Då organisationerna 

har en klar målgrupp, ett speciellt utformat budskap till denna grupp och en kanal som är 

anpassad efter båda. Företagen ger viss tanke till den ofrivilliga kommunikationen, även 

om det inte är mycket.  

 

Vi upplever att företagen ibland kan missa den koppling som finns mellan 

kommunikation och varumärke. Organisationerna beskriver varumärket som ett verktyg 

för att uppleva en större vinst. Baserat från vår teori så undrar vi om det är rätt 

perception, då ett varumärke även har beteende förändrande effekt och påverkar 

företagets identitet. Företagen ser varumärket som någonting som ploppar upp i samband 

med reklam. Inledande lades även mycket energi ner på att introducera sporten. 

Företagen menar nästan att varumärket stod på utkanten. Vi vill därför dra slutsatsen att 

organisationerna inte alltid använder sig utav deras varumärke på rätt sätt. Istället för att 

ställa det i utkanten så bör företagen ladda varumärket med en identitet. 

 

Branschen som MMA arrangörerna är en del utav är inte socialt accepterad. 

Organisationerna känner av det här och upplever sig ofta som utfryst från media, såvida 

det inte finns någon skandal om sporten, aktörerna eller företagen att skriva om. 

Företagen känner dock att denna trend börjar vända. Acceptansen ökar och Aghavali 

menar helt enkelt att människor börjar bli trötta på att smutskasta sporten. Wallén tror 

även han att det blir ljusare tider, så länge företagen tar sig igenom den här prövande 

tiden. Han menar att företagens ihärdighet kommer att betala sig i längden. Vägen dit 

verkar inte ha varit lätt och vi får uppfattningen att organisationerna har lyckats uppnå sin 

framgång genom att sköta sig. De har följa alla lagar som finns, varit professionella och 

föregått med gott exempel. Vi drar därför slutsatsen att företag kan utveckla en god 

image i en bransch som inte är socialt accepterad genom att ”överleva stormen”. Förutsatt 

att ens image återspeglar verkligheten. 

 

Organisationerna har dock god relation till de svenska MMA fantaster, älskare, fanatiker 

eller vad man än vill kalla dem. Wallén uttrycker däremot att företagen inte kan mjölka 

samma lilla grupp av människor hela tiden och organisationen vill därför bli mer 

mainstream. Wallén uttrycker nödvändigheten av det här för att få en bättre ekonomisk 

tillväxt. Det är någonting som vi instämmer med och drar därför slutsatsen att, om du 

befinner dig i en marknad där den allmänna opinionen är emot dig, så kan du inte inrikta 

dig till ett litet segment av människor, annars kommer företaget inte att kunna nå sin fulla 

potential. 
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De olika MMA organisationerna vill göra allmänheten medveten om deras varumärken, 

deras identitet, personligheten och om sporten i helhet. Företagen finner dock att många 

människor har skapat en sorts barriär från deras information. För att göra allmänheten 

medveten så måste organisationerna få människor att öppna deras ögon enligt Johansson. 

Genom att blanda sig med andra sporter så exponeras företagets varumärke för en bredare 

publik och tvingar dem att se på vad organisationen gör. Vi kan onekligen säga att det 

låter som om Johansson är på rätt spår, så länge företaget inte skapar en situation då 

informationen känns för påtvingad. En organisation kan därför skapa medvetenhet till sitt 

varumärke, identitet och personlighet genom att ”tvinga” människor att öppna deras 

ögon. När de väl känner till organisationen kan de börja utveckla en relation baserad på 

personliga upplevelser och inte på sociala normer. 

 

I dag så associerar allmänheten ofta MMA med kriminalitet och brutalitet. Resultatet blir 

lätt att människor tar avstånd från organisationerna. De negativa associationerna är 

någonting som skadar företagen och de jobbar därför med att få människor att se MMA 

som en sport med professionella atleter. Förutom den här profileringen av sporten så blir 

VFC sponsrade av Burger King och syns därmed på deras restauranger. Burger King är 

ett alldagligt företag med många goda kopplingar till sitt varumärke. Genom att exponera 

MMA organisationens varumärke tillsammans med snabbmatkedjans så kan VFC skapa 

goda associationer till det. Företaget framhäver även kamsportsliga ungdomsföreningar. 

Vi anser det här som mycket smart, då många är väldigt känsliga för associationer med 

våld. Genom att skapa goda associationer till varumärket kan organisationen stärka sin 

image trots branschens kritik.  

 

De olika företagen anser sig inte vara i direkt konkurrans och delar av det som gör dem 

unika är beroende på var de befinner sig, om vi bortser från deras ”produkter” eller 

tjänster. På samma gång så menar Aghavali att de olika organisationerna sitter i samma 

”båt”. Han menar alltså att marknaden är lika oförlåtlig för alla tre aktörerna. Vi anser att 

företagen skulle kunna få en fördel av att samarbeta. Nackdelen hade däremot varit att 

samarbetet skär bort konkurrensen ytterligare. Det här skulle i värsta fall kunna leda till 

att allmänheten får en uppfattning av att företagen inte är individuella organisationer. Vi 

drar därför slutsatsen att i en marknad som inte är socialt accepterad kan de olika 

aktörerna tjäna på att hjälpas åt, men det skulle kanske ta bort deras unikhet.  
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7. Avslutande diskussion 
 

I den avslutande diskussionen presenterar vi våra slutliga tankar och reflektioner om 

undersökningen. Diskussionen är indelad i fyra delar, en reflektion kring uppsatsämnet, 

reflektion kring uppsatsprocessen, tillförlitlighet och värdering, samt förslag till vidare 

forskning. 

7.1 Reflektion kring uppsatsämnet 

 

Den svenska MMA marknaden är ny och den är långt ifrån socialt accepterad. Tack vare 

de normer som finns har företagen inte kunnat utforska marknaden väldigt djupt. Trots 

det här så har de olika MMA organisationerna tagit ett jätte kliv. I Superior Challenges 

fall så har organisationen till och med blivit Europaledande. Så vi kan fråga oss om 

MMA verkligen är för extremt för svenskarna, eller måste de bara helt enkelt bli vana. 

MMA i helhet har mött hårt mottstånd från många olika håll och är till och med förbjuden 

i vissa länder. Branschen är hårt kritiserad, men det är långt ifrån omöjligt att skapa en 

god image i allmänhetens ögon. Det här har bevisats av det stora amerikanska företaget 

UFC. Processen kan ha tagit många år och är än idag pågående, men organisationen 

lyckades ta någonting som för många var för extremt och göra det till en mer 

vardagligsport.  

 

Vi har själva öppnat ögonen för svensk MMA under vår undersökning. Det kan vara svårt 

att förstå organisationernas omfattande arbete för att inte fastna i det träsk av normer som 

samhället har skapat. Men företagen går åt rätt håll och finner ett stort stöd från 

ungdomar. Organisationerna framhäver även ungdomsverksamheter, vilket är en god väg 

att gå för att få ett ökat stöd inom en snar framtid. De olika organisationerna går dock 

sina skiljda vägar och det skall bli intressant och se vilket företag som kommer att vara 

det största om 10 år. Toleransen kring MMA ökar sakta men säkert i Sverige, vilket 

troligen tyder på att företagen gör ett bra jobb och med tanke på den aktuella 

samhällstrenden så kommer organisationerna troligen att ha en ljus framtid. 

 

Fenomenet, hur skapar ett företag en god image i en bransch som inte är socialt 

accepterad? Vi kan fråga oss själva om vi har svarat på den här frågan, men det går mest 

troligen inte heller att skapa något exakt svar. Alla branscher är olika, det är därför svårt 

att skapa en gemensam riktlinje för organisationer. 

 

7.2 Reflektion kring uppsatsprocessen 

 

Undersökningens fenomen har varit väldigt intressant att studera, uppsatsprocessen har 

däremot varit helt annorlunda. Delar av uppsatsen var under hård tidspress och vi var 

därför tvungna att arbeta med de verktyg som fanns tillgängliga. Det moment som stod ut 

mest i det här sammanhanget var intervjuerna med de olika företagen. De svenska MMA 

organisationerna var aktuella för arrangemang och intervjuerna kan därmed hastats mer 
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än nödvändigt. Det empiriska materialet kan däremot anses allt annat än svagt, då vi 

lyckades med att samla in mycket god information om de olika företagen. Trots vissa 

bakslag så har undersökningen både varit genomförbar och intressant.  

7.3 Tillförlitlighet och utvärdering 

 

Vi har undersökt en stor och aktuell del av fallföretagsbranschen, den teori som stått som 

stötpelare för forskningen har även den varit något av det mer omfattande och aktuella 

inom den teoretiska grunden. Undersökningen har därmed genomförts med god validitet, 

då vi lyckats undersöka vad vi avsåg att undersöka. Marknaden som var i fokus är 

däremot snabbt utvecklande, vilket betyder att samma undersökning omöjligen kan 

genomföras två gånger med ett gemensamt resultat. 

 

Den kvalitativa och kvantitativa data som har används är däremot tillförlitlig med tanke 

på undersökningens grund och genomförande. Slutsatserna är därmed också relevanta 

inom området. 

  

7.4 Förslag till vidare forskning 

 

Vi har under vår forskning undersökt fenomenet relativt brett och det finns därmed stor 

potential att utföra vidare forskning i området. Då vi endast har utfört vår undersökning 

om tre fallföretag i Sverige finns det möjlighet att fortsätta denna studie i Europa eller 

möjligtvis globalt. Det skulle även vara intressant att grena ut undersökningen till fler 

branscher för att få en mer omfattande studie om fenomenet, då vi endast har undersökt 

en bransch. Fenomenet i kombination med fallet har varit extremt intressant att undersöka 

och vi hoppas att någon kommer att fortsätta denna studie. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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