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Purpose / Aim: The purpose of this study is to find out why people look at K-1. I wanted to 
investigate what it was about looking at televised martial arts, specifically K-1, that attracts 
peoples attention and interest, and what it needs it satisfies within the viewer.

Material / Method: This study consists of three separate parts, where I investigate and 
analyse the producer side of K-1, the receiver side, and the program in itself as a media text. 
For the producer part I performed interviews with the chairman of K-1 Sweden, the 
production manager at Eurosport Sweden and the Eurosport K-1 commentator. As for the 
receivers I interviewed six people who watch K-1 more or less regularly, in order to find out 
why the watch the show and what it gives them. The program text analysis I performed on 
two K-1 programs from Eurosport, and I based it on previous studies done of similar and 
other kinds of programs. After the separate analysises I discussed the different results in an 
overarching analysis.

Main Results: There are several main reasons for watching K-1 on TV. The reasons for 
watching vary between different persons, but it also vary inside one person depending on 
different outer and inner circumstances. The most important reasons for watching is to get 
excitement and as an outlet of inner needs, like cleansing of suppressed feelings of aggression 
and hostility. In different circumstances people watch K-1 to get pleasure and relaxation. One 
thing that makes it more interesting to watch is that you often identify either with individual 
fighters or with a “martial arts identity”. This can also hold a social function, for example in 
terms of watching the show together.

Keywords: K-1, martial arts, sports programs, reception studies, television text studies
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SAMMANFATTNING
K-1 är en tävlingsform som går ut på att genom olika kampsportstekniker besegra sin 
motståndare. Det är ett massmedialiserat fenomen som når ut till människor via medierna, i 
Sverige framförallt genom TV-programmet Fight Club på Eurosport. Det är detta program jag 
analyserar i min uppsats. Analysen går ut på att besvara frågan om vad i K-1 som gör den 
populär bland tittarna. 

Jag har gjort analysen utifrån de tre perspektiven tittare, producent och TV-text. För detta har 
jag utgått från ett antal olika teorier om popularitet från olika författare, utifrån vilka jag i 
slutet kommit fram till ett antal variabler som jag tror kan förklara K-1:s popularitet bland 
TV-tittare i Sverige.

En av anledningarna till K-1:s popularitet hos vissa är att de tillfredsställer behov hos tittaren 
av spänning, samt att de ger utlopp för inre drifter såsom rensande av undertryckt fientlighet 
och en vilja till dominans över andra. Hos andra ger K-1 snarare en välbehagskänsla, en 
avslappning som man kan få av i princip vilken underhållning som helst. Något som gör 
upplevelsen intressantare är att man kan identifiera sig med de tävlande, samt att man kan få 
en känsla av att tillhöra en speciell kampsportsidentitet eller mentalitet. Dessutom kan man 
tillfredsställa vissa sociala behov, speciellt om man tittar på programmet i grupp.
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1. INLEDNING
”the cocks fly almost immediately at one another in a wing-beating, head-thrusting, leg-
kicking explosion of animal fury so pure, so absolute, and in its own way so beautiful, as to be 
almost abstract, a Platonic concept of hate”1. Denna målande beskrivning av tuppfäktning får 
tjäna som inledning till denna uppsats som handlar om konceptet våld som underhållning. 

Våldssporter har man tittat på i alla fall sedan det romerska imperiets tid. När Rom 
urbaniserades växte en aptit fram för våldsfyllda idrottsevenemang. Gladiatorspel och ”chariot 
races” var otroligt populära och de mest våldtyngda spektaklen lockade enorma mängder 
åskådare; upp till en kvarts miljon åskådare fick plats i den största romerska 
hästkapplöpningsbanan2.

Offentligt våld är alltså inte något nytt fenomen. Offentliga avrättningar eller bestraffningar, 
våldsskildringar på film och teater - länge har människan fascinerats av våld i olika former. 
Ett av de mest sentida fenomenen är massmedialiserade kampsporter. De har kommit på 
senare tid, och lockar enorma tittarsiffror. Ultimate Fighting, Pride, Mixed Martial Arts, 
Shootfighting, K-1, listan kan göras ännu längre3. Det handlar om att på olika sätt besegra sin 
motståndare, antingen genom poängöverläge eller att fysiskt oskadliggöra honom genom 
knockout. K-1 är ingen idrott i egentlig mening4 - den går inte att träna eller utöva förutom i 
ringen - utan det är en ren tävlingsform; den skapades för tävlingsringen och används bara 
här5.

Hur kommer det sig då att man tittar på tävlingar såsom K-1? Vad är det som lockar? 
Frågorna är många, och högaktuella just nu. Kampsporterna är på uppgång; människor har i 
allt större utsträckning tillgång till de TV-kanaler där de sänds eller bredband för att kunna 
ladda ner dem. Tittarsiffrorna ökar konstant6. Dessutom aktualiseras frågan i och med att 
regeringen har föreslagit ett förbud mot K-1 i Sverige. Många är upprörda och frågan har 
debatterats livligt; många starka åsikter har kommit fram i debatten.

Frågan om K-1 och liknande tävlingsformer är relevant för kommunikationsvetare eftersom 
det ger ytterligare en dimension till studiet av medieanvändning och anledningar härtill, och 
den är intressant för vem som helst eftersom tittandet är ett utspritt fenomen men orsakerna 
härtill är relativt okända. Många tittar på K-1, men varken de som tittar själva eller de som 
ställer sig undrande till fenomenet vet nog egentligen varför.

Dessa frågor ska jag göra en ansats att besvara i denna uppsats. Även om den inte kan ge 
några kompletta svar kan den ge ledtrådar och leda in på tankebanor där man kan hitta svaret 
på varför tittar man egentligen på kampsporter och vari tjusningen egentligen ligger. 

1.1 Syfte och frågeställning
Syftet är att introducera och analysera kampsportsprogrammen om K-1, att försöka hitta 
orsaker som kan förklara dess popularitet och spridning. Att se vari lockelsen och tjusningen 

                                                
1 Geertz, ur Wenner, 1998, s. 260
2 Wenner, 1998, s. 257
3 Se bilaga 1
4 Intervju med Mats Söderström, 25/11-05
5 Även om K-1 inte är någon idrott i egentlig mening så analyseras den som en sådan i den här uppsatsen. Det 
enda som gör att den inte är en idrott är att det är en tävlingsform och inte en träningsform, vilket man som tittare 
egentligen inte märker något av.
6 Se kapitel 4.2
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hos kampsporter egentligen ligger, och att ta reda på varför man tittar. Detta ska jag försöka ta 
reda på genom att analysera tittande, produktion, och programmen som sådana.

Den fråga som jag vill ha svar på är vad i TV-fenomenet K-1 det är som lockar tittare; vad är 
det i K-1 och hur det gestaltas som gör det så populärt?

Jag vill betona att min analys inte är en historisk studie av hur K-1 har blivit populärt i 
Sverige, och att jag därför inte har undersökt saker som hur den har marknadsförts, eller gjort 
någon djupare studie i hur tittarsiffrorna har ökat efter hand. Det jag har tittat på är i stället 
vilka anledningar det är i själva fenomenet K-1 idag som lockar tittare, och på detta sätt 
försöker jag hitta anledningarna till dess popularitet.

1.2 Avgränsningar
Intresseområdet för denna studie skulle egentligen kunna sägas vara kampsporter generellt. 
För att göra studien hanterbar och inte riskera att den blir för luddig har det varit nödvändigt 
att begränsa sig till en specifik tävlingsform. Jag har valt K-1 eftersom det är den tävlingsform 
som mest är ”i ropet” just nu; den visas ofta på Eurosport och diskuteras mycket i och med att 
regeringen har föreslagit ett förbud mot dessa former av tävlingar.

Jag kommer vidare att avgränsa mig till att analysera TV-program om K-1, alltså inte sporten 
som sådan. Det kan tyckas underligt att analysera en sport i form av ett TV-program, men det 
finns naturliga orsaker till detta. Först och främst är det framför allt via TV:n som de flesta tar 
del av sporten. 

Matcher finns också att ladda hem mer eller mindre lagligt från olika fildelningsprogram och 
på Internet, men det finns inga siffror på hur många som laddar hem matcher eller hur ofta, 
vilket gör det svåranalyserat. Dessutom är det så att oavsett om man ser det på TV direkt eller 
om man laddar hem det via Internet så ser man de produktioner som har gjorts för TV-mediet, 
varför analysen härav även till viss del kan appliceras på nedladdningar. 

Ett annat alternativ för att titta på K-1 är att titta på galor på plats när de går. I Sverige går till 
exempel den årliga K-1 Scandinavia galan. Den lockar fler och fler besökare varje år, 2005 
gick den av stapeln i Globen och hade 11 000 besökare. Detta är ändå blygsamma siffror 
jämfört med hur många som tittar på TV.

De K-1 galor som sänds är inte skapade bara av TV eller enkom för TV, även om mycket i 
deras utformning är anpassade just för detta medium, utan är händelser i sig7. De har alltså en 
existens i sig oberoende av kamerorna. Men, TV gör ändå mer än att bara visa oss galorna. 
Genom deras val av TV-vinklar, klippning, kommentatorer, slow motion och liknande, 
omformar de händelserna och skapar egna versioner av dem. Det är alltså dessa TV-versioner 
som jag kommer att analysera.

Jag kommer ytterligare att avgränsa mig till att analysera tittandet i ett specifikt medium, 
nämligen Fight Club programmen på Eurosport, som är det TV-medium där K-1 når ut till 
flest svenskar. Det visas på ganska få ställen i övrigt. TV-kanalen Viasat visar enstaka 
matcher, och någon gång kan man få se brottstycken på ZTV:s program Rallarsving, men 
ingenstans så regelbundet eller frekvent som på Eurosport. 

                                                
7 Goodwin & Whannel, 1990, s. 108
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Anledningen till att jag har avgränsat mig till bara det mest populära K-1 TV-programmet är 
delvis ett försök att göra uppsatsen hanterbar och möjlig att genomföra inom tidsramen, men 
det är också för att göra den mer konkret. De flesta som tar del av K-1 gör det via Eurosport, 
och det är framför allt dessa jag vill analysera, eftersom jag vill se hur det går till när ett 
program som detta når ut till "massorna".
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2. TEORI

2.2 Teoretisk modell
Det finns många olika teorier om idrottslig popularitet, och jag har valt att bygga min analys 
på flera olika, vilka jag har sammanställt under ett antal kategorier. Jag har valt att inte 
begränsa mig till en teori, eftersom jag anser att flera av dem har komponenter som är 
värdefulla, och att bortse från dessa skulle ge en analysmodell som inte var komplett. Målet är 
att efter undersökningens genomförande utifrån dessa kategorier skapa en egen teori som kan 
förklara K-1:s popularitet.

Teorierna har jag framför allt hämtat från ett par olika böcker om idrott på TV. Jag har som 
kompletterande modell använt den väl etablerade användarmodellen, eller uses and 
gratifications model. Denna modell bygger på att det finns ett antal behov hos publiken som 
man använder medierna för att tillfredsställa. Modellen förutsätter att publiken är minst lika 
aktiv som avsändaren, och att ett meddelande är vad publiken gör det till8.

Vad kan man då få ut av att titta på sport, mer specifikt kampsporter?

2.2.1 Välbehag 
En anledning till att titta på idrott är strävan efter en känsla av välbehag, eller som Barthes 
uttryckte det, Plaisir9. Han beskriver en sorts mysigt, bekvämt välbehag, där man kan känna 
igen sig i det som händer. Saker är tillrättalagda och det är skönt. Man vet ungefär vad som 
kan tänkas hända och man är bekant med konventionerna. Under denna kategori kan man 
även placera något som Goodwin och Whannel har benämnt Quasi-sport. Det är en produkt 
som har uppstått när sport har förvandlats till en form som är passande för TV-underhållning, 
och den består av idrott blandat med lättsmält underhållning10. Vad man är ute efter är 
underhållning som är lättillgänglig och avslappnande, snarare än spännande och omskakande.

Man kan också få en bekant sorts välbehagskänsla av de berättarlika kvaliteter som finns i det 
man tittar på11. Den narrativa historien ger oss en början och en fortsättning på en historia, 
samt ett tillfredsställande slut där den ena eller andra hjälten vinner. Man känner igen ungefär 
ramarna i hur en historia berättas vilket återigen ger en välbehagskänsla orsakad av repetition 
och likhet.

Användarteorin beskriver en kategori som är nära besläktad med plaisir, nämligen 
avkoppling. Här hittar man uppfyllandet av eskapistiska behov hos publiken. Det betyder att 
man flyr från tvingande slentrian och tyngande problem, och får en emotionell 
tillfredsställelse12. Medierna, i detta fall tittandet på idrott, erbjuder oss alltså en värld att fly 
till när vi av någon anledning vill slippa det verkliga livet ett tag.

                                                
8 Fiske, 1990, s. 199f. Användarmodellen finns beskriven av många olika författare. Den som Fiske framför allt 
lutar sig på i det här kapitlet är McQuail. Jag har ändå valt att använda Fiske som källa eftersom han ger en 
tydlig och översiktlig bild av modellen, och då användarteorin inte är huvudteori i den här studien tycker jag att 
hans beskrivning räcker bra. 
9 Barthes, ur Whannel, 1992, s. 199ff
10 Goodwin & Whannel, 1990, s. 104
11 A. Lovell, ur Whannel, 1990, s. 199ff 
12 Fiske, 1990, s. 203f
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2.2.2 Spänning
Spänning är en viktig dimension i att titta på idrott. Barthes, återigen, uttrycker det i form av 
jouissance. Det är en sorts eufori; omskakande och uppslukande. Energin och intensiteten, 
omedelbarheten, dramat och ovissheten om hur det ska sluta, allt ger oss en kick av 
tillfredsställelse. Transparensen i spektaklet är också en del av detta, det vill säga att man kan 
se det som verkligen händer utan några ditmålade kulisser13. Dramats verklighet, de tävlandes 
engagemang och sportens verklighet innebär en kvalitet som står i motsats till mer fiktiva 
eller inövade former av underhållning. Dyer14 beskriver sport som en utopi, en värld där allt är 
möjligt, dramatiskt och spännande. Euforin är alltid en möjlighet, vilket också innebär en 
spänning mellan den möjliga euforin och risken för nederlag.

Konflikt och tävling har också alltid varit nyckelelement i att njuta av drama. Kraftfullt och 
ondsint spel, speciellt när ömsesidig skada och smärta är troliga resultat, är den renaste, mest 
primitiva beviset på hög kompetitivitet15. Det är därför som intensivt fysiska, riskfyllda och 
speciellt våldsamma spel står för mänsklig konflikt när den är som högst, och intensiv konflikt 
är nyckelelement i ”high drama”. Ökad interpersonell aggression och fientlighet i sport 
bevisar för åskådaren att spelaren ger det allt dom har, och riskerar sitt allt för spelet. Därför 
är våld en symbol för att atleten ger allt dom har för tävlingen, och naturligtvis, för åskådaren.

2.2.3 Identifiering 
Flera författare skriver om att det är viktigt att på något sätt kunna identifiera sig med det 
man ser på, oavsett om det är lokal, nationell eller känslomässig identifiering16. Man har sin 
idol eller sin favorit som man får möjlighet att titta på och följa, i motgångar såväl som 
medgångar. Man identifierar sig med honom och hans öde och blir lika glad över hans 
framgångar som nedslagen av hans förluster. Vi vill bli imponerade av idrottsliga prestationer 
som går utöver det vanliga. Vi vill se duktiga atleter ge sitt allt. De triggar inte vår avund utan 
bara vår beundran17, och vi identifierar oss med och hejar helhjärtat på hjälten i berättelsen.

Identifiering kan också handla om att man antar en speciell identitet eller mentalitet, i det här 
fallet till exempel en kampsportsidentitet. Den kan vara förknippad med känslor som stolthet i 
sin roll eller en vi-mot-dem mentalitet18.

2.2.4 Socialt sammanhang
Idrott kan också fylla en social funktion, underlätta samvaron med andra, och ge en plats i ett 
socialt sammanhang. Det kan till exempel handla om att man tittar tillsammans med andra, till 
exempel att man sitter på puben tillsammans och tittar på fotboll eller att man är hemma 
tillsammans med vänner och tittar på K-1. 

Eller så handlar det, som i användarteorin, om personliga relationer och social användbarhet. 
Här gäller framför allt att medierna ger människor någonting att prata om. Medierna ger en 
gemensam erfarenhet, ett gemensamt samtalsämne som gör social samvaro mycket enklare19.

                                                
13 Dyer, ur Whannel, 1990, s. 199ff
14 Dyer, ur Whannel, 1990, s. 199ff
15 Wenner, 1998, s. 260
16 A. Lovell, T. Lovell, ur Whannel, 1990, s. 199ff
17 Whannel, 1990, s. 124
18 Wilson, 1993, s. 60
19 Fiske, 1990, s. 203
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2.2.5 Inre drifter 
Under denna kategori faller en del variabler av skiftande karaktär. Jag har kallat det utlopp för 
inre drifter, eftersom detta är deras minsta gemensamma nämnare. En viktig 
förklaringsvariabel för kampsporters popularitet är Catharsis, som betyder rensande av 
undertryckta fientlighetskänslor20. Det handlar om att negativ energi spontant byggs upp 
inom en organism. Att genomföra aggressiva handlingar minskar denna energi till uthärdliga 
nivåer, något som man upplever med välbehag. Kompetitivt agerande fyller också denna 
avreagerande funktion, liksom att bara titta på kompetitivt agerande. Enligt detta sätt att 
resonera så ger en mer våldsam sport automatiskt mer välbehag i form av en större känsla av 
lättnad21.

En annan möjlig förklaring till kampsporters popularitet är att människor alltid är motiverade 
att förstärka sin egen kraft och självkänsla genom att utöva dominans över andra. Strävandet 
efter interpersonell dominans är en av våra starkast motiverande krafter22. Makt och dominans 
objektifieras i idrottstävlingar. Den starkaste nivån av makt och dominans är direkt kontroll, 
det vill säga ”dominans genom fysiska kvaliteter, manipulering eller begränsande av den 
andra i den idrottsliga arenan”23, vilket är ganska exakt vad som händer i K-1 ringen.

Om man antar att sportfanatikern placerar sig själv jämsides med den idrottslige utövaren, så 
kan man säga att tittande på idrott erbjuder ett legitimt sätt att utöva dominans över en annan, 
i en väldigt dramatisk form. Utifrån detta synsätt kan man säga att ju mer påträngande och 
beslutsam dominansen är, desto mer välbehag får tittaren. Detta bortsett från vissa spärrar 
man har gällande omdöme och vissa moralfilter som gör att man inte vill titta på alla sorters 
idrott. Den här sortens tänkande utgår från att man som åskådare identifierar sig med 
hjälten24.

Sex är också en del i det hela. Många författare beskriver sexuella metaforer som finns i olika 
slags sporter. Idrott ger oss också en möjlighet att obehindrat titta på en annan persons kropp, 
i det här fallet dessutom en mans kropp25. Vill man dra det ännu längre kan man i likhet med 
vissa författare prata om voyerism, fetichism, eller skopofili, som alla har att göra med att få 
sexuell tillfredsställelse av att titta på någon annan26. Att titta på idrott kan också ge en vision 
av manlig fulländning. Med hjälp av kameravinklar och slow motion kan man få se en man 
röra sig med långsam, nästan maskinlik perfektion27, något som man får i väldigt få andra 
sammanhang.

2.2.6 Bevakning
Användarteorin beskriver hur vi använder medierna för bevakning, det vill säga att vi 
använder medierna för att få reda på vad som händer i världen. Människor som fungerar som 
ledare i olika sorters grupper använder medierna för att få den information som de behöver för 
att behålla sin sociala roll28.

                                                
20 Lorentz, ur Wenner, 1998, s. 259
21 Wenner, 1998, s. 259
22 Adler, ut Wenner, 1998, s. 259
23 Cheska, ur Wenner, 1998, s. 259
24 Wenner, 1998, s. 259
25 Mulvey, ur Whannel, 1990, s. 199ff
26 Morse, Duncan, Brunette, ur Whannel, 1990, s. 199ff
27 Mulvey, ur Whannel, 1990, s. 199ff
28 Fiske, 1990, s. 204
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3. METOD

3.1 Metodram
Jag har valt att som huvudsaklig metodram för min uppsats använda boken "Bingolotto. 
Produktion, text, reception". Denna bok gör en analys av ett TV-program. Eftersom jag i min 
uppsats analyserar K-1 i form av ett TV-program (Fight Club) så anser jag kunna applicera 
denna modell även om uppsatsen i sig handlar om en tävlingsform.

"Bingolottoboken" gör en analys av ett TV-program i tre nivåer, en modell som jag i min 
uppsats också kommer att följa. Det handlar om en analys av produktionsnivån, av mottagarna 
samt en textanalys av själva programmet. Detta ger en bild av TV-programmen om K-1 ur ett 
brett perspektiv och ur många synvinklar, vilket hjälper till att ge svar som är så allmängiltiga 
som möjligt. Mer om varför jag har valt just detta perspektiv längre ner. För var och en av de 
tre olika nivåerna har jag olika metoder, vilka presenteras senare i detta kapitel

3.2 Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet, etik
Den genomförda undersökningen har baserats på ett strategiskt urval av relativt få fall. Totalt 
nio intervjuer har genomförts, och två TV-program har analyserats. Detta gör att resultaten 
inte kan sägas vara generaliserbara till resten av populationen, vilket dock inte innebär att de 
inte i sig kan vara av intresse. Jag vill argumentera för att de fall jag har valt är representativa. 
I boken metodpraktikan29 skriver författarna att man i undersökningssammanhang ska ställa 
sig två frågor: vad är det för ett återkommande, generellt, fenomen du undersöker och varför 
har du valt att studera just de konkreta fall som du har gjort? Svaren på dessa frågor redovisas 
utifrån respektive infallsvinkel.

Validitet handlar om huruvida man empiriskt undersöker det som man på den teoretiska 
nivån påstår att man undersöker30. Frågan i det här fallet skulle alltså vara huruvida 
undersökningen i form av intervjuer och textanalys besvarar frågan om K-1:s popularitet, det 
vill säga om jag har valt rätt instrument för att genomföra undersökningen. Jag vill påstå, och 
hoppas, att så är fallet. I och med att undersökningen är så bred har den möjlighet att korrigera 
snedvridningar av resultaten vilken hade kunnat vara risken med en smalare men mer 
fördjupad undersökning. Att belysa en aspekt från flera håll gör att man har möjlighet att 
upptäcka logiska felresonemang samt konstanta felkällor. 

Reliabilitet handlar om huruvida man använder sina valda analysinstrument på rätt sätt, vilket 
gör att man undviker slumpmässiga eller osystematiska fel31. Det är svårare för mig att 
bedöma. Reliabilitetsproblem orsakas vanligast av slump- och slarvfel i samband med 
datainsamling och analys. Jag tror dock att risken för detta är relativt liten. Intervjuerna 
spelades in på band och transkriberades noggrant, varifrån direkta citat användes. 
Textanalysen av K-1 programmen torde inte heller ha lämnat utrymme för slump- eller 
slarvfel. Detta inte minst för att jag som författare även innan uppsatsarbetet har tittat på en 
hel del K-1, och känner igen element och genomgående tendenser i programmen. De två 
programmen analyserades utifrån en förståelse och kännedom om konceptet som jag hade 
redan innan. Detta innebär att även om spektakulära element skulle ha förekommit i något av 

                                                
29 Metodpraktikan, 2004, s. 178
30 Metodpraktikan, 2004, s. 61
31 Metodpraktikan, 2994, s. 67
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dessa två program skulle jag veta att detta inte var allmänt eller vanligt förekommande och 
därför inte heller tagit alltför stor hänsyn till dem i analysen.

Denna förförståelse för fenomenet K-1 bör dock också diskuteras. Det ska nämnas att jag 
som genomför analysen själv är aktiv kampsportare och alltså torde tillhöra den 
kampsportsmentalitet som jag beskriver längre fram i uppsatsen. Vilket är både på gott och 
ont. Som ovan nämnt innebär detta både en förförståelse och en förkunskap som har varit mig 
till stor nytta i författandet av uppsatsen. Någon som inte alls är insatt i kampsportsvärlden 
hade haft svårare både att sätta sig in i bakgrundsfakta om sporten och dess förhållanden, och 
att få tag på de personer som varit relevanta för undersökningen. Jag hade alltså ett försprång i 
genomförandet av denna uppsats, plus ett inifrånperspektiv som jag tror har varit värdefullt i 
att förstå vissa av fenomenen i kampsportsvärlden. Naturligtvis finns det även faror med detta. 
Risken för bias är uppenbar, att analysen lutar åt något håll på grund av ett intresse för och i 
kampsportsvärlden. Jag har dock i största möjliga mån försökt undvika detta. Analyserna som 
genomförts är starkt underbyggda av citat hämtade från intervjuer och skildringar från 
kampsportsprogrammen. Jag har undvikit egna utsvävningar eller filosoferingar kring ämnet. 
Frågorna som ställts i intervjuerna har varit neutralt utformade och jag har gjort allt för att inte 
påverka intervjupersonerna i någon riktning i genomförandet av dessa. Jag tror att i och med 
dessa försiktighetsåtgärder kan jag med relativt stor säkerhet säga att någon annan som tagit 
del av samma analysmaterial skulle komma till ungefär samma slutsatser.

En etisk diskussion av intervjuerna är också på sin plats. Både i Steinar Kvales bok Den 
Kvalitativa Forskningsintervjun32 och i andra metodböcker diskuteras aspekter såsom 
anonymitet för de intervjuade. I alla intervjuer berättade jag för de intervjuade vad 
undersökningen syftade till, vilket slags projekt det var och i vilket sammanhang det 
genomfördes. Hela tiden var det tydligt att de när som helst kunde avbryta intervjun eller välja 
att inte svara på vissa frågor. Eftersom undersökningen inte gällde några särskilt känsliga 
frågor eller privata angelägenheter såg jag ingen anledning att anonymisera 
intervjupersonerna i receptionsanalysen, och dessa hade heller inga problem med detta. En 
kompromiss blev att inte sätta ut efternamn på de intervjuade vilket gör att de i praktiken ändå 
är i princip omöjliga att identifiera.

Vad gäller min produktionsanalys har jag sett anonymisering som en omöjlighet. Jag tycker 
att det har varit viktigt att berätta vem det är som står för olika åsikter, och att det till exempel 
är förbundsordföranden för K-1 Sverige som uttalat sig i vissa frågor tycker jag att läsaren har 
rätt att veta. Eftersom det bara finns en person med denna titel vore det bara underligt att ge 
honom ett fiktivt namn. 

3.3 Receptionsanalys
För receptionsanalysen har jag genomfört intervjuer med sex personer som mer eller mindre 
regelbundet tittar på TV-program med K-1, intervjupersonerna är alltså fall av K-1 tittare. 
Dessa har utsetts i ett tvåstegsurval. Det första steget var ett typurval, som baseras på de fakta 
om typiska K-1 tittare som jag har kunnat hitta på Mediemätningar i Skandinavien (MMS)33, 
det vill säga bara kön och ålder. K-1 är som mest populärt bland 15-24 åringar, vilket har gjort 
att det har varit logiskt att välja intervjupersoner från denna åldersgrupp eller väldigt nära. Det 
är även mer populärt bland män än kvinnor, och fem av de sex intervjupersonerna är 
följaktligen män. 

                                                
32 Kvale, 1997
33 http://www.mms.se, Mediemätningar i Skandinavien
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Eftersom MMS inte redovisar några andra fakta om de tittande än dessa har jag gjort det 
andra steget i urvalet till ett variationsurval. Jag har försökt få så bred spridning som möjligt 
på de tittande vad gäller variabler som sysselsättning, utbildning, allmänt kampsportsintresse 
och hur ofta man tittar på K-134.

Urvalet har också i viss mån blivit ett bekvämlighetsurval. Inom ramen för denna uppsats har 
det inte varit rimligt att för personliga intervjuer lyckas nå någon utanför närområdet. Alla de 
intervjuade är med andra ord bosatta i Stockholm eller Uppsala.

Med dessa personer har jag genomfört enskilda kvalitativa samtalsintervjuer. Jag har gjort en 
intervjuguide efter Kvales modell35, som jag följer i alla intervjuerna (se bilaga 5). Modellen 
bygger på att man börjar med uppvärmningsfrågor och bakgrundsfrågor, som dels tjänar till 
att samla in fakta om demografi och liknande, och dels för att intervjupersonen ska vänja sig 
vid situationen och känna sig bekväm med intervjuaren. Sedan kommer tematiska frågor, 
breda frågor där man hoppas få intervjupersonen att berätta mycket och ge övergripande svar. 
Efter det har man uppföljningsfrågor där man tar upp sådant som intervjupersonen själv har 
tagit upp och frågar vidare. Om svaren som man ville ha fram under intervjun inte har 
framkommit så använder man nu direkta frågor där man mer konkret frågar intervjupersonen 
om det man undrar över. Efter detta följer tolkande frågor, där man kontrollerar att man har 
förstått intervjupersonen rätt, man kan till exempel omformulera hans svar i egna ord för att 
komma överens om en tolkning som är korrekt. Avslutningen används för att fråga om det 
finns något mer som intervjupersonen vill tillägga, samt att knyta ihop och tacka för intervjun. 
En viktig del här är också att försäkra sig om möjligheten att återkomma om det skulle vara 
något som man hade missat eller någon ny aspekt som man skulle vilja ta upp. I mitt fall 
handlade det om att samla in mailadresser till de intervjuade, vilka jag senare använde för 
uppföljnings- och kompletterande frågor.

Intervjuerna med K-1 tittarna spelades in på band, som jag sedan transkriberade så snart som 
möjligt efteråt, för att fortfarande ha intervjuerna färskt i minnet. Jag transkriberade i princip 
hela intervjuerna, men hoppare över helt ovidkommande utlägg eller sådant som snaras kan 
klassas som socialt prat. Efter detta sammanställde jag intervjuerna på ett sätt som liknar 
metoden meningskoncentrering. Enligt denna metod formuleras de meningar som 
intervjupersonen uttryckt mer koncist och den väsentliga innebörden i det som sagts 
formuleras om i några få ord. Jag har dock inte velat omformulera intervjuerna alltför mycket 
för att inte riskera godtycke i tolkningarna, utan på många ställen behållit dom som dom är 
och plockat citat till analysen.

3.4 Produktionsanalys
För produktionsanalysen har jag försökt få tag på dem som arbetar med K-1 "inifrån", och här 
är alltså intervjupersonerna fall av producenter på olika nivåer. Jag har utsett dessa utifrån ett 
typurval som har gått ut på att hitta personer så högt som möjligt i produktionsstegen. Det har 
dock funnits vissa svårigheter med detta. De galor man ser på TV sker nästan alltid 
utomlands, i länder som USA eller Japan. Dessutom produceras de program man ser på 
svensk TV (Eurosport) inte i Sverige utan i Paris. Med andra ord har jag inte kunnat få tag på 
dem som i egentlig mening producerar K-1 programmen.

                                                
34 se bilaga 3
35 Kvale, 1997
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I stället har jag intervjuat personer som representerar den högsta nivå av produktion som finns 
i Sverige. Dels handlar det om förbundsordföranden för K-1 Sverige, Mats Söderström. Dels 
handlar det om produktionschefen för Eurosport i Sverige, Mark Jönsson, samt Eurosports K-
1 kommentator, Ronny Lindkvist. Förutom dessa intervjuer har jag även sökt information på 
Internet, bland annat på K-1:s officiella hemsida. Dock får nog producentdelen av analysen, 
med tanke på problemen med att få tag på de som verkligen producerar programmen, mest 
tjäna som en bakgrund för resten av uppsatsens receptions- och textanalys.

3.5 Textanalys
För textanalysen har jag valt ut två stycken K-1 program i ett slumpmässigt urval. Eftersom 
programmen är väldigt likartade i form och innehåll ansåg jag inte att något särskilt 
urvalsförfarande var nödvändigt. Programmen är alltså fall av K-1 såsom det visas för tittare 
på TV. Programmen har först presenterats genom en kvalitativ studie av programmets 
narrativa struktur och livesituationen. Sedermera har en kvalitativ textanalys genomförts 
enligt samma analysstruktur som i de ovanstående analyserna. För denna analys har jag 
dessutom lånat vissa begrepp och idéer av Robert E. Rinehart36. Rinehart är en lärare vid 
California State University som har gjort en studie av ett annat lite annorlunda idrottsprogram, 
Extreme Games. Detta är ett program där man visar olika extrema sporter såsom 
bergsklättring och skidåkning under extrema förhållanden. Hans analys liknar K-1 analysen 
såtillvida att båda behandlar otraditionella idrottsprogram där adrenalin och spänning är 
nyckelelement, vilket också innebär att vissa av hans slutsatser är applicerbara även på denna 
studie. 

                                                
36 Rineheart, ur Rowe, 2004, s. 312ff
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4. EMPIRI

4.1 Vad K-1 är
K-1 är som tidigare nämnts inte en idrott utan en tävlingsform. Den går inte att träna, utan 
man tränar sin egen sport, exempelvis thaiboxning eller karate, och sen tävlar man i K-1 enligt 
speciella K-1 regler37. K-1 som tävlingsform är en tuffare kampsport, där fullkontakt mot 
motståndarens kropp och huvud är tillåten. Man går matcher i tre ronder på tre minuter 
vardera, och man vinner antingen på poäng eller genom knockout. 

K-1 är en väldigt ny sport38. Den första tävlingen gick 1993 i Tokyo, och sågs på plats av 10 
000 personer. Sedan fortsatte tävlingarna årligen och 1996 började Fuji TV Network att sända 
K-1 galor vilket medförde att intresset för sporten exploderade. Samma år började även Sony 
Playstation att tillverka K-1 spel i Asien. 1997 blev K-1 den ”hetaste sporten” i Japan och 
hade samtidigt TV-tittare över hela världen. K-1 fortsätter att expandera med sina 
internationella aktiviteter och idag hålls K-1 utslagsturneringar över hela världen. Intresset är 
väldigt stort i Europa då många av de största stjärnorna är Européer. Enligt K-1:s egen 
hemsida är det en av världens snabbast växande sporter39.

Rent tekniskt är K-1 en blandning av många kampsporter. Namnet består av ett K som står för 
sporterna karate, kung fu, tae kwon do and kickboxning och en etta som betyder att man ska 
utse den som är bäst i världen på stående kampsporter. I K-1 samlas, enligt förespråkarna40, 
eliten av alla kampsportare, som redan har blivit världsmästare i sin gren och därmed för bra 
för att tävla i nationella serier. Mats Söderström, ordförande för K-1 Sverige, jämför K-1 med 
formel ett, att om man har klarat av vissa områden, till exempel blivit världsmästare i 
thaiboxning, så är det många som hamnar i ”K-1 cirkusen”, för att det är ”sista löpet”41. 
Reglerna, som är en blandning mellan kickboxning och thaiboxning, är anpassade så att 
tävlanden från ovannämnda stilar kan mötas och tävla under samma förutsättningar. Det finns 
också en nyare variant av K-1 som heter K-1 MAX ("Middleweight Artistic Xtreme"), där 
bara fighters som väger upp till 70,5 kilo får delta.

K-1 är en väldigt publikfriande sport. Det är inte minst tydligt om man tittar på en tävling, 
men det nämns även på K-1:s hemsida. ”Under en kväll bjuds publiken på en välarrangerad 
gala innehållande flera delmoment såsom uppträdanden med kända artister, rankningsmatcher 
samt en åttamanna turnering där vinnaren kvalar vidare i den årliga K-1 world Grand Prix 
med finalen i Tokyo Dome varje höst. Allt detta backas upp av en atmosfär som mer liknar en 
rockkonsert än en traditionell kampsportstävling och upp till 70 000 fans samlas för att se sina 
idoler live”42. 

Förutom publiken på galorna så ses matcherna av miljontals TV tittare världen över. I 
ursprungslandet Japan marknadsförs K-1 stort. Enligt Mats Söderström har de ”20 procentigt 
TV-tittande”, vilket innebär att när K-1 visas så är det ungefär 30 miljoner tittare i japan. Det 

                                                
37 intervju med Mats Söderström, 25/11-05
38 informationen som följer om K-1 är, där inte annat anges, hämtat från K-1 Sveriges hemsida, http.//www.k-
1.se
39 http://www. k-1.co.jp http://, K-1 Japans officiella hemsida
40 http://www.k-1.se//
41 Intervju med Mats Söderström, 25/11-05
42 http://www.k-1.se//
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finns även en hel industri där det tillverkas allt från dockor och kläder till livsmedelsprodukter 
och TV-spel kring stjärnorna i K-1, framför allt i länder som Japan och USA.

Det finns enorma pengar inblandade i K-1 i Japan, och det går knappt att jämföra med 
Sverige. Man kan ta prispengarna som ett exempel. Mats Söderström berättar att i år på 
turneringen i Sverige låg prispengarna på hundra tusen kronor. I Japan är priset 400 000 dollar 
till vinnaren i finalen. Överhuvudtaget är K-1 väldigt mycket business, fortsätter Mats 
Söderström. Han berättar att ibland så bestämmer arrangörerna vem som ska få möta vem på 
en gala beroende på vem som säljer mest biljetter, något som han själv tycker är tråkigt.

Ronny Lindkvist, K-1 kommentator på Eurosport, berättar vidare att de tävlande skriver på 
kontrakt för att få gå ett visst antal matcher. Betalningen beror på om man vinner eller 
förlorar, men däremot är det så att om man har ett kontrakt på fem matcher så får man gå alla 
fem även om man förlorar de fyra första. Det är alltså inte som i andra sporter att man går 
vidare bara om man vinner, och åker ut om man är dålig. Det är enligt Ronny Lindkvist 
japanerna, helt godtyckligt, som bestämmer vem som får kontrakt. ”Japanerna bestämmer 
allt”, säger han med en ton av bitterhet i rösten, ”det är därför som till exempel Akebono43 är 
med. Han har inget där att göra”, fortsätter Ronny. 

I den massmediala kontexten tillhör K-1 kategorin idrotter som sänds på TV. K-1 hamnar 
bland övriga kampsporter av blandade stilar, såsom Mixed Martial Arts, Ultimate Fighting, 
Pride och Shooto. En presentation av dessa övriga kampsporter som ingår i samma 
massmediala kontext finns i bilaga 1. Detta eftersom det kan tjäna till att veta vilka andra 
idrotter som K-1 huvudsakligen konkurrerar med, samt att de nämns under vissa av 
intervjuerna.

4.2 K-1 i Sverige. Tittarsiffror och popularitet
K-1 visades för första gången i Sverige på Eurosport i maj 2002. Det började sändas mer 
regelbundet 2003 i program med olika namn, som Viking Fight, Kickmania, Free Fight och 
som idag, Fight Club. Fight Club är ett kampsportsmagasin där man sänder matcher och galor 
från olika kampsporter olika dagar. Många av dagarna handlar programmet uteslutande om K-
1.

Kampsportsprogrammen i Sverige har höga tittarsiffror. Eurosports egna tittarsiffror visar att 
en mätning av alla Fightsportprogram under 2005 ger ett genomsnitt på 23 000 tittare per 
kvart, under de timmar som Eurosport sänts i Sverige.

Tittarsiffrorna var högre för ett år sedan när sändningstiderna var bättre. Numera sänds ofta 
programmen sent på kvällarna och nätterna, vilket bland annat innebär att man förlorar en stor 
grupp av sina mest flitiga tittare, de som är 60 år eller äldre. Om man idag räknar bort alla de 
program som sänds efter midnatt har man i Sverige 28 000 tittare per kvart. 

Det finns även andra sätt att titta på tittarsiffror. På MMS:hemsida (mediemätningar i 
Skandinavien) tittar man på enskilda program, och man kan specificera vilken målgrupp man 
är intresserad av. Tittar man på vilka program som 15 – 24 åringar har tittat på under hela 
2005 är ett Fight Club avsnitt det näst mest populära, slaget bara av en av Eurosports 
årskrönikor ”best of 2004”. Fyra av de tio mest populära programmen under 2005 för denna 

                                                
43 se bilaga 2



17

målgrupp var Fight Club avsnitt. Bland 25 -39 åringar var ett Fight Club avsnitt det åttonde 
mest populära programmet under året .

Även utanför TV:n vinner K-1 popularitet i Sverige. K-1 Scandinavia är en stor gala med 
matcher, som gick för första gången i Köpenhamn 2001. Den kom till Sverige först 2003 och 
besöktes av ca 2 500 personer. Intresset för K-1 har sedan dess ökat kraftigt i norden. K-1 
galan 2004 besöktes av ca 3 500 personer och 2005 flyttades den K-1 till Globen och besöktes 
av närmare 11 000 personer44

Även om man inte egentligen kan träna K-1 så lockar klubbar tränande genom att 
marknadsföra sig med sporten. Mats Söderström berättar att det drar folk till klubbarna om 
man säger att man tränar K-1. Även på nätet finns det mängder av K-1 sighter och 
diskussionsforum. Många matcher och galor finns att ladda hem via fildelningsprogram som 
Direct Connect. Målgruppen har alla möjligheter att breddas i och med att alla som har 
tillgång till Internet har tillgång till K-1.

4.3 Det föreslagna förbudet mot kampsporter
Kampsport har varit föremål för mycket diskussion den senaste tiden. Det som debatten 
främst gäller är ett förslag från justitiedepartementet till lag om förbud mot vissa 
kampsportsmatcher. Detta innebär naturligtvis ett stort bakslag för sporter som K-1, som inte 
längre kommer att kunna arrangera matcher eller galor i Sverige. Rent praktiskt betyder det 
enligt Mats Söderström att matcherna kommer flytta utomlands i stället. 

Bakgrunden till förbudet är enligt justitiedepartementet att det i Sverige idag finns ett antal 
kampsporter som tillåter slag och sparkar mot huvudet och som är lika farliga för deltagarna
som proffsboxning, vilket har varit förbjudet i Sverige sedan 30 år tillbaka. Lagen innebär att 
matcher i kampsporter som tillåter deltagarna att träffa motståndarens huvud med slag, 
sparkar eller annat våld inte får anordnas utan tillstånd. Tillstånd kommer lämnas endast om 
kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser är godtagbara för deltagarnas 
säkerhet45.

Denna fråga har i mångt och mycket kommit att förknippas med sporten K-1, inte minst 
därför att den kom upp på agendan i och med de stora K-1 galor som organiserades i Sverige 
för ett par år sedan. Frågan kom upp om hur det kommer sig att proffsboxning är förbjuden 
medan kampsporter som denna som till synes är lika farliga tillåts.

K-1 Sverige ska komma in med sin syn på förbudet den sista januari 2006. Jag frågade Mats 
Söderström vad deras syn var, och han sade att det som de skulle betona att de var väldigt 
säkra och förebygger väldigt mycket skador. Jag frågade vidare varför det är just K-1 som har 
kommit i ropet i den här frågan, och han antar att det är för att K-1 är störst på arenan. Han 
sade vidare att han inte skulle bli förvånad om det blev ett förbud, eftersom ”det är ju en så 
otroligt oviktig fråga för dom. Så att det är lätt att det blir ’hur ska vi göra med det här, 
hmmm, nej’, och så kör man vidare med annat. Vi har ju andra problem i samhället än det 
här”. Läget ser alltså, i alla fall enligt Mats, relativt mörkt ut för K-1 i Sverige. Det är dock 
oklart huruvida detta kommer påverka populariteten i Sverige vad gäller TV-tittande.

                                                
44 http://www.k-1.se//
45 Pressmeddelande 17 oktober 2005 från Justitiedepartementet
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4.4 Om Eurosport
Eurosport är en sportkanal som sänder över hela Europa. Den finns tillgänglig på 19 olika 
språk i Europa och når 100 miljoner hushåll och 240 miljoner tittare i 54 länder46. I Sverige 
växer Eurosport i takt med digital-TV-utbyggnaden. Kanalen finns hos alla stora operatörer 
och har 3,1 miljoner betalande hushåll som kunder. Det motsvarar en penetration på nära 70 
procent47. Kanalen startade 1989 i Storbritannien på initiativ av EBU (European Broadcasting 
Union) och ägdes tillsammans med Sky (dvs. Rupert Murdoch). Genom en sammanslagning 
med bl.a. störste konkurrenten Screensport 1993 blev Eurosport dominerande sportkanal i 
Europa. Eurosport har EBU som huvudman och ägs av de franska privata TV-bolagen Canal
Plus och TF1 samt den amerikanska satellitsända sportkanalen ESPN, som i sin tur ägt av 
Capital Cities/ABC. Huvudkontoret ligger i Paris48.

Allt som visas på Eurosport i Sverige sänds från Paris. Det betyder bland annat att Eurosport 
måste rätta sig efter de lagar och regler som finns i Frankrike. I Sverige sker i princip bara 
ljudpåläggning, det vill säga svenska kommentatorsröster. Det enda som inte sänds över hela 
Europa är viss del av reklamen – totalt tolv tillfällen per dag - som sänds bara över norden. 
Ingen reklam sänds alltså i bara Sverige49.

Jag frågade mark Jönsson om Eurosport som kanal har möjlighet att påverka till exempel en 
K-1 gala på något sätt. Han visste inte exakt, men sade att i vissa mindre sporter har de 
definitivt saker att säga till om, och eftersom det är så viktigt för de här små sporterna att 
komma ut på Eurosport anpassar de sig. Det som Eurosport kan påverka är allt från 
sändningstider till vem som ska komma och boxas50.

4.5 Programmet Fight Club
Fight Club är ett kampsportsmagasin som sänds på Eurosport. Det innehåller enligt TV-tablån 
det bästa från kampsportsvärlden, och man visar förutom K-1 sporter som thaiboxning, karate 
och kickboxning. Programmet innehåller både matcher, nyheter och reportage. Programmet 
sänds i likhet med allt annat på Eurosport från Paris men med svenska kommentatorer. Oftast 
är det en kommentator, Ronny Lindkvist, och en expert i studion. När programmet handlar om 
K-1 så är oftast experterna svenska K-1 fighters, bland annat Jörgen Kruth som har varit med 
och kommenterat vid många tillfällen.

För att introducera läsarna till programmet Fight Club har jag gjort en studie av programmet 
utifrån ”bingolottobokens” modell. Eftersom denna studie är av presenterande snarare än 
analyserande natur ansåg jag att den hörde hemma här snarare än i analysavsnittet. För att 
göra denna studie har jag utgått från ”bingolottobokens” format. Där tittar man framför allt på 
programmets genre, format och stil, livesituationen och programmets narrativa struktur, för att 
göra en studie av ett TV-program som en text. Eftersom programmets genre, format och stil 
presenteras på andra ställen i uppsatsen – bland annat i analysdelen – kommer jag här att 
koncentrera mig på programmets narrativa struktur och livesituationen. 

Ett narrativ kan förstås som en struktur som organiserar och representerar rumsliga och 
tidsmässiga förlopp, i vad som av ”läsaren” uppfattas som en kausal kedja. I 

                                                
46 http://www.alcatel.se/story/Eurosport.jhtml
47 http://www.resume.se/artikel-art_id=11701.html
48 http://www.ne.se, Nationalencyklopedins nätupplaga
49 Intervju med Mark Jönsson, 29/11-05
50 Intervju mer Mark Jönsson, 29/11-05
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”bingolottoboken” studerar man narrativa premisser – vilka förutsättningarna är, narrativa 
enheter – vilka delarna i programmet är, och narrativa element – vad som binder samman de 
olika delarna med varandra.

4.5.1 Narrativa premisser
Programmets tablåtid varierar i enlighet med resten av Eurosports format. 
Förstasändningarna, alltså det som inte är repriser, brukar ligga mellan klockan nio och 
klockan elva på måndagskvällarna. Sedan visas det många repriser av alla program också, 
vilka ofta ligger väldigt sent på kvällarna. Detta är enligt Eurosports produktionschef Mark 
Jönsson på grund av att ”live alltid är prio”; det är mer intressant och ger nästan per automatik 
högre tittarsiffror.

Själva programtiden varierar också, runt en till två timmar brukar visas varje sändning. 
Reklamfilmer ligger mellan varje match, och varierar även dom i kvantitet. Från en och upp 
till sju eller åtta reklamfilmer visas i pauserna.

Det som motsvarar bingolottos studiorum är de jättearenor där K-1 galorna genomförs. Dessa 
blir större och pampigare ju närmare den stora finalen man kommer. På en av K-1 elimination 
galorna fanns 31 800 åskådare på plats. På finalen finns där runt 70 000 besökare. Arenan är 
uppbyggd kring ringen, stället där själva matchen sker. Denna står i mitten av arenan och tätt 
runtomkring och i alla riktningar sitter ett hav av publik. Ringen är upphöjd och upplyst så att 
åskådarna alltid tittar upp på de tävlande. Detta gäller även för gången där de tävlande går när 
de är på väg in i ringen. 

Kameror som visar ringen finns från alla tänkbara vinklar på dessa galor. Under ronderna 
visas bilder på de tävlande i helfigur, antingen rakt från sidan eller snett ovanifrån. Under 
pauserna när höjdpunkterna från den föregående ronden visas får man se de tävlande från 
andra vinklar, bland annat snett underifrån samt i extrema närbilder. 

4.5.2 Narrativa enheter och element
I bilaga 4 finns en beskrivning av en del av ett Fight Clubprogram. Jag har i den följande 
beskrivningen inte gjort som i bingolottoboken och delat upp programmet i block och 
segment, eftersom programmet inte har någon så tydlig struktur. Reklampauserna är många 
och korta, det är alltid reklam mellan matcherna och ibland även mellan ronderna i en match. 
Det finns inte hellre några särskilt tydligt uppdelade segment, eftersom hela programmet i 
princip bara består av matcher. Det enda som sker mellan matcherna är bilder på fighters som 
kommer in och går ut, och ibland kortare intervjuer med dem. Detta är dock varken 
regelbundet eller särskilt frekvent. Det verkar med andra ord inte finnas någon tydlig policy 
vad gäller narrativa enheter. 

Någon särskilt genomgående användning av narrativa element finns inte heller. Hopp mellan 
olika block och segment sker ofta plötsligt och helt utan förvarning. Från en match kan man 
komma direkt in i en snookerreklam utan någon mellanliggande logotype eller annan ledtråd 
om vad som ska komma. Det hela känns ibland ganska rörigt, och tempot är hela tiden högt. 
Även i början av sändningen kastas man ofta direkt in i en match utan någon egentlig 
introduktion. Antagligen kan det vara så här eftersom Eurosport i resten av Europa inte är en 
sådan kanal där man bestämmer vad man ska titta på enligt en tv-tablå, utan ofta sitter och 
slötittar och byter mellan kanaler. Det man är ute efter är inte ett kontinuum eller en hel 
historia, utan man är nöjd med att få se klipp och bitar från showen. Mark Jönsson berättar att 
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”i Sverige är man van att är det klockan åtta så är det 20.00.00, men så funkar det ju inte i 
Europa, där surfar man ju runt och ’ah, Fight Club, ah kollar lite på det’.”

4.5.3 Livesituationen 
Livesituationen kan, i likhet med i ”bingolottoboken”, beaktas vad gäller de K-1 galor som 
visas på TV. Att något återges som en livesituation ger en särskild verklighetskänsla och en 
känsla av delaktighet. I svensk TV visas K-1 galorna i princip aldrig live51, men det finns inte 
mycket i formatet som avslöjar detta. Det finns alltid en tydlig korrespondens mellan hur lång 
tid det tar att göra någonting och hur det återges på TV:n. Matcherna visas i sin helhet, och 
tiden mellan ronderna används för höjdpunkter från den gångna ronden, slowmotion bilder 
och närbilder på de tävlande. Man får se de tävlande komma in, hela vägen från kulisserna till 
ringen, utan klipp, och efter matcherna får man även se dem gå ut. Reklampauser och 
intervjuer med de tävlande läggs in i den tid som finns mellan matcher och i det finns i princip 
ingenting som stör kontinuiteten. 

Det enda som egentligen avslöjar att galorna inte sänds live är kommentatorerna. På K-1 
elimination berättade den svenske kommentatorn Ronny Lindkvist att ”den här galan gick den 
23 september”. En annan detalj är att det är en svensk fighter, Rickard Nordstrand, med och 
tävlar på galan, och Ronny Lindkvist berättar under sändningen att han redan har pratat med 
Rickard om hur det kändes att vara med på galan, vilket lite förstör illusionen om att det 
skulle vara live.

                                                
51 En teori är att galorna är filmade live och visas så i ursprungslandet Japan, och att det format vi får se i Europa 
faktiskt är en helt oklippt och oregisserad version av live-orginalet
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5. ANALYS
Här gör jag en analys av de genomförda intervjuerna samt av textanalysen. Inom varje 
kategori redovisar jag bara de delar av analysmodellen som är relevanta och som jag hittat 
belägg för. I mottagaranalysen hittar jag exempelvis inget som stödjer idén om att man tittar 
på K-1 för att få bevakning, varför jag inte heller redovisar den variabeln. 

5.1 Mottagare
Här redovisas det som framkommit under intervjuerna med sex personer som tittar på K-1. 
Demografiska profiler över de intervjuade finns i bilaga 3.

5.1.1  Välbehag 
Många av de intervjuade ville betona att de inte tar tittandet på K-1 på så vansinnigt stort 
allvar. Att det inte bara var för spänning och action som de tittade, utan att man kunde få ut
samma sak av att titta på K-1 som man kan få av nästan vilket annat program som helst. Jag 
frågade intervjupersonerna vilka känslor de har i samband med att de tittar på K-1. Svaren 
blev i de flesta av intervjuerna ganska oentusiastiska:

Johan: ”jag vet inte, nästan inga, det är bara ett nöje för mig att titta liksom”
Maria: ”om jag bara ligger hemma och slötittar då är det ju bara kul och soft”
Markus: ”det är en stunds kul underhållning, tidsfördriv”

Här hittar man alltså de känslor som är mest lika Barthes plaisir, mysigt och tillrättalagt. Man 
får inga känslostormar och är inte ute efter det heller. Det är snarare avkopplingen som är det 
viktiga. Som Mohsen uttryckte det: ”man slappnar av och tittar på något kul. Det händer 
något”.

Att inte engagera sig i matcherna gör det lättare att distansera sig till det som händer på TV:n. 
Som Johannes uttryckte det: ” …generellt så är ju K-1 mest showgrunka, så då blir det nästan 
roligast. Lättsmält liksom”. En showgrunka, alltså inte någon kamp på liv eller död. Johannes 
säger vidare att hans engagemang i matcherna är svalt; ”inte så eldigt liksom”.

Att hålla distansen till det som händer i K-1 matcherna är kanske lättare om man inte själv är 
engagerad i kampsportsvärlden. Johannes har tränat kampsport tidigare i livet men inte de 
senaste tio åren. Det är kanske här intresset hos den del av befolkningen som inte själva är 
kampsportsentusiaster ligger, i själva showen?

Showgrunkan, som Johannes uttrycker det, är också en del i det som benämns Quasi-sport, 
när idrott blandas med TV-underhållning och blir till lättsmält underhållning. Jag frågade de 
intervjuade om de tyckte att det var roligare när det är mycket show runtomkring själva 
arrangemanget, med musik, ljusspel och pampiga entréer. De tillfrågade var relativt eniga om 
att så var fallet. 

Johan: ”jo det gör jag, det blir ju mer show”
Johannes: ”ja, det är fan lite kul, det hör ju till på något sätt, det ska ju vara liksom … då är 
det lite pampigare, då blir det som feststämning liksom”
Mohsen: ”ja, det är själva grejen, ja ja ja … det ska vara drag, det ska vara ös”
Markus: ”det krävs nog nuförtiden tror jag, det gör ju att det blir lite spektakulärare att titta på 
och det lockar ju tittare. På TV så förstår man att det är bra med show”
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Det tycks alltså finnas en del sanning i teorin att man tittar på K-1 som avslappning, för att få 
välbehag och koppla av en stund. Att inte engagera sig i programmet utan titta på det som en 
show mer än som slagsmål gör att det inte utlöser några känslostormar hos de tittande. Många 
som tittar på TV generellt gör det antagligen för att koppla av, när man kommer hem från 
jobbet eller träningen till exempel och inte vill engagera sig i något särskilt. Här kan K-1 fylla 
samma funktion som i princip vilket annat TV-program som helst, att man slötittar när man 
inte har något annat särskilt för sig. En person som jag pratade med om K-1 utanför 
intervjuerna till denna uppsats uttryckte det som att han tittade för att det var tillräckligt 
intressant för att se, men tillräckligt ointressant för att slippa engagera sig.

5.1.2 Spänning 
Spänning är helt klart en viktig komponent i tittandet på K-1. Som Barthes uttrycker det52

”energin och intensiteten, omedelbarheten, dramat och ovissheten om hur det ska sluta, allt 
ger oss en kick av tillfredsställelse”. Detta vittnar många intervjuer om. Mohsen beskrev 
målande hur han hoppar i soffan när hans favoritfighter är uppe i ringen, och alla intervjuade 
utom Maria svarade ja, eller i ett fall nja, på frågan om huruvida de tittade på K-1 för att få 
spänning. Maria sade dock att ”lite taggad kan man bli” av K-1 tittandet, vilket det torde 
krävas ett visst mått av spänning för att åstadkomma. Johan beskriver hur man ”…blir så här 
’ah’, att man liksom hajar till när det händer något spännande”. Att haja till, att få en kick, 
tycks vara något man som tittare är ute efter.

En del av spänningen ligger i transparensen i fenomenet, det vill säga att man får en 
äkthetskänsla av det man tittar på, man känner att det är på riktigt och inte något som är 
regisserat och förutbestämt. Det här visade sig till exempel i beskrivningen av livesituationen 
såsom den återgavs i kapitel 4.5.3. Som ett annat exempel på detta kan man nämna att ingen 
av de intervjuade tyckte att det vore positivt om de tävlade hade mer attiraljer som skulle 
spegla en viss image, vilket skulle kunna ge mer bild av en show och mindre av en klassisk 
kamp. 

”Anna: skulle du tycka att det var roligare om man de tävlande hade saker knutna till en viss 
image?
Johan: nej, tvärtom, det blir bara löjligt då”

Spänningen ligger också i variationen, att allt inte är tillrättalagt utan att oväntade saker kan 
hända. Markus berättade att ”det jag gillar med K-1, det är ju lite varierande stilar …
omväxling är trevligt”. Han sade vidare att ”det är även kul när det är nya fighters, speciellt 
när man inte har sett någon av dem innan, så blir det alltid roligt, då blir det en överraskning, 
då vet man inte vad dom ska hitta på”. Dessutom, lade han till ”det är ju kul när det är lite 
konstigt i matchen, så att man kan bli engagerad”.

Markus har tittat ett par år på K-1 och har hunnit se ganska många matcher. Dessutom är han 
storkonsument av TV, tittar upp till sex-sju timmar per dag om det är lugnt i skolan. Med den 
sortens TV-tittande är det inte konstigt att man blir lite avtrubbad, att man tycker att det 
vanliga och tillrättalagda kan bli tråkigt och att man vill ha just variation, överraskningar och 
konstigheter i matcherna.

                                                
52 Barthes, ur Wenner, 1998, s. 259
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Vissa av intervjuerna vittnar också om att det är viktigt med ett högt tempo i matcherna, 
annars kan det bli tråkigt. Markus till exempel tycker bättre om att titta på K-1 än andra 
sporter för att ”det är lite mer action”, och han berättar också att han ”…tycker ganska mycket 
när det är två thaiboxare eller dylikt som möts, då kan det bli ganska mycket ös”. Mohsen 
säger att han skulle kunna tänka sig att titta på K-1 för kvinnor ”… bara inte tempot saktas ner 
och det blir det här duttandet…”. Johannes säger att K-1 är ”lite häftigt, det är ju som liksom 
en TV-spelsgrunka”. TV-spel karaktäriseras ofta av högt tempo och mycket action. Det ska 
hända saker hela tiden, vilket det också helst ska göra i K-1.

En annan viktigt komponent i K-1 är en väldigt hög kompetitivitet vilket också ökar 
spänningen. De tävlande ska verkligen ge allt i ringen, och man ska i princip vara villig att 
offra sig och sin egen kropp i kampen mot motståndaren. Intensiv konflikt är nyckelord. 
Markus beskriver detta: 

”M: Jag tycker att de ultimata sporterna är kampsport. Man tävlar mot varandra, och mot sig 
själva, inte bara bredvid varandra. Det tycker jag är intressant.
A: så att det blir någon slags duell?
M: ja, precis … Jag tycker att det är roligare att se individer som kämpar och lyckas än lag”

En av intervjufrågorna var huruvida man skulle fortsätta titta på K-1 om man införde hårdare 
regler, exempelvis att man förbjöd sparkar eller knän mot huvudet. Vissa av de tillfrågade 
skulle titta ändå, även om ingen var särskilt entusiastisk till idén. Johan svarade till exempel 
”njae, då försvinner ju en stor del av… jag skulle ju säkert titta men jag skulle inte uppskatta 
det lika mycket”, och Hans sade ”jag vet inte, det är liksom en del av spelet. Man kanske 
skulle sakna det… Får man svara nja på det?”. Mohsen däremot var mindre diplomatisk:

”M: nej men då kan man lika gärna sitta och fika istället
A: så du skulle inte titta
M. nehehej!”
…
M: …det är ju kampsport, då ska du ju kunna göra allt, eller inte peta i ögonen eller sparka 
mellan benen, men…” 

En annan likartad fråga var huruvida man skulle titta på K-1 om de tävlande skulle tvingas ha 
på sig huvudskydd. Mohsen, återigen, är tydlig: ”men alltså, det skulle kännas som, är det två 
tomtar, en vit och en röd eller… nej, alltså, det skulle inte vara lika kul”. Hans har liknande 
åsikter i frågan: ”jag vet inte, det skulle kännas lite mer som amatör… det är samma sak som 
amatörboxning, det är kul på OS och VM, men annars skulle jag nog inte titta på det”. Det är 
på något sätt så att ska det vara så ska det vara, fullt ut och utan inskränkning i reglerna. 
Huvudskydd är för amatörer, dom som är med i K-1 är som bästa av dom bästa, och dom ska 
också agera i enlighet. Inget skydd, inga kompromisser. Detta är kompetitivitet när den är på 
sin allra högsta nivå, vilket tillfredsställer vårt behov av spänning.

Spänning tycks alltså också vara en del i att titta på K-1. Man engagerar sig i matcherna och 
bryr sig om hur de slutar, vilket ger en annan sorts tillfredsställelse än den avslappnade plaisir. 
Detta kan tyckas motsägelsefullt mot det som redovisats ovan. Dock tycks det som att tittarna 
har olika slags känslor vid olika tillfällen, dels beroende på eget humör och känslomässiga 
tillstånd, dels på vilken situation man befinner sig i, och dels beroende på produktionsmässiga 
omständigheter – vilka det är som tävlar, hur matchen går till och så vidare. Jag tror därför att 
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tittandet på K-1 dels fyller olika funktioner för olika människor, men även fyller olika för 
samma människa vid olika tillfällen. 

De som söker spänning får alltså sitt lystmäte tillfredsställd i tittandet på K-1. 
Kompetitiviteten är hög, tempot är uppskruvat och variansen är stor, vilket de intervjuade 
upplever som positiva egenskaper. Ett program som får en att hoppa i soffan är väl bland det 
bästa man kan hoppas på vad gäller spänning i form av TV-underhållning?

5.1.3 Identifiering 
Mycket inom idrott handlar om identifiering. Man identifierar sig med sin sport, sin lag eller 
sin favoritutövare. Det är en viktig del i att njuta av upplevelsen. Dock är det inte helt 
okomplicerat med K-1, eftersom det är en så väldigt ny sport. Totalt har den existerat som 
tävling i tolv år, och i Sverige har den inte funnits mer än dryga tre år. Någon K-1 identitet har 
alltså inte hunnit utvecklats än. Hans, som är fotbollsfantast, berättar: ”fotboll är ju kanske lite 
mer intressant eftersom jag utövar det … jag känner ju igen flera, jag känner ju till lagen och 
så … man kanske är starkare engagerad i fotbollslaget, om man har följt dom sen man var 
liten knodd”

Det som istället finns är en något mer diffus kampsportsidentitet eller -mentalitet. I vissa fall 
kan det handla om en hel kampsportslivsstil, i vilken ingår identifiering så väl som många 
andra faktorer.

”Mohsen: det är en livsstil. Kampsport är en livsstil, det är därför jag gör det.
Anna: så att det hänger ihop med allting annat som man gör?
M: precis, jag menar mina kläder, du ser ju… på Mohsens tröja står det Wäsby Kampsport
jag menar, jag skulle inte vilja ha en tröja på mig som det stod idol på, det skulle jag aldrig ha.
A: vad finns det mer som hänger ihop med den här livsstilen?
M: ja men det är ju hela tiden, om du tänker träning, så… jag menar jag, jag ska åka och träna 
efter det här, när jag kommer hem vet jag att jag måste äta, sen måste jag gå och lägga mig 
tidigt så att kroppen hinner vila upp sig ordentligt för att jag har träning i morgon. Det är helt, 
det är 24 timmar, och det är bara skönt. Än att bara sitta hemma och vänta till helgen och sitta 
i baren och supa skallen av sig och inte komma ihåg någonting två dagar efter.
A: så du skulle inte vilja ha någon annan livsstil än den du har?
M: nej men jag vet inte, hade jag varit bra på att plugga och bli läkare skulle det säkert vara 
skitbra. Nej men man känner trygghet”.

Även om det inte handlar om en hel livsstil för alla så visar sig den här mentaliteten ganska 
tydligt i nästan alla intervjuerna. Det kan ta sig uttryck i en vilja att bara vara annorlunda, som 
i Markus fall: ”jag tycker inte så mycket om mainstreamsporter som fotboll och friidrott …
tittar inte så mycket på sport, kan vara kul med lite andra bollsporter, som basket. Inte dom 
riktigt stora, vanliga sporterna”

Ofta kan denna kampsportsidentitet även ta sig uttryck i en vi-mot-dem mentalitet. Eftersom 
kampsport som fenomen är ifrågasatt, inte minst från staten i och med det föreslagna förbudet, 
kan man tänka sig att gemenskapen sluts ännu hårdare och att ställningstagandet "med oss 
eller mot oss" blir ännu tydligare. Det är vi, som är kampsportare, mot dem, som inte förstår 
oss. Man behöver inte själv utöva kampsport för att vara del av denna identitet, det räcker 
med att man tittar och att man förstår. Jag frågade Maria om det fanns någon som hon inte 
skulle rekommendera att titta på K-1, och hon svarade ”dom som inte förstår det, som tror att 
det är slagsmål”. Angående det föreslagna förbudet säger hon att ”det är så fruktansvärt dåligt, 
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speciellt när vi ska leva i en demokrati … Att någon bara kan sticka upp och säga ’nej, ni får 
inte’ när dom inte har någon aning om vad det handlar om. Skitdåligt”.

Den här kampsportsmentaliteten tog sig också uttryck bland de intervjuade i att man ville 
behålla något klassiskt i sporten, en motvilja att sälja ut den och en rädsla att den ska bli 
alltför kommersialiserad, alltför anpassad för en masspublik. 

”Johan: …det finns mycket, för mycket show, det har blivit väldigt kommersiellt, för att tjäna 
pengar
Anna: och det gillar du inte?
J: nej, men jag tittar ändå, det är sånt man får ta”

Markus uttrycker något liknande: K-1 max har mer fart än i vanliga K-1, dessutom är det 
mindre freakshow. Det är inga stora figurer som Bob Sapp och dom där. Och gamla 
avdankade sumos, då slipper man det, det är en fördel” … ”K-1, synd att det har blivit en 
freakshow. Dumt att Bob Sapp och såna är med. Om det bara vore duktiga, inte bara dom som 
är bara stora”.

Den här kampsportsidentiteten innehåller också en kampsportsheder. Vinster ska vara 
legitima, matcherna ska gå till på rätt sätt, och har inte domarna fattat rätt beslut så går det ut 
över omdömet om den enskilda fightern. Allt detta är delar i den identitet som gör att man 
tittar på sporter som K-1.

”Anna: vad tycker du om lite mer spektakulära matcher, eller annorlunda matcher, som 
Akebono-matcher eller…
Markus: avskyr dom! Man ska vinna på rätt sätt för att man är duktig, inte för att någon väger 
250 kilo går mot någon som väger 90 … tycker man att någon blir riktigt rånad på en 
välförtjänt seger då kan man bli lite sur”

”Anna: finns det någon annan som du verkligen inte gillar?
Mohsen: ja, Musashi, hatar den där jäveln
A: varför det?
M: nej men han är japan, han får alltid liksom… jag kommer ihåg förra året då mötte han 
Kaoklai, och Kaoklai väger mycket mindre, men Kaoklai slog honom. Men bara för att han är 
japan så går han vidare och vinner matchen,
A: men det är ju inte hans fel, det är ju domaren…
M: men han har ju en heder, och vet han att han har förlorat då ska han kliva av. Jag tycker att 
han är värdelös”.

Förutom med kampsporten som helhet kan man även identifiera sig med individuella fighters. 
Det var dock ingen som varken sade sig vara lik någon eller uttryckte någon vilja att bli mer 
lik någon fighter, förutom Mohsen, som identifierade sig mest med den person som han även 
beundrar mest, Jerome Lebanner.

”Anna: vem tycker du att du är mest lik?
Mohsen: Lebanner
A: varför det?
M: det är folk som har sagt det, så det är väl det……… jag menar du står ju kvar, om näsan 
går av så står du fortfarande där”
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Individuella fighters har också en viktig roll som idoler för de tittande. Dock ville ingen av de 
intervjuade ville använda ordet idol, vilket kan ha något att göra med att ordet har kommit att 
förknippas med TV3-program och flickrumsdrömmar i rosa. Alla hade dock någon som de 
beundrade, mer eller mindre. Jag frågade alla om de hade någon favorit.

Mohsen: ”inom k-1? Det skulle vara Lebanner”
Markus: ”jag gillar ju Bonjansky, det gör jag, han är trevlig”
Hans: ”Bonjansky är väl den som jag anser vara den bästa”
Maria: ”jag har liksom ingen så här… eller jo, det skulle väl vara Bonjansky, tycker jag är 
jättebra”
Johannes: ”de som är bäst som är mina favoriter, dom som är schysstast … det är väl typ 
Bonjansky”
Johan: ”min absoluta favorit, han tävlar inte i k-1 längre, men han heter Mirko Cro Cop”

En annan sak som gäller för nästan alla sporter är att äldre, mer etablerade stjärnor, och 
veteraner, spelar en viktig roll för TV. Även äldre figurer som har passerat sina bästa år, är 
bekanta ansikten och lockar publik53. Även om K-1 är en så pass ny sport så finns det redan 
de som har placerat sig bland veteranerna. Johan, som är kampsportsallvetare, var väl 
medveten om detta fenomen: ”han Bonjansky är duktig också, men han är ny, så han har 
inte riktigt placerat sig ännu i den där skalan med legender”

Sedan finns det olika drag hos de tävlande som gör att de är populära. Generellt sett handlar 
det om att de ska vara vanliga killar som är nere på jorden och inte tror att dom är bättre än 
någon annan. Antagligen så har detta att göra med den klassiska svenska jantelagen. Du ska 
inte tro att du är bättre än någon annan. Man identifierar sig också hellre med någon som man 
tycker är sympatisk och som delar ens egna värderingar. 

”Johan: jag kan irritera mig på såna som ser lite nonchalanta ut, och som nästan tror att dom 
är bättre än den andra, då kan jag bli irriterad och hoppas att dom ska förlora … Martin 
Holm gillade jag mycket när han körde, för han var… han såg så himla snäll ut när han gick 
in, såg nästan ut som en liten pojke, han gillade jag, han var duktig också … Fast jag gillar 
också när det kommer killar och kör som är lite… när han Cro Cop  körde K-1 max som var 
i Japan, då domarna inte var så snälla mot honom, han var liksom en outsider, men han bara 
kämpade liksom, och det gjorde mig imponerad, att han aldrig gav upp. Domarna vägrade 
liksom…”

”Mohsen: vissa fighters har ju en personlighet. Du har ju Peter Aerts, dom möttes nyligen, då 
visste man inte, man ville inte att Peter Aerts skulle åka på stryk, eller bli knockad. Och 
Lebanner ville man inte att han skulle förlora heller…
a: varför inte?
M: nej men det är två fighters som… Peter Aerts han är nere på jorden, man har sett reportage 
om honom, han är nere på jorden, han är ingen diva. Man vill hellre se the Beast åka på stryk”

Många av de intervjuade nämnde Bonjansky som en av deras favoriter. Jag frågade varför de 
tycker om just honom. Svaren antyder att det viktigaste är att man är nere på jorden, att man 
inte är någon diva. Att man vet sin plats men är duktig i alla fall.

Markus: ”det enda jag vet är att han är ödmjuk, trevlig, men han har flashig stil”

                                                
53 Whannel, 1990, s. 126
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Maria: ”han verkar väldigt som person, väldigt ödmjuk, han kallas ju för the flying gentleman. 
Han verkar vara sådär schysst, städad, han ser inte ut som värsta grottmänniskan heller. Jag 
vet inte, trevlig verkar han”

Förutom att de tävlande ska vara ödmjuka ska de vara duktiga. Som tittare vill man bli 
imponerad av det man ser, den som man blir imponerad av är också den man vill identifiera 
sig med. Spektakulära sparkar och hoppknän inger respekt hos många. I princip kan man dock 
bli imponerad av vad som helst, det behöver inte ha något att göra med det man är mest 
intresserad av. Maria fick frågan om vad som skulle kunna ersätta K-1 om det togs ifrån TV-
utbudet: ”artistisk gymnastik är lite roligt, med bollar och snören och grejer … det är sånt 
som jag blir lite imponerad av”. 

De flesta svaren rörde sig dock om kampsport. Johannes sade att ”om det är någon som man 
vet att den där han är bra, då kollar man ju hellre”. De som är bra är de som har ”slickast 
movers, dom kan sätta lite schyssta kombinationer, och dom får in dom … Lite 
karatefilmsmoves liksom”

Markus: ”riktigt tekniska fighters kan vara roligt”
Maria: ”…det är jättekul att se duktiga fighters”
Hans: ”såna som är väldigt tekniskt bra är kul att se … det är väl när Bonjansky kör, då vill 
man gärna se ett hoppknä eller en hoppspark. Det är typ det man sitter och väntar på … dom 
som tävlar är så grymt tränade och så grymt duktiga som klarar av det där. Det måste ju vara 
riktigt jobbigt. Jag är imponerad av dom”
Markus: ”är man själv intresserad av kampsport så ser man ju mer upp till eliten inom 
kampsport”

Det är många som betonar att det är viktigt att det verkligen är de absolut bästa som man får 
se. Markus säger till exempel att ”det är kul att se den absoluta världseliten inom stående 
kampsport som kör, se dom riktigt duktiga, det är riktigt roligt”. Maria är inne på samma spår, 
”det är en stor, kul tävling, som många proffsfighters drömmer om att få ställa upp i. Det är 
häftigt”. Återigen, man vill bli imponerad, för de som man beundrar vill man identifiera sig 
med, och identifiering leder till större engagemang i och vilja att följa sporten.

Förutom att ha en kampsportsidentitet och att identifiera sig med enskilda tävlande som man 
ser upp till, finns det även en nationell identitet. Det finns några svenska tävlande, och de 
engagerar många tittare. Maria säger att ”…det är ju alltid kul, när det kommer upp en svensk, 
då blir det spännande i och för sig”. Hans är inne på samma linje ”jag kan ju heja på 
svenskarna, tänka att kom igen nu, knocka honom…”

Det är alltså så att om man identifierar sig, oavsett om det gäller identifiering med hela 
kampsportsmentaliteten, med enskilda fighters, eller nationellt, så blir det med intressant att se 
på K-1. Man tittar för att känna sig som en del i en gemenskap och för att det hör till den 
identitet och livsstil som man har valt. 

Detta är något som kan sägas gälla för de flesta sporter, men i en sport som K-1 där 
betoningen väldigt starkt ligger på individuella prestationer finns väldigt stora möjligheter till 
identifiering. Många av de intervjuade visade tecken på detta på olika sätt. Och även om det 
inte var självklart att detta var anledningen till att de tittande, så är möjligheten till 
identifiering med de tävlande och med kampsportsvärlden antagligen en del av det hela som 
ökar intresset för att titta i och med att man blir mer engagerar sig i det man ser på.
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5.1.4 Socialt sammanhang
En viktig del i forskningen om olika mediers popularitet är det sociala sammanhanget. 
Antingen att man tar del av medierna tillsammans, exempelvis genom att titta på TV 
tillsammans med andra, eller att man skapar gemensamma samtalsämnen som underlättar 
framtida samvaro med andra. Jag frågade de intervjuade om de höll med om detta när det 
gällde K-1. De flesta var skeptiska. Den enda som höll med var Mohsen, och då utan vidare 
entusiasm: ”alla pratar om det, så ja, kanske”. Johannes höll inte med om att det var därför 
man tittade, men att ”det är ju en andrahandsgrej, den kommer automatiskt”

Markus svarade nej på min direkta fråga men sade, vad gäller TV-tittande i allmänhet: ”det är 
inte bara TV:n som lockar ute i korridoren, utan det är samtalet i TV-soffan också”. I hans fall 
var det dessutom ett socialt sammanhang som ledde till att han överhuvudtaget började titta: 
”jag såg det första gången på en Discovery-dokumentär, men tänkte inte så mycket på det då. 
Jag såg det senare, när jag var ute med ett gäng från ju-jutsun, då hamnade vi på en bar med 
storbilds-TV. Där satt vi och mös”. Han säger vidare att ”det är roligare om man sitter några 
stycken och kan kommentera och prata med varandra. Det blir ju mer stämning då”. Viss 
sanning borde med andra ord ligga i gemenskapsresonemanget, även om de intervjuade inte 
ville kännas vid det. 

5.1.5 Inre drifter 
Läser man mellan raderna i intervjuerna kan man hitta en del som faller under denna kategori, 
i alla fall vad gäller motvilja och även aggressivitet riktat mot enskilda tävlande. Speciellt Bob 
Sapp, the Beast, tycktes vara måltavla för Mohsens ilska.

”Mohsen: …är det the Beast så vill jag bara att han ska åka på stryk så då hoppar jag också i 
soffan. … jag skulle vilja se Mike Tyson spöa skiten ur the Beast.
A: varför det?
M: nej, släng ut den där sopan, han är bara fel. Han ska ha spö, så är det bara”

Men den här fientligheten kan också vara med generell, riktad mot den som gör något som 
man inte tycker om. Johan berättar: ”fan va ful han är, brukar jag säga när jag verkligen 
irriterar mig på någon. Eller om dom kör fult, lite fegt sådär, då brukar jag tänka att han inte 
förtjänar att vinna”. Också Johannes säger: ” …för man vet ju liksom att den där jäveln gillar 
man inte, för han kör ju så jävla fegt och fult”. I stället för att heja på någon så hejar man mot 
någon. Man bryr sig egentligen inte om vem som vinner, bara det inte är den man inte tycker 
om. Här har man en konkret person att rikta sin aggressivitet mot, och att se honom åka på 
stryk i nio minuter eller bli slagen medvetslös torde väl kunna stilla även den mest 
blodtörstiges aggressiva hunger.

Jag hittade inga direkta svar som sade att man tyckte att det var roligt att se någon domineras 
av någon annan, förutom det faktum att det är vad hela sporten går ut på. Man hade dock 
kunna tänka sig att de intervjuade skulle tycka att det var roligare att se på ojämna matcher 
när någon blev brutalt nerslagen. Så var dock inte fallet. Johannes tyckte dock att Ray Sefo är 
rolig att se på, eftersom han ”är lite mer röjig, det ser nästan ut som ’nu jävlar ska det köttas’”

Antagligen ligger det en hel del sanning i tanken att tittandet på K-1 ger utlopp för en del inre 
drifter. Det är dock ganska svårt att få fram i intervjuer som dessa, framför allt eftersom jag 
som intervjuare inte har någon utbildning i psykologi utan försöker angripa frågan från en 
medievetenskaplig synvinkel. Sexaspekten till exempel, hittar jag överhuvudtaget inte några 
belägg för, men det kanske man som tittare inte heller är särskilt benägen att erkänna. Visst 
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finns det dock belägg för tanken att man tittar på K-1 för att få utlopp för inre drifter och 
aggressivitet.

5.2 Producent
Här redovisas det analysmaterial som jag har fått fram i intervjuerna med Mats Söderström, 
ordförande för K-1 Sverige, Mark Jönsson, produktionschef på Eurosport Sverige, och Ronny 
Lindkvist, Eurosports K-1 kommentator. I dessa tolkningar bör man dock vara medveten om 
att det är producenterna som talar, det vill säga de som står bakom K-1. Detta skulle kunna 
innebära en risk för förlorad objektivitet vilket man bör ta hänsyn till. Dock anser jag att de 
uttalanden som fällts varit relativt neutrala och sakliga, och i vilket fall som helst är det 
intressant att se vad de tycker. 

5.2.1 Spänning
Jag frågade Mats Söderström varför just K-1 har så mycket tittare, i förhållande till andra 
liknande sporter. Han svarade att en anledning är att man kör i en ring, och alltså inte på 
mattor. Detta känns lite mer häftigt, lite mer ”på riktigt”. Jämfört med till exempel All Style 
tävlingar, där deltagare från olika sporter också deltar men där det bara är svenskar, så är 
reglerna och nivån mycket högre. Det är alltså duktigare fighters som deltar och högre nivå på 
matcherna. Ju högre nivå på matcherna, desto mer engagerad blir man och bryr sig om vem 
som ska vinna, vilket leder till att det blir mer spännande. 

Ronny Lindkvist svarade också på frågan om varför just K-1 var så populärt. Han svarade att 
det är för att det ”händer mycket i ringen”. Han jämförde med sporter som Ultimate Fighting 
eller Mixed Marshall Arts, och sade att där måste man kunna sporten för att tycka att det är 
roligt, eller Shooto, där man över huvud taget inte ser så mycket för att de ofta ligger på 
marken i golvkamp. K-1 kan man alltså titta på bara för att det händer saker, det är fart och 
det är action och det är spännande att titta på. 

5.2.2 Identitet
Jag pratade med Mats Söderström om det föreslagna förbudet mot K-1. Han sade att ”i 
riksdagen, där har man en medelålder på 55 år, och det är dom har kanske inte varit i kontakt 
med kampsport, och inte förstår så mycket…”. Han ger uttryck för den speciella 
kampsportsmentalitet, där man ställer ”oss kampsportare” mot ”de som inte förstår”, ”de som 
är mot oss”.

Ronny Lindkvist berättade också en intressant sak på samma tema. Jag frågade om han brukar 
få någon feedback på sitt sätt att kommentera. Han berättade att ”ingen annan sport har så 
mycket världsmästare”, och menar att folk klagar på att han inte vet vad han pratar om. Han 
berättar att folk som har varit nere och tränat ett par gånger tror att de vet allt, och att det är 
extremt mycket så i kampsportsvärlden. När jag frågar om vad han tror är anledningen till 
detta säger han att det är en tuff sport, att folk tycker att det är ballt och häftigt. Det finns 
alltså en vilja att tillhöra kampsportsvärlden och så fort man har tagit ett steg in i den så 
känner man sig som expert. Processen för att iträda sig den här kampsportsmentaliteten är 
med andra ord väldigt kort.

Naturligtvis tillhör även kommentatorn Ronny Lindkvist den här kampsportsidentiteten. Han 
säger att han aldrig skulle säga något i TV som vore negativt för sporten, exempelvis prata om 
någon tävlandes drogproblem eller dylikt. Han är lojal sin sport och tänker inte sälja ut några 
av de tävlande för eventuella publicitetspoäng.
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Den här kampsportsmentaliteten kan alltså vara en del av förklaringen till att man tittar på K-
1, att det är en del i processen att stärka sin identitet som kampsportare och känna 
samhörighet med de andra i samma gemenskap. Att även producenterna deltar i samma 
gemenskap förstärker bara det här perspektivet ännu mer.

Man är dock från producenthåll villiga att bjuda in vem som helst till den här världen. De 
flesta av tittarna i en stor TV-publik är inte sportfanatiker och det är inte genom att producera 
program som tilltalar experter som deras uppmärksamhet kan vinnas. Det grundläggande är 
att leverera program med underhållningsvärde54. Jag frågade Ronny Lindkvist vem han 
vänder sig till när han kommenterar. Till alla, svarade han. Det handlar om att man lägger sig 
på en nivå så att den passar alla. Han går igenom regler och förklarar hela tiden vad som 
händer så att alla ska förstå. 

5.2.3 Bevakning
Det fanns en hel del i dessa intervjuer som kan falla under denna kategori. Teorin är att man 
söker kunskap som man kan använda för att förstärka sin roll i olika sammanhang, speciellt 
för individer som fungerar som någon slags officiella eller inofficiella ledare. Man tittar alltså 
på K-1 för att få reda på vad som händer, vilket innebär att en viktig egenskap för att locka 
tittare är att erbjuda kunskap om K-1 och de tävlande.

Mark Jönsson berättade hur man gjorde för att hitta kommentatorer och experter (bisittare 
som fungerar som expertkommentatorer) till Eurosports sändningar. Han sade att de försöker 
hitta före detta utövare, eftersom de som håller på fortfarande oftast är för upptagna. Eller 
tränare som kommer in, som är inne i sina sporter. ”För vi vill ju ha experter på sporterna som 
vi hellre kan lära upp till kommentatorer, än journalister som inte kan någonting om sporterna 
… prio är ju egentligen att det är en kunnig expert som kan vara verbal”. Han nämnde en av 
deras expertkommentatorer, Jörgen Kruth, som brukar sitta tillsammans med Ronny Lindkvist 
och kommentera. Han sade att ”Jörgen har ju en enorm kunskap, han är ju en av dom få som 
har varit uppe i riktiga höjdargalor”.

Jag frågade också Ronny Lindkvist hur man som kommentator bar sig åt för att behålla gamla 
tittare och locka nya. Han svarade att det var viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som 
händer i K-1 världen och ha fakta om de tävlande. Från producenthåll är det alltså viktigt att 
tillhandahålla tittarna kunskap och fakta, vilket antas få människor mer benägna att titta på 
programmen.

5.3 Textanalys
Programmen som jag har analyserat är två delar av K-1 elimination galan, en serie matcher 
som avgör vem som ska gå vidare till stora World Grand Prix i Japan. Kommentatorerna är i 
första delen Ronny Lindkvist med Jörgen Kruth som expert, och i andra delen kommenterar 
Ronny Lindkvist ensam. 

Det finns en hel del intressant att lägga märke till i Fight Clubs programtext. Att man kallar 
det programtext är ett uttryck för att allt, även bilder, symboler och dylikt, går att analysera 
som texter, vilket är ett klassiskt grepp inom medieanalysen55. Jag utgår här från min egen 

                                                
54 Goodwin & Whannel, 1990, s. 110
55 se till exempel Bolin & Forsman, 2002, s. 141ff
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analysmodell, men lånar vissa nyckelanalyselement från Rineheart56, som har gjort en 
liknande analys av ett annat idrottsprogram, Extreme Games. 

5.3.1 Spänning 
Rineheart skriver om hur vanligt det är med krigsmetaforer i idrottprogram på TV, något som 
inte minst är tydligt i Fight Club. Krig och krigsmetaforer handlar naturligtvis om oerhört hög 
kompetitivitet och passar därför in i sammanhang som dessa. Krig är ständigt närvarande i 
Fight Club. Dels i själva formatet, de två krigarna som står mot varandra, den ena ska besegra 
den andra i den duell där allting står på spel. Men även kommentatorerna använder rikligt 
med krigsmetaforer. Ronny Lindkvist säger, bland annat: ”han har förlorat många matcher, 
men han är ändå en tuffing, han är en krigare”, ”han vill in och kriga i alla fall, och han vinner 
ju första ronden helt klart”, ”Kakuda brukar ju kunna gå in och kriga riktigt rejält med 
boxningen”, ”nu behöver han gå fram och kriga” och ”ett sista krig vill vi se”. Många fler 
exempel finns men jag tror att poängen redan är klargjord.

En annan som hör till hög kompetitivitet är att man ska ge allt i fighten, man ska våga ge allt, 
och man ska riskera sin egen kropp för tävlingen. Rineheart skriver ”show some guts” och 
”give up your body for the team”. Det här är naturligtvis också väldigt grundläggande i K-1, 
eftersom hela konceptet handlar om att våga gå in i en ring och våga ta risken att bli skadad av 
den andra. Detta är också koncept som hyllas av kommentatorerna. Man ska aldrig fega ur, 
och om man är skadad ska man fortsätta ändå så länge man kan. Exempel på detta är citatet 
”han kan ta mycket”, uttalat av Jörgen Kruth i positiva ordalag om Gary Goodridges förmåga 
att ta stryk, eller ”Rickard tog den utan att nästan blinka” om Rickards Nordstrand som 
lyckades stå upp även efter att ha fått en back-kick i magen.

Vid ett annat tillfälle blev Peter Aerts skadad, en gammal benskada gick upp och han blödde 
ymnigt. Jörgen Kruth visade uppenbar irritation för att det tog så lång tid att åtgärda, han ville 
att Aerts skulle tillbaka i Fighten på en gång: ”sätt på tejp bara”, ”det där är bara att tejpa och 
köra, det behöver inte ta tio minuter liksom”. Vid ett annat tillfälle fick Bob Sapp ont i benet 
tidigt i matchen. ”Får man ont i benet sådär i första ronden är det svårt att stå upp och köra i 
de resterade ronderna”. Smärta är alltså inte en faktor, det är bara om man rent praktiskt klarar 
av att köra som spelar roll. Ingen av de tävlande visar förövrigt någonsin några tecken på 
smärta, utan så länge de kan stå upp så fortsätter de fightas. Detta ses som självklart.

Spänning i form av krigsmetaforer och spänning i form av hög kompetitivitet är alltså väldigt 
vanliga i K-1:s sändningar och i hur de kommenteras. Det finns naturligtvis även många andra 
faktorer som tyder på spänning men de här var två av de mest konkreta som jag kunde hitta.

5.3.2 Identifiering
Rineheart skriver om hur viktigt det att sportprogrammen på TV arbetar med ”personalisation 
of athletes”, för att man ska få någon slags personlig relation till dem, och lättare kunna 
identifiera sig med dem. Det finns även element av detta i Fight Club. Dels är det rent 
bildmässigt. Innan och efter ronderna visar man extrema närbilder på de tävlande, man kan 
riktigt se hur de känner sig och hur de mår. Slowmotion och närbilder på sparkar och slag som 
träffar gör att man nästan själv känner hur ont det gör och att man placerar sig själv i ringen.

Även kommentatorerna bidrar i viss mån till identifieringen med de tävlande. De berättar om 
de tävlandes ursprung, var de kommer ifrån, hur gamla de är, var de tränar och så vidare. 

                                                
56 Rineheart, ur Rowe, 2004, s. 312ff
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Jörgen Kruth berättar till exempel att han har tränat med Peter Aerts några gånger, och Ronny 
Lindkvist berättar att han pratade med Rickard Nordström efter hans match och redogjorde för 
hur han hade upplevt det.

Det finns också vissa delar i själva upplägget på galorna som bidrar till identifieringen med de 
tävlande. När de tävlande är på väg in i ringen spelas musik som de har valt själva. Många 
väljer musik som speglar var de kommer ifrån, andra väljer låtar som ska säga något om vem 
dom är. Vissa går och sjunger med i musiken, vissa går och smådansar lite. Det ger en bild av 
vem det är som är på väg in, det är inte bara vilken fighter som helst, utan en person med sitt 
egen identitet och personliga karakteristika. De tävlande har också i många fall speciella 
kläder på sig på väg in, som de sedan tar av sig i ringen. Det kan vara en karatedräkt till 
exempel, om den tävlande har karateursprung, en tröja med namnet på hans gym, en speciell 
sorts ”boxarrock” eller liknande. Även shortsen som man har på sig under själva matchen är 
specialdesignade på olika sätt, för att spegla ursprung eller image, och ibland är även 
tandskydden specialdesignade. 

En annan väldigt tydlig form av identifiering är den nationella. I eliminationgalan deltog en 
svensk fighter, Rickard Nordstrand. Kommentatorn Ronny Lindkvist var begeistrad. ”Det är 
så riktigt riktigt kul när vi får se en svensk fighter här i ringen på eurosport”. Han talade om 
Rickard som ”våran egen svenska fighter”. Ronny Lindkvist pratade förhållandevis länge om 
honom, gav mycket bakgrundsfakta och talade om hur han hade förberett sig inför den 
matchen. Även om inte detta är ett medvetet grepp från producenthåll för att stärka tittarnas 
identifiering så bidrar det i alla fall till det. När sedan Rickard förlorade berättades om hur han 
bara hade haft fem dagar på sig att träna, och att det ändå var starkt av honom att ställa upp i 
tävlingen. Det var under matchens gång ingen tvekan om vem det var meningen att man som 
svensk skulle heja på, och det var på något sätt okej att han förlorade, han var duktig ändå. 

Den nationella identifiering som är absolut tydligast är dock den japanska, vilket inte är så 
underligt. Galorna äger rum i japan, många fighters kommer därifrån och likaså domarna, och 
det är även här lejonparten av tittarna finns. I introduktionen till programmet och i exempelvis 
logotypen märks det japanska ursprunget tydligt.

5.3.3 Inre drifter
Fientlighet och dominans över andra finns det en hel del av i K-1 galorna; det är i princip det 
de går ut på. Ju mer man dominerar den andra, desto mer vinner man. Som Rineheart 
uttryckte det, ”aggressive players get the price”. Exempel på detta från eliminationgalan var 
när Jörgen Kruth ondgjorde sig över Ignashov, som enligt hans tycke tvekade för mycket. Han 
tyckte dessutom att han såg lite ”överviktig och långsam” ut. Vid ett annat tillfälle sade 
Ronny Lindkvist om Rickard Nordstrand att ”nu vill jag att han ska gå in och kriga och slå 
dom här slagserierna på 30 slag”. En fighter blev hyllad med orden ”Raslan han är inte den 
som går bakåt inte”. Ronny Lindkvist sade även flera gånger ”i K-1 för att vinna måste man ju 
gå framåt”, vilket sammanfattar det hela ganska bra.

Vad gäller sex kan man även hitta sådana tendenser på K-1 galorna, i alla fall i form av 
möjligheter till att se lättklädda män och kvinnor. Den manliga kroppen visas upp, vissa 
tävlandes shorts döljer inte mycket för världen. Närbilder och slowmotion på fighters i 
närkamp fyller rutan. Kommentatorerna drar sig inte heller för att diskutera de tävlandes 
kroppar, om de ser vältränade ut eller om de är lite överviktiga till exempel. Det är verkligen 
ett tillfälle då alla ges möjlighet att ingående studera mäns kroppar utan att skämmas för det.
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Man kan även skymta lättklädda kvinnor ibland. Som Rineheart uttrycker det, ”woman are 
sexy props or prises for the men”. Gary Goodridges flickvän är typexemplet. I sin minimala 
klänning följer hon honom in till ringen, går efter honom i hans följe och är aldrig långt borta. 
Efter matchens slut kommer hon in i ringen och kramar om de tävlande och ler glatt till 
kameran. Andra lättklädda kvinnor är de som kommer in i ringen mellan ronderna och håller 
upp skyltar som annonserar nästa rond. Dessa får man inte se så mycket av i TV, men de 
skymtar förbi ibland.

5.4 Övergripande
Det är naturligtvis svårt att göra separata analyser av olika aspekter på K-1 eftersom de olika 
delarna hänger ihop. Produktionen av K-1, till exempel, är beroende av mottagarna av 
programmet för att existera. Utan mottagare finns det ju ingen vits med att göra ett program. 
Mottagarna är givetvis också beroende av producenterna av programmet för att ha någonting 
att titta på. Programtexten är så att säga det som ligger emellan dessa olika poler och gör att 
de hänger ihop. Trots detta så har det i de olika delarna av analysen framkommit relativt stora 
skillnader i svaren på frågan om vad som bidrar till K-1:s popularitet och vad det är som 
lockar tittare. Mottagaranalysen var tveklöst det ställe där flest av variablerna fick stöd, vilket 
kanske inte är så konstigt. Intervjuerna var många, och jag hade möjlighet att ställa precis de 
frågor som passade in i de här frågorna. 

Producentintervjuerna var inte lika givande i detta hänseende. Detta kan bero på olika saker. 
När det gällde produktionschefen på Eurosport så var han inte så insatt i frågan om K-1 
överhuvudtaget utan bidrog mer till bakgrundsfakta generellt om produktionsomständigheter 
och dylikt. Vad gäller K-1 förbundsordföranden och Eurosportkommentatorn kan man tänka 
sig att de av olika skäl vill framföra vissa aspekter mer än andra, inte minst att de arbetar med 
att framhäva sportens bra sidor. Argumenten i deras fall om sportens kvaliteter var mer 
absoluta gällande sporten än beroende av känslor framkallade hos tittaren, de ville med andra 
ord säga att K-1 är populärt helt enkelt därför att det är en bättre sport än andra. 

Vad gällde textanalysen så finns här naturligtvis stora delar av svaren på frågan om K-1:s 
popularitet, men risken med att basera allt för mycket på en egenhändigt gjord analys av ett 
TV-program är att slutsatserna då alltför mycket kommer att bygga på mina personliga åsikter 
och känslor. Jag har alltså försökt att hålla textanalysen relativt objektiv och jag hoppas att de 
svar som jag har kommit fram till även skulle kunna fås av en annan person som gjorde 
samma analys.

Vissa likheter fanns det trots allt mellan de olika delarna i analysen. Spänning till exempel, 
var ett ständigt återkommande begrepp. Tittarna visade på olika sätt hur de tyckte att det var 
spännande att titta på K-1, både genom att säga det rakt ut och genom att visa att man tyckte 
det var positivt med hög kompetitivitet och stor varians i tävlingarna. Producenterna antydde 
också att spänning var en viktig del i K-1, framför allt genom att framhålla kvaliteter som att 
det är mycket action och händer mycket i ringen. I textanalysen var spänning en uppenbar del 
i upplevelsen. Många saker i upplägget tydde på att man gjorde allt för att öka spänningen, 
dels själva kampen i sig men också i stämningen som återspeglas i tävlingen; den höga 
kompetitiviten mellan fighters och det höga tempot i matcherna. Antagandet att man tittar på 
K-1 för att få spänning har med andra ord fått relativt starkt stöd ifrån alla de tre perspektiven.

Identifiering var en annan variabel som återkom i alla tre analyserna. Tittarna pratade mycket 
om enskilda fighters som de tyckte om av olika anledningar. Dessutom var det viktigt med 
fighters som dels var duktiga, eftersom man hellre identifierar sig med någon man beundrar, 
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och dels verkade vara ödmjuka, trevliga och schyssta. Det är lättare att identifiera sig med 
någon man liknar själv till viss del, och man är antagligen inte så benägen att ställa sig själv 
bredvid någon man tycker är arrogant eller en dålig idrottsman. 

Kampsportsmentalitet och identitet var något som kom fram både bland tittarna och bland 
producenterna, inte minst i att producenterna till viss del själv visade sig tillhöra denna 
kategori. Naturligtvis är det lättare att producera något som tilltalar en viss kategori 
människor om man själv tillhör samma kategori. I textanalysen var identifieringsvariabeln 
ännu mer tydlig, både i bildspråket och i kommentatorernas uttalanden. Man fick lära känna 
de tävlande som personer, med speciell stil och med känslor, vilket gör det mer intressant att 
följa deras öden i den fortsatta kampen. Identifiering, dels med tävlanden, och dels som en del 
av en speciell kategori människor med kampsportsmentalitet, var en tydlig anledning till 
varför det är intressant att titta på K-1, en tes som har fått stöd ifrån alla tre vinklar.

Teorin om att det är inre drifter som lockar folk att titta på K-1 finns det antagligen mer stöd 
för än vad jag lyckats få fram i denna uppsats, och någon mer skolad i psykologi skulle 
troligen ha mer att skriva här. Det var i alla fall tydligt att tittandet på K-1 gav utlopp för både 
inre fientlighet och aggression mot andra människor. Tittarna vittnade till exempel om det i 
form av fighters som de ville se få stryk. I textanalysen var det också uppenbart att det finns 
möjligheter att få utlopp för fientlighet och dominans över andra, när man bokstavligen får se 
en människa bli nerslagen av en annan. Här fanns dessutom en tanke om variabeln sex, man 
har i alla fall som tittare på K-1 väldigt stora möjligheter till att titta på lättklädda både män 
och kvinnor. Trots att jag inte i producentdelen av analysen hittade belägg för denna variabel 
tycker jag att den kan anses ha fått stöd i denna undersökning.

Producentdelen var den enda som gav belägg för teorin om att man tittar på K-1 för att få 
bevakning, det vill säga fakta om vad som händer och hålla sig uppdaterad. Från 
producenthåll tycktes det viktigt att man som tittare var uppdaterad på vad som hände i K-1 
världen, något som inte märktes från tittarna. Kanske är det så att man inom produktionsledet 
överskattar K-1 som intressant i sig, och att man därför inte lika tydligt ser de andra 
anledningarna som kan finnas att titta. Man tror att man tittar för att man vill veta, medan det 
kanske i själva verket är så att man tittar för att man vill känna. Varken i receptions- eller 
textanalysen hittade jag stöd för denna bevakningsidé.

Sociala drifter till tittandet hittade jag bara i mottagaranalysen, vilket kanske inte är så 
konstigt. Detta är något som helt sker hos mottagaren av programmet och som man inte kan 
hitta i produktionen som sådan. Det tycks dock ändå vara en relativt viktig variabel. Även om 
man inte direkt tittar för att konkret få socialisera med andra, så framhåller vissa av de 
intervjuade att man gärna tittar tillsammans med andra. Detta är naturligtvis olika från person 
till person, men i många fall verkar det ändå som att man tittar för att det är ett sätt att umgås 
med andra, och att även om det inte är därför så är det i alla fall trevligare än att titta själv.

Kategorin välbehag hittade jag inte heller belägg för någon annanstans än i mottagaranalysen. 
Det verkar inte som att det är detta man som producent är ute efter att leverera till tittaren, 
man vill i stället göra något häftigt och spännande, vilket även märks i textanalysen. Men som 
mottagare och TV-tittare är man antagligen i vissa fall relativt avtrubbad och svårimponerad, 
vilket gör att man mer ser K-1 som en lättsam form av underhållning än som det häftiga och 
brutala spektakel det ibland försöker vara.
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6. SLUTSATSER
Vad man kan komma fram till med denna analys är, som väntat, att det finns flera olika 
variabler som förklarar varför man tittar på K-1. Dels skiljer det från person till person, dels 
kan det skilja för samma person vid olika tillfällen, och dels kan det för en person vid ett 
tillfälle finnas flera olika anledningar till att han eller hon tittar.

Jag skulle dock vilja sammanfatta det hela med att de viktigaste anledningarna till att man 
tittar på K-1 är att man vill ha spänning, och för att få utlopp för inre drifter som rensande av 
underbyggd fientlighet och aggression. Det här är något som man inte hittar på så många 
andra ställen i medieutbudet än i just kampsporter. Våldsfilmer och dylikt kan visserligen till 
viss del tyckas tillfredsställa aggressiva lustar och ge utlopp för fientlighet, men där finns 
ändå en uppenbar brist på transparens och verklighetskänsla, något som våld i form av en 
idrott verkligen tillhandahåller. Denna verklighetskänsla är naturligtvis något man försöker 
efterlikna även i exempelvis filmer. I filmsammanhang vet man ändå i bakhuvudet att allt är 
påhittat, men när man tittar på K-1 så är man medveten om att det som sker är på riktigt. Den 
som får ont får verkligen ont, och den som är besegrad har verkligen förlorat även i verkliga 
livet. Detta gör att idrott för många är mer spännande, eller i alla fall spännande på ett annat 
sätt, än vad film någonsin kan vara. 

På den andra extremen ligger K-1 som välbehag och avslappning - en njutningsfull upplevelse 
i likhet med den man kan få av att titta på många andra sorters TV-program. I dessa två 
påståenden ligger naturligtvis en motsättning, men man måste vara medveten om att 
underhållning i sig är mer mångfacetterat än att kunna beskrivas från bara en dimension.

En sak som gör det med intressant att titta är att man kan identifiera sig både med enskilda 
fighters och känna sig som en del av en kampsportsidentitet. Om man känner något för den 
som står i ringen blir man mer engagerad och upplevelsen blir mer intensiv. 
Kampsportsidentiteten gör att man som tittare känner sig som en del i ett sammanhang, 
någonting som i sig kan vara en angenäm upplevelse, och som dessutom gör en mer benägen 
att fortsätta titta för att ytterligare förstärka känslan. I K-1 programtexten är det tydligt att man 
betonar just den individuella prestationen – att det är den enskilda fightern som är viktig och 
som genomför prestationerna. Det är lättare att identifiera sig med en individ än exempelvis 
med ett lag.

Något som ytterligare förhöjer tittarupplevelsen är om man tittar i grupp och kan känna sig 
som en del av ett socialt sammanhang. Även om denna variabel inte fått oerhört starkt belägg 
i min undersökning tror jag inte att den ska underskattas, eftersom den gemensamma 
upplevelsen är ytterligare en förhöjning av den enskilda. Delad glädje ger dubbel glädje, som 
det heter. 

Teorierna om att man tittar på K-1 för att få bevakning eller för att få utlopp för sexuella 
lustar har jag mer eller mindre förkastat; de känns helt enkelt för långsökta när det finns andra 
variabler som bättre förklarar varför man tittar på K-1.

Jag tror att jag i och med dessa svar har kommit en bra bit på vägen för att förklara K-1:s 
popularitet. Många som tittar håller säkert inte med om alla dessa tankar, men däri ligger 
också komplexiteten i att förklara varför något är omtyckt. Förutom dessa teorier finns det 
säkert andra förklaringsvariabler som jag mer eller mindre har missat i min analys, men 
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utrymme för ytterligare forskning finns det nästan alltid i sammanhang som dessa, och någon 
helt komplett förklaring kommer säkert heller aldrig att kunna skrivas.
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BILAGA 1. LIKNANDE KAMPSPORTER

Mixed Marshall Arts (MMA) är en blandning av många olika kampsporter57. De tävlande 
använder tekniker från  ju-jutsu, judo, karate, boxning, kickboxning och andra sporter. Man 
vinner antingen genom att motståndaren ger upp, eller på poäng efter matchens slut. Den 
största skillnaden mot K-1 är att man även har tekniker nere på golvet, alltså inte bara stående. 
De tekniker man får poäng för är slag, sparkar, knä- och armbågstekniker, fasthållningar, 
strypningar, kast och svepningar. Begreppet MMA är också ett samlingsbegrepp för flera 
olika tävlingsformer med liknande regler, däribland Ultimate Fighting och Pride (se nedan)

Ultimate Fighting (UFC) var från början en väldigt brutal kampsport, deras slogan var ”there 
are no rules” och matcherna var korta och våldsamma. Tekniker som att slita i någons hår 
eller attackera någons skrev ansågs av de flesta inte vara fair play, men de var formellt inte 
förbjudna. Sportens brutala natur gjorde att UFC uppmärksammades av myndigheterna i 
ursprungslandet USA, och UFC förbjöds i nästan alla delstater. För att UFC skulle överleva 
infördes efter hand allt fler regler, bland annat begränsningar av vilka områden på kroppen 
som kunde attackeras. Ultimate Fighting matcher går alltså ut på att med alla tänkbara 
tekniker, idag då med vissa begränsningar, oskadliggöra sin motståndare. Matcherna äger rum 
inne i en bur.

Pride liknar till stora delar UFC. De största skillnaderna är att Pride matcher inte äger rum i 
en bur utan i en ring, och att man i Pride inte får sparka på någon som ligger ner, eller 
armbåga sin motståndare i huvudet. Shooto är ytterligare en sport med likartade tekniker. 
Huvudmålet är att besegra motståndaren genom knockout eller att han ger upp, men de kan 
också sluta genom att domaren stoppar matchen eller genom poängövertag. Tillåtna tekniker 
är bland annat strypningar, ledlås, kastar, slag och sparkar.

                                                
57 fakta om dessa andra kampsporter är hämtade från http://en.wikipedia.org
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BILAGA 2. PRESENTATION AV OLIKA FIGHTERS

REMY BONJASKY, ”THE FLYING 
GENTLEMAN”58

Remy Bonsjaky är en av de mest kända k-1 
personligheterna, och otvivelaktigt en av de 
mest populära. Folk imponeras av hans 
gentlemannamässiga stil i kombination med 
de imponerande hoppknäna och de 
spektakulära konstsparkarna.

BOB SAPP, ”THE BEAST”

En annan superkändis till K-1 fighter är ”the Beast”. Han är en 
sådan personlighet som alla känner till, och nästan alla har en 
åsikt om. Antingen så hatar man eller så älskar man honom. 
Hans namn antyder vilken image han har: stor, aggressiv, 
oförutsägbar och halvt galen. Han vill sätta skräck i sina 
motståndare och imponera på sina fans. Och han lyckas. 

ERNESTO HOOST, ”MR. PERFECT”

 Ernesto hoost var en av de mest berömda och lovande K-1 
tävlanden, men har inte haft några framgångar på ett tag. En 
skada tvingade honom att lägga av för ett par år sedan, men 
hans fans är honom trogna än. Han planerar en comeback i 
den närmsta framtiden.

JEROME LE BANNER

En K-1 fighter som är enormt populär är Jerome Le Banner. 
Han har ingen speciell image, inget artistnamn eller speciella 
attribut, utan hans fans tycker om honom bara för hans talang i 
ringen.
                                                
58 fakta om alla dessa fighters är mestadels hämtat från http://www.k-1usa.net//
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JÖRGEN KRUTH

En svensk fighter som har rönt stora framgångar i K-1 
internationellt. Han fungerar även som 
expertkommentator på Eurosport ibland och har en 
väldigt egen stil som många har åsikter om. Han är 
väldigt duktig och även om han inte egentligen är någon 
publikfavorit har han fått många svenska hjärtan att 
svälla av patriotisk stolthet.

AKEBONO

Akebono är en annan smått kontroversiell 
figur i K-1 sammanhang. Han är före detta 
sumomästare, och på grund av detta 
omåttligt populär i Japan. Många säger att 
det är hans enda merit och att han egentligen 
inte har någonting i K-1 att göra. Han 
förlorar match efter match mot fighters som 
väger hälften så mycket men lyckas ändå få 
vara med i gala efter gala. I Europa är han 
mer utskrattad än uppskattad, men hans 
japanska fans stödjer honom alltjämt.

PETER AERTS ”THE DUTCH LUMBERJACK”

Peter Aerts är en hjälte i Holland, ett av Europas 
föregångsländer vad gäller K-1. Han spelar mycket på 
sin holländska profil, vilket inte minst är tydligt i 
namnet. Han är en tekniskt duktig fighter och har 
beundrare över hela världen. Han har även varit med i 
ZTV:s kampsportsprogram Rallarsving, där han 
lyckades vinna över många svenskar på sin sida med sin 
trevliga och ”vanliga” stil.
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RICKARD NORDSTRAND, ”PRETTY BOY”

Rickard Nordstrand är en annan svensk som har visat 
framfötterna i K-1 sammanhang. Han har aldrig vunnit några 
större event men har med äran i behåll gått matcher mot bland 
andra Remy Bonjansky. Han är i vissa kretsar lite illa omtalad 
efter en fight där han råkade sparka sin motståndare i skrevet 
två gånger samt sparkade på honom när han var på väg ner i 
mattan, men de flesta svenskar står ändå bakom honom. 

MIRKO CRO COP

Mirko Cro Cop kommer från Kroatien. Han är född 1974 och är 
ett av de riktigt stora namnen inom K-1. Han har dock sina riktiga 
glansdagar bakom sig. Hans låt är Wild Boys med Duran Duran.

HONG-MAN CHOI

Hong-Man Choi är inte så känd till namnet, utan de flesta 
känner honom som “den där långa koreanen”. Med sina två 
meter och sjutton centimeter har han er fördel mot de andra 
tävlande som elaka tungor säger inte har med kunskaper inom 
K-1 att göra.

 MARTIN HOLM

Martin är en av de stora svenska framgångarna. Han är, i likhet 
med nästan alla svenska k-1 tävlande, egentligen thaiboxare. Han 
tränar på Vallentuna Boxing Camp, där Mats Söderström, k-1 
ordföranden huserar, och är klubbkompis med bland annat 
Jörgen Kruth. Hans låt är Feel the best, med Darude. 
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BILAGA 3. DEMOGRAFI INTERVJUPERSONER

Namn: Mohsen
Ålder: 25
Boende: Hos föräldrarna
Sysselsättning: Jobbar som vårdare med autistiska barn
Utbildning: Utbildad systemtekniker
Tränar: Goshindo (en kampsport som är en blandning av många andra, lite liknande ultimate 
fighting och pride), brottning och styrketräning
Tittarvanor, K-1: Minst ett par gånger i veckan

Namn: Hans
Ålder: 19
Boende: Andrahandskontrakt på studentrum i korridor
Sysselsättning: Studerar ekonomi, första terminen
Tränar: Fotboll och innebandy på hobbynivå 
Tittarvanor, K-1: En eller ett par gånger i månaden

Namn: Johannes
Ålder: 23
Boende: Eget studentrum i korridor
Sysselsättning: Studerar svenska på A-nivå
Tränar: Styrketräning
Tittarvanor, K-1: Varannan vecka ungefär

Namn: Maria
Ålder: 23
Boende: Delar lägenhet med en kompis
Sysselsättning: Arbetar som marknadsundersökare och besöksbokare
Utbildning: Ett år komvux efter gymnasiet
Tränar, kampsport: SanShuo (kampsport som liknar Kung Fu) och Thaiboxning
Tittarvanor, K-1: mest inför tävlingar, ca en gång i månaden

Namn: Markus
Ålder: 21
Boende: Eget studentrum i korridor
Sysselsättning: Studerar till historielärare
Tränar: Thaiboxning
Tittarvanor, K-1: minst en gång i veckan

Namn: Johan
Ålder: 26
Boende: Egen lägenhet i Uppsala
Sysselsättning: Sjukskriven
Utbildning: Komvux efter gymnasiet
Tränar: Ingenting för närvarande
Tittarvanor, K-1: nästan varje dag
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BILAGA 4. GENOMGÅNG AV ETT K-1 PROGRAM

För dem som inte sett något fight club program följer här en beskrivning av hur ett program 
kan vara upplagt. Exemplet är hämtat från K-1 elimination galan, en tävling där man utser de 
som senare kommer få vara med och tävla i den stora K-1 grand Prix finalen.

o Fight Club introduktion, logotype och musik
o Direkt in i matchen, de tävlande förbereder sig
o Första ronden
o Första ronden slut. Paus, bilder på fighterna i vilan
o Slowmotion från de mest dramatiska eller spektakulära delarna av matchen, riktiga 

närbilder där man verkligen kan se hur ont det gör
o Domaren ropar dramatiskt in andra ronden, gongongen går
o Andra ronden. Man får hela tiden i bakgrunden höra coachernas tillrop till sina 

fighters
o Andra ronden slut. Paus. Reklam för Eurosports program daring girls. Vanlig reklam.

Gillette. Power bar, sponsoring tennis. Salomon.
o Tillbaka till matchen, slowmotion highlights från andra ronden, bilder på de tävlande 

som snart ska börja slåss
o Tredje ronden
o Tredje ronden slut, närbilder på de tävlande som ser trötta ut
o Highlights från tredje ronden, närbilder
o Dramatisk musik, domaren håller de tävlande i varsin hand och väntar på besked om 

vilken hand han ska lyfta. Speakern annonserar högtidligt domarnas poäng en efter en 
och säger sedan att det blir en extrarond

o Extrema närbilder på fighterna och deras coacher som peppar dem. De ser trötta ut
o Speakern och gonggongen drar igång sista ronden
o Sista ronden
o Sista ronden slut. Närbilder på fighters som ser glada ut och kramar sina tränare
o Highligts från sista ronden, närbilder, slowmotion
o Närbild på fighterna igen, som väntar på beslut. De ser samlade ut
o Domaren håller en fighter i varje hand. Speakern annonserar vinnaren. Bonjansky 

vinner
o Närbild på de Bonjansky som går runt och kramar folk och blir gratulerad. Han ser 

glad ut. 
o Bonjansky får en stor pokal som han ger till någon
o Direkt klipp (inget som gör någon slags avskillnad mellan segmenten) till reklam för 

snooker på eurosport. Vanlig reklam. Hyundai. Eurosports egen reklam för sitt 
program eurogoals. 

o K-1 logga
o Panorama bild på stadion.
o Bild på speakern som står mitt i ringen
o Panoramabilder. Ljus, musik, blixtar, lasershow. 
o Goodridge kommer in med sin flickvän och sitt team i släptåg. Närbild. Musik spelas, 

ljusshowen fortsätter. Närbilder på goodridge blandas med panoramabilder. Man ser 
att det är mycket publik. Goodridge ser grym ut. Han står bland en massa fotografer. 
Han får sitt tandskydd insatt och står och grimaserar. Försöker se grym ut, gestikulerar 
med tungan. ”Killer look” säger kommentatorn.

o Speakern presenterar Lebanner
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o Panorama, ljus, musik, laser, blixtar, allt är nersläckt förutom just där Lebanner ska gå. 
Närbilder av Lebanner panoreras på väggarna, tillsammans med hans namn i 
storformat, mycket flashigt allting. ”Teknisk ångvält” kallar kommentatorerna honom. 
Hans namn skriks ut av en kvinnlig speaker. Han kommer in åtföljd av sitt team. Han 
ser sammanbiten ut. Närbilder och panoramabilder av studion. En fanbärare följer 
efter honom. Allt ljus på honom. Bilder på Goodridge klipps in. Musiken eskalerar. 
Lebanner hoppar in i ringen.

o Grafik om Goodridge, ålder, vikt, längd, titlar. Halvbild på Goodridge. Flickvännen 
står precis bakom och vinkar till kameran iklädd en väldigt kort klänning.

o Grafik om Lebanner. Han går omkring i ringen och ser samlad ut. Extrem närbild på 
hans ansikte. 

o Bild på de två i varsin ände av bilden, domaren står i mitten och ser liten ut. Förklarar 
reglerna. Fighterna stirrar ut varandra.

o Närbilder på de tävlande. De ser otroligt samlade ut
o Speaker och gonggong annonserar första ronden
o Första ronden. Grafik med namn och shorts visas i underkant
o Goodridge faller, blir påpucklad av Lebanner. Publiken skriker.
o Goodridge blir, enligt kommentatorerna ”totalt överkörd”. Han är knockad
o Bild på Goodridge på golvet
o Bilder på Lebanner, han ser helt oberörd ut
o Goodridge står upp. De kramas. Alla teammedlemmar står runtomkring.
o Highglights från matchen, närbild på knockouten medan kommentatorn utropar 

Lebanner som vinnare
o Reklam för en dvd-film, även reklamen är en del i programmet, även filmen 

kommenteras av kommentatorerna, det är en asiatisk kung-fu film
o ”det som komma skall..:” svenska kommentatorerna berättar vad som händer efter 

pausen
o Liten tecknad film med två fighters, oklart vilka det är
o Eurosportreklam för kommande program, Vanlig reklam. Keno. Tre. Volvo. Philips 

rakapparat. Gainomax Recovery, Eurosportreklam för kommande program.
o Direkt in i nästa match
o Bilder på fighter med domare emellan.
o Panoramaklipp av studion
o Matchen börjar
o Resten av sändningen fortsätter i samma stil med ungefär samma upplägg
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BILAGA 5. INTERVJUGUIDE ANVÄNDARE

Uppvärmningsfrågor, Bakgrundsfrågor
Demografi
Ålder
Sysselsättning
Utbildning
Boendeförhållanden

Intressen
Sportintresse (förutom K-1)
Utövade – vilken sport? Hur ofta? I vilken sorts förening?
Tittande – vilka sporter? Hur ofta? I vilka medier?

TV-vanor (förutom tittande på K-1)
Tillgång till TV? Vilka kanaler? Valt kanaler själv? Betalar du för dessa?
Hur mycket tittar du på TV? Hur många timmar per dag? Vilka tider på dagen? Brukar du 
göra annat under tiden? Tittar du ensam eller med andra?

Om k-1
K-1, hur började det? Hur fick du reda på att K-1 fanns? Av vem? I vilket sammanhang tittade 
du första gången? Med vem?

K-1, hur insatt är du? Kunskap om regler? Kunskap om tävlande? Nämn några K-1 tävlande 
som du kommer på.

K-1, intresse. Hur stort intresse? Fördjupar du dig någonsin i sporten via andra media än TV-
programmen i sig, exempelvis via tidningar, Internet eller liknande?

K-1, vanor. Hur ofta tittar du? Med vem? Var? På TV eller laddar hem från Internet?

Om liknande sporter
Tittar du på andra kampsporter? Vilka då? Vilken är din favorit? Vilken tittar du mest på?

Tematiska Frågor
Om K-1 som sport
Vad tycker du om K-1 som sport?
Skulle du rekommendera någon annan att titta på K-1? Vem i så fall? Vem inte?
Vad tycker du om det föreslagna förbudet?
Tycker du att man skulle införa obligatoriskt huvudskydd för de tävlande?

Om varför man tittar
Varför tittar du på K-1? Varför väljer du att titta på K-1 istället för det som finns på någon 
annan kanal samtidigt?
Om du var tvungen att byta ut K-1 mot något annat program, vilket skulle du välja då? Skulle 
du föredra det?
Kan du se någon praktisk användbarhet av att titta?
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Tycker du att det är roligt med den mer show-aktiga delen av tävlingarna, ljud och ljusshower 
och dylikt? Skulle det vara bra om de tävlande hade mer kläder och attiraljer som speglade 
deras image?

Om känslor i samband med tittandet
Vilka känslor har du i samband med tittandet?
Tycker du att det är spännande? Brukar du vara nervös? 
Vilka matcher ser du helst på? Varför?

Om identifiering samt tankar och känslor om de tävlande
Brukar du heja på någon särskild? Är det roligare med matcher där man har en favorit?
Vad tycker du om de tävlande?
Skulle du kunna ha någon av dem som vän? Som partner till dig eller någon i din familj? Vem 
i så fall?
Skulle du vilja träffa någon av dem? Vem? Vad skulle ni göra då? Varför?
Har du någon favorit? Vem tycker du är bäst? Varför? Vad är det som är så bra med honom?
Vem är du mest lik? Skulle du vilja vara mer lik någon?
Skulle du själv vilja tävla (om förutsättningarna fanns)?

Uppföljningsfrågor
Bara ta upp sådant som IP själv har tagit upp

Direkta Frågor
Om svaren inte kommer fram under intervjun:

Tittar du på K-1 för att….
Känna dig delaktig i en gemenskap (antingen i form av gemensamt tittande eller för att skapa 
samtalsämnen med andra som tittar)
Få följa din idol
Få titta på duktiga idrottare
Få spänning

Skulle du titta om…
Man tävlade klädd i gi-dräkt (heltäckande judodräkt)
Man hade huvudskydd
Man tillät golvkamp
Man tillät brutalare tekniker (sparkar på liggande, upprepade tekniker i klinch osv)
Man införde hårdare regler (exempelvis förbjöd sparkar eller knän mot huvudet)
Det var kvinnliga tävlanden

Tolkande Frågor
Beror på de tidigare svaren

Avslutning
Har du något annat som du skulle vilja ta upp? Har jag missat något?


