
Av:  Tobias  Andersson  &  Anja  Falck    
  
Handledare:  Michael  Levin    
Södertörns  högskola  |  Institutionen  för  samhällsvetenskaper  
Kandidatuppsats  15  hp    
Organisation  |  vårterminen  2017  
Programmet  för  Sport  Management  
  
  
  

“Football  Without  Fans  is  Nothing”  
  
En  fallstudie  om  relationen  mellan  Djurgården  
Fotboll  och  dess  supportrar  
  

  

   

 

  

  

 

 

     



  

Förord    

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har gjort det möjligt för oss att genomföra denna studie! 

Vi vill tacka opponenterna för synpunkter och förslag till förbättringar och vår handledare 

Michael Levin som ska ha ett stort tack för all feedback och konstruktiv kritik under hela 

uppsatsprocessen. Tack till familj och vänner för visad förståelse under dessa hektiska 

månader och för att ni har peppat oss igenom skrivandet. Sist men inte minst vill vi tacka 

Djurgården Fotboll och alla supportrar som gett oss förtroende och deltagit i våra intervjuer 

så vi har kunnat genomföra studien, ni är ovärderliga!  
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Sammanfattning    

Supportrar är en viktig intressent för fotbollsföreningar. Fotbollssupportrar är konsument av 

samma produkt som de är medproducent av då de betalar för att gå på fotbollsmatcher 

samtidigt som de är med och skapar stämningen kring matchen. Svensk fotboll är reglerad av 

51%-regeln vilket innebär att föreningens medlemmar också är ägare av föreningen. Denna 

tredelade roll som supportrarna besitter är en del av komplexiteten i relationen mellan en 

fotbollsförening och dess supportrar. 

 

Med bakgrund av tidigare forskning gjord kring Stakeholder Theory har fokus till störst del 

har varit att identifiera fotbollsföreningars olika intressenter och hur viktiga de är för 

organisationen. Denna studie kommer endast att fokusera på en intressent i en förening i 

Sverige med ambitionen att utifrån Stakeholder Theory beskriva relationen mellan en 

fotbollsförening och dess supportrar, ur båda parters perspektiv, vilket även efterfrågats av 

tidigare studier inom ämnet.  

 

En kvalitativ studie har genomförts där empiriskt material samlats in genom semi-

strukturerade intervjuer med valda representanter från Djurgården Fotboll samt föreningens 

supportrar. Det empiriska materialet analyserades utifrån Stakeholder Theory för att 

sedermera besvara studiens syfte och frågeställning. Resultatet visar att supportrar är den 

viktigaste intressenten för Djurgården Fotboll och att Stakeholder Theory grundläggande kan 

ge en förklaring till supportrarnas betydelse som intressentgrupp. 

 

Nyckelord: Stakeholder Theory, Djurgården Fotboll, supportrar, intressenter, stakeholder 
management, värdeskapande, heterogenitet. 
 

 

  

     



  

Abstract    

Supporters are an important stakeholder for football clubs. In terms of ownership the Swedish 

football clubs are regulated by the “51%-rule”. This rule creates a three-part role for the 

supporters: consumer, co-producer and owner of the club. Consequently, the three-part role 

leads to a complex relationship between clubs and their supporters.  

 

In previous research on Stakeholder Theory, focus has been on identifying the different 

stakeholders of the football clubs and how important they are to the organisation. The 

empirical base of this study is a single case study on one stakeholder in one football club in 

Sweden, with the ambition to describe the relationship, from both perspectives, based on 

Stakeholder Theory, as requested in previous studies.  

 

A qualitative study has been conducted in which empirical material was collected through 

semi-structured interviews with selected representatives from Djurgården Football and the 

supporters of the club. The empirical data was analysed by Stakeholder Theory in order to 

finalise the studys objectives. The results show that supporters are the most important 

stakeholder for Djurgården Football and that Stakeholder Theory fundamentally can explain 

the importance of the supporters as an interest group. 

 

Keywords: Stakeholder Theory, Djurgården Fotboll, supporters, stakeholders, stakeholder 

management, value creation, heterogeneity.  
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1.  Inledning  
Detta avsnitt innehåller en bakgrund kring det ämnesområde som studien behandlar, en 

problematisering samt studiens frågeställning och syfte. Vidare förklaras supportrar i 

allmänhet samt Djurgården Fotboll som kommer att beröras kontinuerligt i studien.  

1.1  Bakgrund  

Supporters are the lifeblood at the very heart of professional football. Without its supporters, 

professional football would not be very different from an amateur sport or pastime. While 

most players and coaches change clubs during their career, supporters retain their 

commitment through thick and thin and remain faithful to their team, forming the bedrock or 

foundation of their club. Of course, when times are good, support for and interest in a club 

can rise, but when clubs fall on troubled times, it is the loyal supporters who tend to be there 

picking up the pieces. (Platini 2011) 

  

Det är svårt att ignorera den inverkan som fotboll har i olika länder världen över, där fotboll 

är så mycket mer än bara själva spelet (Junghagen 2016). Fotboll har genom 

professionalisering och kommersialisering utvecklats till det som idag är den moderna 

fotbollen, där fotbollsbranschen har blivit en multimiljonindustri som drivs mer likt 

traditionella företag (Junghagen 2016) vilket i Europa har förändrat förhållandet mellan 

sporten och dess supportrar (García & Welford 2015). En av de distinktioner mellan 

fotbollsföreningar och företag inom privat sektor är att det som anses vara framgångsrikt i en 

fotbollsförening är den sportsliga prestationen och positionen i ligan i slutet av säsongen 

snarare än den ekonomiska utvecklingen (Junghagen 2016). För att kunna förvalta 

fotbollsföreningarna väl och för att bibehålla lönsamhet måste en balans mellan aktieägare 

och intressenternas intressen upprätthållas med fokus på de största intressenterna (Zagnoli & 

Radicchi 2010; Junghagen 2016). 

 

I Sverige är fotbollsbranschen ännu inte lika kommersialiserad som i andra europeiska länder 

(Junghagen 2016). De 20 ekonomiskt starkaste fotbollslagen i Europa genererade 

sammanlagt intäkter på 7,4 miljarder euro (Deloitte Sport Business Group 2017) jämfört med 

de 178,6 miljoner euro som de 16 föreningarna i Allsvenskan1 genererade (Sahlström 2015). 

                                                                                                 
1 Allsvenskan är Sveriges högsta fotbollsserie. (Allsvenskan 2017) 
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Till skillnad från andra ligor i Europa är Allsvenskan reglerad gällande ägande av 

fotbollsföreningar (Junghagen 2016). I Sverige är de professionella fotbollsföreningarna 

medlemsägda (Riksidrottsförbundet 2015), vilket innebär att även om ideella föreningar 

väljer att bedriva aktiebolag måste föreningen och dess medlemmar äga minst 51% av 

rösterna och därmed ha röstmajoritet (Dagens Nyheter 2013; Svensk fotboll 2011). 

Junghagen (2016) menar att dessa regler ses som ett stort hinder för kommersialiseringen av 

fotboll i Sverige, då en negativ effekt av denna reglering är att föreningens attraktivitet för 

investerare minskar på grund av uteblivna beslutsbefogenheter. Den positiva effekten av 

51%-regeln är å andra sidan att föreningens traditioner och dess förankring bland medlemmar 

och supportrar säkerställs (Junghagen 2016).  

1.1.1  Supportrar    

Supportrar2 har en betydande roll för fotbollen, bland annat eftersom 22% av allsvenska 

fotbollsföreningars sammanlagda intäkter utgörs av publik och övriga matchintäkter 

(Sahlström 2015). Utöver den ekonomiska intäkten från supportrarna är stämningen som den 

svenska fotbollspubliken skapar på läktarna svensk fotbolls största tillgång (Deloitte Sport 

Business Group 2016). Supportrarnas engagemang och passion är värdeskapande för 

evenemangen i sig men även idrotten i sin helhet (Zagnoli & Radicchi 2010), vilket SOU 

också beskriver:  

 

Publikens deltagande i matchen är betydelsefullt och har ofrånkomligen en inkluderande 

effekt, där en viktig aspekt är att det är supportrarna själva som formulerar och skapar sin 

upplevelse och genomgående ses supporterkulturen alltmer som en konstruktiv kraft, full av 

nyanser (SOU 2012, s. 59).  

 

Supportrar är en av de viktigaste intressenterna för en fotbollsförening (Junghagen 2016). 

Planering, produktion, kommunikation och distribution av idrottsligt innehåll involverar 

emellertid många fler intressenter med olika betydelser och roller, till exempel idrottare, 

idrottsorganisationer, sponsorer, media, institutioner och lokala förvaltningar (Zagnoli & 

Radicchi 2010). Förutom att supportrar är konsumenter är de också en del av produkten som 

de konsumerar (Castro-Martinez & Jackson 2015; García & Welford 2015; Junghagen 2016; 

Zagnoli & Radicchi 2010). Junghagen (2016) argumenterar för att medlemmar och supportrar 
                                                                                                 
2  En supporter är en person som supportar något, i detta fall en fotbollsförening. (Dictionary 
2017)  
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är två olika slags intressenter där skillnaden främst ligger i medlemmarnas röststyrka. 

Eftersom fotbollsföreningens medlemmar också antas vara föreningens supportrar 

(Junghagen 2016) kommer dock medlemmar och supportrar att behandlas som endast en 

intressentgrupp i denna studie.  

 

Det finns många olika försök till förklaringar och klassificeringar av supportrar och 

fotbollens konsumenter. För att ge en inblick i supporterskap och vad det finns för olika typer 

av supportrar inom fotbollen följer nedan en redogörelse för några av de olika tänkbara 

klassificeringar och förklaringar som finns. Mullin, Hardy & Sutton (2000) anser att 

fotbollsmarknaden inte är eller ska ses som en homogen massa med identiskt 

konsumentbeteende utan bör precis som andra marknader ha olika segment och 

klassificeringar av konsumenterna. García & Welford (2015) menar att supportrar är 

individer som har ett intresse för, eller en trohet mot, en viss fotbollsförening. Således är 

supportrar grupper med människor som följer fotboll, i det här fallet, och deras förening med 

olika engagemangsnivå i olika undergrupper. Hunt & Bristol (1999) ger förslag på att 

klassificera supportrar i följande kategorier: Temporary, supportrar som har en tidsbegränsad 

tillgivenhet till ett lag på grund av exempelvis en viss spelare; Local, supportrar som har en 

tillgivenhet på grund av identifiering med ett geografiskt område; Devoted, supportrar som 

inte är begränsade av tid och plats; Fanatical, supportrar vars beteende går ett steg längre än 

den hängivna supportern, men som fortfarande är socialt accepterat; och Dysfunctional, 

supportrar som identifierar sig med laget och som prioriterar lagtillhörighet framför allt 

annat. Tapp & Clowes (2002) föreslår istället en klassificering av supportrar enligt följande 

tre kategorier: Fanatics, supportrar som identifierar sig med fotboll och laget och som sjunger 

hela matchen; Regulars, supportrar som regelbundet går på matcher men som inte aktivt 

stöder laget; och Casuals, evenemangskonsument som går på fotboll på grund av 

underhållningsvärdet och helhetsupplevelsen på arenan. Svensk Elitfotboll gjorde 

tillsammans med United Minds (2015) en publikundersökning som presenterar de fyra 

främsta grupperna av besökare på fotbollsmatcher i Sverige: Läktarexperten kan mycket om 

fotboll och har ofta åsikter om vad som händer på planen; Patrioten är supporter till ett visst 

lag i så stor utsträckning att bortamatcher är en del av vardagen och de kan också mycket om 

fotboll; Matchkonsumenten är allmänt fotbollsintresserad och följer flera lag och ligor 

samtidigt för att hitta bra fotboll att titta på; Upplevaren söker efter nya upplevelser, det 

viktiga är inte att det är fotboll utan att det är en upplevelse (Svensk Elitfotboll 2015).  
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En fotbollsförenings relationer med supportrar är komplex (Junghagen 2016). Trots olika 

försök till klassificeringar och förklaringar angående supportrar är det samma människor som 

delas in på olika sätt. Det som skiljer klassifikationerna och förklaringarna åt är bland annat 

hur mycket tid, pengar och/eller engagemang som supportrarna lägger ner i föreningen.  

Supportrarna är konsumenter av produkten som de själva är med och producerar (Castro-

Martinez & Jackson 2015; García & Welford 2015; Junghagen 2016; Zagnoli & Radicchi 

2010). I samtliga redogjorda kategorier hittas både supportrar som är medlemmar i 

föreningen och supportrar som inte är medlemmar, vilket adderar ägarstatus till konsument- 

och producentstatusen (Junghagen 2016). Som tidigare har nämnts behöver svenska 

professionella fotbollsföreningar förhålla sig till 51%-regeln gällande ägandet vilket i sin tur 

påverkar hur föreningen styrs. Detta innebär med andra ord att rösträtten måste tilldelas den 

medlemsbaserade föreningen för att skydda föreningens medlemmars intressen (Brown 2008; 

Junghagen 2016).  

1.1.2  Djurgården  Fotboll  

Djurgårdens Idrottsförening som bildades 12 mars 1891 består idag av fristående föreningar i 

20 olika idrotter och är en av Sveriges mest framgångsrika föreningar genom tiderna med 437 

SM-guld i sammanlagt 23 idrotter (Djurgårdens IF 2016). Djurgården Fotboll, som denna 

studie ämnar undersöka, är fotbollssektionen i Djurgårdens IF och har över 13 000 

medlemmar. Djurgården Fotboll har vunnit svenska mästerskapen i fotboll elva gånger samt 

Svenska cupen fyra gånger. (Djurgårdens IF 2017)  

 

Djurgården Fotbolls officiella supporterförening heter Järnkaminerna och har över 4000 

medlemmar. Järnkaminernas organisation finns till för att stödja Djurgården Fotboll på flera 

olika sätt, till exempel genom att arrangera bussar och tåg till bortaresor och för att bidra till 

en positiv läktarkultur. (Järnkaminerna 2017) 

 

Djurgården Fotbolls supportrar finns i både organiserad och icke-organiserad form. Somliga 

supportrar är medlemmar i Djurgården Fotboll, Järnkaminerna och/eller någon annan 

inofficiell gruppering medan andra är supportrar till föreningen utan att vara medlem i någon 

av dessa organisationer. Det är denna komplexa relation mellan Djurgården Fotboll och dess 

supportrar som studien ämnar undersöka med hjälp av Stakeholder Theory, en teori om hur 

organisationer hanterar intressenter (Freeman & Reed 1983).  
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1.2  Problemdiskussion  
Intressentgruppen fotbollssupportrar har en invecklad roll gentemot föreningen,  då de  är 

konsument och medproducent av samma produkt då de betalar för att gå på fotbollsmatcher 

samtidigt som de är en viktig del i att skapa stämningen kring matcherna (Castro-Martinez & 

Jackson 2015; García & Welford 2015; Junghagen 2016; Zagnoli & Radicchi 2010). Inom 

svensk idrott finns ytterligare en aspekt i supporterskapet också då många supportrar är 

medlemmar i idrottsföreningen och alla idrottsaktiebolag är medlemsägda. Detta innebär att 

supportrarna generellt sett inte bara är konsumenter och medproducenter utan att de i stor 

utsträckning också är ägare av föreningen (Riksidrottsförbundet 2015). Detta skapar en 

komplex roll för supportrar och därmed också en speciell relation mellan supportrarna och 

föreningen när 51%-regeln per automatik skapar större krav på att relationen ska vara god för 

organisationens skull (Deloitte Sport Business Group 2016).   

 

Utöver den tredelade roll som supportrarna har gentemot föreningen är en ökad 

kommersialisering och professionalisering inom fotbollen en annan faktor som innebär 

utmaningar för föreningarna vilket dessutom kan innebära en del spänningar i relationen till 

supportrarna (Junghagen 2016). Förutom supportrarnas komplexa roll i föreningen samt 

utmaningarna i och med ökad kommersialisering och professionalisering påverkas 

fotbollsföreningar också av andra intressenter. Frosdrick & Marsh (2011) har bland annat 

skrivit om att det sedan 1960-talet skickas journalister till fotbollsmatcher för att rapportera 

om publikens beteende snarare än själva matcherna. De beskriver också huliganism som ett 

lätt byte för media och att normen i media är att öppet fördöma huliganer vilket på sikt kan 

skapa ett större problem då det snabbt skapar en negativ bild av hela supporterkulturen 

(Frosdick & Marsh 2011).  

 

Intressant i supporterrelationerna i svenska fotbollsföreningar är också att Allsvenskan inte 

håller så hög klass fotbollsmässigt jämfört med många andra europeiska fotbollsligor och 

placerar sig i dagsläget på en 21a plats på rankingen över europeiska fotbolls ligor (UEFA 

2017). Det finns således annat i svensk fotboll som lockar mer än den fotbollsmässiga 

slagkraften. I Penningligan, en rapport från Deloitte Sport Business Group (2016), förklaras 

supportrarnas betydelse för den svenska fotbollen och även den roll som supportrarnas 

engagemang spelar på ett ekonomiskt plan: 
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Publiktillströmningen till arenorna är lokomotivet som till stor del driver intresset för 

Allsvenskan, så utöver ökade matchintäkter kan högre publiksnitt vara positivt även för 

övriga intäktsslag. (Deloitte Sport Business Group 2016) 

 

Den svenska fotbollspubliken beskrivs som den största tillgången inom svensk fotboll, men 

det beskrivs också att denna stora tillgång kan bli en belastning för föreningarna (Deloitte 

Sport Business Group 2016). Fyrberg Yngfalk (2011) beskriver att relationen mellan 

supportrar och förening inte alltid innebär en integration som är harmoniserande. När det till 

exempel uppstår läktarskandaler och oroligheter kring publiken på matcher uppmärksammas 

det snabbt och då finns en risk att föreningen tappar publik då folk inte känner sig lika trygga 

(Deloitte Sport Business Group 2016).  

 

Det finns många faktorer som kan skapa en viss problematik kring relationen mellan en 

fotbollsförening och dess supportrar. Som tidigare har påvisats finns det många olika sätt att 

klassificera och förklara supportrar, frågan är om Stakeholder Theory på ett adekvat sätt kan 

användas för att göra detta och beskriva relationen mellan en fotbollsförening och dess 

supportrar på ett adekvat sätt. Det som skiljer denna studie från tidigare forskning är framför 

allt att den  fokuserar på svensk fotboll, för att se hur relationen ser ut med supportrarna i och 

med deras tredelade roll. Denna studie går i linje med tidigare forskning gjord kring 

Stakeholder Theory men väljer att fokusera på endast en intressent i en förening i Sverige. 

Studien ämnar beskriva relationen utifrån Stakeholder Theory ur båda parters perspektiv, 

vilket efterfrågas av Junghagen (2016).  

1.3  Frågeställning      
 

●   Kan Stakeholder Theory adekvat beskriva hur relationen mellan Djurgården Fotboll 

och dess supportrar ser ut? 

1.4  Syfte      
Studiens syfte är att undersöka hur relationen ser ut mellan en fotbollsförening och dess 

supportrar genom Stakeholder Theory. Detta för att se om Stakeholder Theory kan beskriva 

och går att applicera på just denna typ av relation. Syftet är således att förklara och 

djupgående belysa hur denna relation kan se ut i ett specifikt fall utifrån både föreningens och 

supportrarnas perspektiv och analysera om teorin förmår beskriva detta på ett adekvat sätt.  
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2.  Teori  
Detta avsnitt innehåller tidigare forskning inom ämnet samt en redogörelse av Stakeholder 

Theory som anses relevant för studien, både i generella termer och en förklaring om hur 

teorin appliceras på studien.  

2.1  Tidigare  forskning    

I tidigare forskning har det gjorts flertalet försök att klassificera och kategorisera supportrar. 

Studien syftar inte till att klassificera eller kategorisera, men det har ändå ansetts vara 

relevant att skapa en grundläggande vetenskaplig uppfattning av hur supportrar kan delas upp 

och se ut. I den tidigare forskning som studien berört skiljer sig dessa klassifikationer och 

kategorier något åt. (Mullin, Hardy & Sutton 2000; García & Welford 2015; Hunt & Bristol 

1999; Tapp & Clowes 2002; Svensk Elitfotboll 2015) 

 

Tidigare forskning från flertalet vetenskapliga artiklar har använts i studien för att skapa en 

grundläggande vetenskaplig förståelse inom ämnet. Stakeholder Theory utgör fokus för 

denna studie och därför har inspiration hämtats i artiklar med liknande infallsvinkel. 

Gemensamt för den tidigare forskning som studien tagit hänsyn till är att supportrar är en 

viktig intressent för fotbollsföreningarna (Castro-Martinez & Jackson 2015; García & 

Welford 2015; Junghagen 2016; Zagnoli & Radicchi 2010). Junghagen (2016) tar upp att det 

finns ett behov att hantera intressentrelationer för svenska fotbollsföreningar bland annat på 

grund av de regleringar som finns i svensk fotboll vilket då främst syftar till 51%-regeln som 

även förklarats närmare i denna studies inledning. Junghagen fokuserar på att identifiera 

viktiga intressenter i svensk fotboll och för sedan en diskussion kring hur föreningen hanterar 

relationen med dessa när det uppstår spänningar mellan intressenterna och föreningen. 

Zagnoli & Radicchi (2010) fokuserar på Italien och på hur supporterorganisationer engagerar 

och interagerar med sitt lag i både en lokal kontext men också i nätverket med intressenter i 

sin helhet. De framhäver även att supportrarna är en framträdande intressent som bör vara 

med och påverka fotbollsföreningen och andra intressenter. García & Welford (2015) 

fokuserar främst på England i sin artikel om supporterengagemang på både makro- och 

mikronivå. Författarna menar att tidigare forskning om supportrar främst har hanterat dem 

som kunder där deras huvudsakliga förhållande till fotbollslaget är kommersiellt, genom 

exempelvis biljett- och varuköp (García & Welford 2015). De menar också att 
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fotbollsorganisationerna måste börja behandla supportrarna som intressenter, alltså mer än 

bara kunder, som spelar en viktig roll i deras organisation och för deras produkt (García & 

Welford 2015).  

2.2  Stakeholder  Theory  
Stakeholder Theory beskriver i vilken utsträckning intressenter i omgivningen har legitima 

krav på inflytande i organisationen (Blom, Kärreman & Svensson 2012). Intressenter är 

personer eller grupper som har något slags intresse i organisationen. Freeman & Reed (1983 

s. 89) hänvisar till intressenter som "those groups without whose support the organization 

would cease to exist”. Hur intressenter definieras varierar, men Blom, Kärreman & Svensson 

(2012) förklarar dem som individer eller grupper som påverkar och påverkas av en 

organisations verksamhet och aktivitet, exempelvis kunder, anställda, medlemmar, 

konkurrenter eller aktieägare. 

 

Freeman & Reed (1983) gör en uppdelning av intressenter: den smala och den breda 

definitionen. Den smala definitionen menar att intressenter enbart är de som organisationen är 

beroende av för sin fortsatta överlevnad medan den breda definitionen avser intressenter som 

varje identifierbar grupp eller person som kan påverka eller påverkas av organisationens syfte 

(Freeman & Reed 1983). Wagner Mainardes, Alves & Raposo (2011) gör en liknande 

uppdelning där intressenter definieras som primära och sekundära intressenter. De primära 

intressenterna innefattar de intressenter som organisationen inte klarar sig utan, till exempel 

kunder och aktieägare. De sekundära intressenterna är de intressenter som inte har lika stor 

betydelse för organisationen, till exempel det lokala samhället (Wagner Mainardes, Alves & 

Raposo  2011).  

 

Stakeholder Management är ett koncept som utvecklades för att organisationer ska kunna 

känna igen, undersöka och analysera egenskaper hos individer som påverkar eller påverkas 

av organisationen, det vill säga intressenter (Wagner Mainardes, Alves & Raposo 2011; 

Donaldson & Preston 1995). Stakeholder Management handlar om att identifiera intressenter, 

tolka intressenters behov och intressen samt att bygga relationer med alla intressenter som 

påverkar organisationens mål (Wagner Mainardes, Alves & Raposo 2011; Donaldson & 

Preston 1995). Organisationerna bör, i enlighet med Stakeholder Theory, fokusera på 

relationer, värdeskapande och beslutsfattande processer tillsammans med intressenterna 

(Wagner Mainardes, Alves & Raposo 2011).  
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Det har gjorts flera försök till att klassificera intressenter (Ballantyne, Christopher & Payne 

2002; Frown & Payne 2011). Denna studie strävar inte efter att beskriva alla olika synsätt och 

hanteringar som finns av intressenter utan ämnar bara till att påvisa att det finns fler olika sätt 

än de som grundläggande förklaras i studien. Relevant för studien anses dock hur man 

klassificerar intressenter genom att dela upp en organisations intressentgrupp i mindre 

kategorier:  

 

Just as values differ between stakeholder categories, such as employers, creditors, suppliers 

and customers, it cannot be assumed that all members of a stakeholder category are 

homogenous in their instrumental or normative cores. (Friedman, Parent & Mason 2004) 

 

Mitchell, Agle & Wood (1997) föreslår ett annat sätt att urskilja intressenters olika önskemål, 

behov och krav. En intressent kan tillskrivas en, två eller tre attribut som gör en indelning 

möjlig (se Figur 1): Power, en intressents förmåga att trots motstånd uppnå mål, tillstånd eller 

önskan; Legitimacy, i hur stor utsträckning intressenternas krav på organisationen ses som 

rimliga och lämpliga; och Urgency, hur snabbt organisationen behöver behandla ett 

intressentärende samt hur stor möjlighet intressenterna har att påverka organisationen 

(Mitchell, Agle & Wood 1997). 
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Figur  1:  Klassificering  av  intressenter.  Källa:  Mitchell,  Agle  &  Wood  (1997),  s.  874.  

 

Intressenterna som endast kan tillskrivas ett attribut kallas för latenta intressenter och kan 

delas upp i tre underkategorier (Mitchell, Agle & Wood 1997). Intressenter som tillskrivs två 

attribut klassificeras som expectant och anses vara berättigade till att kunna förvänta sig 

något av organisationen och ställa krav på den (Mitchell, Agle & Wood 1997). Intressenter 

som tillskrivs alla tre attribut identifieras som (7) Definitive och inkluderar de mest vitala 

intressenterna för en organisation att fokusera på. De definitiva intressenterna har alltid 

makten att ställa höga och legitima krav på organisationen som måste uppfyllas. Svarar inte 

organisationens ledning tillräckligt eller lämpligt gentemot de definitiva intressenterna 

avlägsnas de från sina positioner. Därför påpekar Mitchell, Agle & Wood (1997) på vikten av 

en korrekt uppfattning av makt, legitimitet och brådska där missuppfattning och tanklöshet 

kan få konsekvenser på grund av de definitiva intressenternas krav. Alla intressenter kan bli 

definitiva intressenter genom att förvärva det eller de attribut som saknas. Vanligast 

förekommande är att dominerande intressenter får behov som är brådskande och därmed 
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tillskriver sig det tredje och sista attributet och flyttar sig till den definitiva 

intressentkategorin. (Mitchell, Agle & Wood 1997) 

 

Intressenter som inte tillskrivs något av attributen är (8) non-interests är i dagsläget inte 

intressenter men skulle potentiellt kunna bli det i framtiden (Mitchell, Agle & Wood 1997).   

2.2.1  Sammanfattning  teori  
Den huvudsakliga teorin i denna studie är Stakeholder Theory. Teorin ger en bild av hur olika 

intressenter påverkar och påverkas av en organisation. Supportrar är en intressentgrupp i 

fotbollsföreningar, därför kan denna teori vara användbar då den också ger 

rekommendationer om hur olika intressenter bör hanteras. Påståenden tagna från Stakeholder 

Theory presenteras nedan i en tabell för att ge en översikt över teorin som används i studien.  

 

 
Tabell  1:  Sammanfattning  teori     
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3.  Metod  
I detta avsnitt förklaras det upplägg och de tillvägagångssätt som användes i studien. 

Forskningsdesignen sammanfattar hela metodavsnittet ochn en mer ingående förklaring ges 

under respektive rubrik.  

3.1  Forskningsdesign  
I denna studie användes den kvalitativa forskningsmetoden fallstudie för att undersöka 

problemet som diskuteras (se 1.2 Problemdiskussion) i ett försök att besvara studiens 

frågeställning. En fallstudie fokuserar på ett specifikt fall och djupdyker i detta för att 

undersöka ett större problem. Martyn Denscombe (2016) beskriver det som att: “Syftet är att 

belysa det generella genom att titta på det specifika”. Till denna fallstudie valdes en 

professionell idrottsförening där relationen mellan organisationen och dess supportrar 

undersöktes. Djurgården Fotboll valdes som fall i denna studie och studien ämnar att på 

djupet undersöka och beskriva relationen och försöka förstå och förklara varför det ser ut som 

det gör. Därför valdes personer med insikt i ämnet genom ett subjektivt val till intervjuerna. 

Genom semi-strukturerade intervjuer intervjuades både supportrar och personer anställda av 

föreningen. Varje del finns utförligare beskriven här nedan.  

3.2  Urval  
Studien inriktar sig på en svensk fotbollsförening dels på grund av geografisk närhet, dels på 

grund av de regleringar som finns i svensk fotboll (Junghagen 2016). Då det är en fallstudie 

som genomförs valdes Djurgården Fotboll som enskild organisation att studera. Det var ett 

bekvämlighetsurval med hänsyn till geografisk placering samt access till organisationen. 

(Denscombe 2016) 

 

Vid urvalet av respondenter användes ett subjektivt urval då engagerade supportrar valdes för 

att representera supportrarna och personer med yrkesroller starkt kopplade till supporterskap 

valdes för att representera föreningen. Personer som utifrån sin roll som supporter eller sin 

yrkesroll i Djurgården Fotboll bör vara insatta i ämnet och kunna ge olika perspektiv och en 

rättvis bild av relationen handplockades för studien. Detta skapade ett resultat som inte var 

generaliserbart men i denna studie premierades en djupdykande bild från flera olika 

perspektiv, därav ökade chanserna till avgörande data för studien med hjälp av ett subjektivt 

urval. (Denscombe 2016) 
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3.3  Genomförande    
Arbetet inleddes med en mindre litteratursökning på ämnet för att skapa en bild av tidigare 

forskning som gjorts samt var det fanns en problematik. Utifrån detta växte en 

problemformulering fram som kom att lägga grunden för studiens frågeställning. En mer 

omfattande litteratursökning genomfördes för att hitta teorier som kunde vara relevanta för 

denna typ av studie och för att svara på studiens frågeställning. Den valda teorin bildar en 

teoretisk referensram som ligger till grund för studiens diskussion kring resultatet men även 

till grund för intervjufrågorna (se 3.4 Operationalisering).  

 

Semi-strukturerade intervjuer användes i denna studie för att samla in data. Dessa intervjuer 

genomfördes med personer som på ett eller annat sätt är kopplade till Djurgården Fotboll och 

dess supportrar. Den insamlade datan presenteras som studiens resultat med en indelning 

utifrån teoretiska påståenden som skapar sex olika områden (se 3.4 Operationalisering) där 

längre citat blandas med sammanfattande förklaringar av svaren på intervjufrågorna. Dessa 

svar analyseras i analysen utifrån studiens teoretiska referensram, fortsatt i respektive 

område, och kopplas till studiens frågeställning. I slutsatsen sammanfattas det analyserade för 

respektive område för att besvara studiens frågeställning.  

 

Studiens varaktighet sträckte sig från ett idéstadium i slutet av januari 2017 till en genomförd 

studie i slutet av maj 2017. Den största delen av insamlingen av data ägde rum under vecka 

13 i slutet av mars.  

3.4  Operationalisering  

Nedan presenteras studiens operationalisering där kopplingen mellan teoretiska påståenden 

och intervjufrågorna som användes i intervjuerna presenteras. Vidare kommer den insamlade 

datan presenteras som studiens resultat med en indelning i olika områden utifrån dessa 

teoretiska påståenden. Vissa teoretiska påståenden kopplas till flera intervjufrågor som berör 

samma teoretiska avsnitt: 
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Tabell  2:  Operationalisering.  

3.5  Intervjuer  
Intervjuer användes för att skapa en djupare förståelse om resonemangen, åsikterna och 

erfarenheterna som finns bland respondenterna om Djurgården Fotboll och dess supportrar. 

Då problemet som studien och därmed även intervjuerna behandlade är komplext fanns 

fördelar med att välja intervjuer framför någon annan metod för datainsamling för att lättare 

kunna förstå svaren som intervjupersonerna själva fick bygga upp. Kontakten och tillgången 

till relevanta respondenter samt genomförbarhet gällande geografisk placering påverkade 

valet av respondenter.  

 

Intervjuerna var semi-strukturerade med förberedda frågor utifrån valda områden som 

härstammar från studiens frågeställning och därmed också studiens problemformulering. Stor 

vikt lades vid att låta respondenten tala fritt om varje fråga och själv utveckla formuleringar 

som denne kände sig nöjd med. Ett dokument med intervjufrågor (se bilaga 1) skickades till 

respondenten innan intervjun för att ge möjligheten att läsa igenom frågorna innan för att veta 
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mer exakt vad som kommer diskuteras och att kunna inleda en utveckling av resonemang i 

förväg. Tillsammans med intervjufrågorna skickades ett samtyckesformulär (se bilaga 2) där 

syftet med intervjun presenterades igen samt en förklaring av gällande forskningsetik i 

enlighet med Denscombes beskrivning av vad som gäller enligt Nürnbergkoden och 

Helsingforsdeklarationen. (Denscombe 2016) 

 

Intervjuerna genomfördes på överenskomna platser som respondenterna fick föreslå. Alla 

respondenter från föreningen valde att intervjuas på deras arbetsplats på Djurgården Fotbolls 

kansli i Klocktornet på Stockholm Stadion medan supportrarna intervjuades på spridda 

platser i Stockholm. Att respondenterna själva får ge förslag är dels på grund av att det ökar 

chanserna för att genomföra intervjuerna, dels för att det ska vara en miljö där de känner sig 

trygga. (Denscombe 2016) 

 

Efter några minuters småprat om annat, samt en extra kontroll att respondenten tillåter 

inspelning av intervjun, inleddes intervjun med en enkel fråga där respondenten får berätta 

om sig själv för att få en trygg inledning på intervjun. Den första frågan följdes upp av en 

bredare allmän fråga rörande supporterskap, som respondenten är insatt i, för att få 

respondenten att känna sig trygg att prata. (Denscombe 2016) 

 

Den första intervjun som genomfördes var med Nils Ek. Frågeformuläret såg annorlunda ut 

till en början och efter intervjun med honom strukturerades frågorna om för att vara bättre 

anpassat för vad intervjuerna ämnade att ta reda på.  

 

Inte alla intervjuer genomfördes enskilt, även gruppintervjuer användes vid två tillfällen. I 

enlighet med vad Denscombe (2016) beskriver kan gruppintervjuer användas för att 

underlätta ett ökat urval och ökat antal deltagare när flera intervjuas samtidigt. Det kan också 

vara ett sätt att få mer nyanserade svar och att skapa en miljö där respondenterna tillsammans 

får chansen att diskutera fram ett svar. I denna studie användes tre gruppintervjuer utöver de 

åtta personliga intervjuerna. I den ena gruppintervjun medverkade två supportrar, nedan 

benämnda som S1 och S2, i den andra medverkade fem supportrar, nedan benämnda som S4, 

S5, S6, S7 och S8 och i den tredje ytterligare två som benämns: S9 och S10. Enligt 

överenskommelse med respondenterna kommer supportrarnas intervjuer hållas anonyma. 

(Denscombe 2016) 
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3.5.1  Översikt  respondenter  
Som intervjupersoner till denna studie valdes anställda av Djurgården Fotboll med 

yrkesmässig koppling till supportrar samt ett antal supportrar. De olika rollerna hos de 

anställda av Djurgården Fotboll kan ge lite olika perspektiv på relationen mellan föreningen 

och supportrarna. VD, sportchef och hållbarhetsansvarig anses kunna ge en mer övergripande 

bild av organisationen och organisationens relationer med olika intressenter i allmänhet. 

Evenemangs- och säkerhetsansvarig samt SLO3 förväntas kunna ge en bild som är mer 

fokuserad på just supportrar. Från supportersidan intervjuades ordförande för Järnkaminerna 

som en officiell roll bland supportrarna och i övrigt valdes olika supportrar med olika 

engagemang i supporterkulturen kring Djurgården Fotboll.  

 

Namn    Titel/Roll 

Henrik Berggren  VD  

Bosse Andersson  Sportchef 

Filip Lundberg  Hållbarhetsansvarig 

Mats Jonsson   Evenemang- och säkerhetsansvarig 

Lena Gustafson Wiberg SLO  

Nils Ek   Matchdags-SLO 

Viktor Adolfsson  Ordförande Järnkaminerna 

S1    Supporter 

S2    Supporter    

S3    Supporter 

S4    Supporter 

S5    Supporter    

S6    Supporter 

S7    Supporter 

S8    Supporter  

S9    Supporter 

S10    Supporter  

  

                                                                                                 
3   Supporter Liaison Officer (SLO) är en yrkesroll som genom dialog, kommunikation och 
samverkan ska vara en länk mellan en förening och dess supportrar. (SUFF 2017)  
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3.5.2  Transkribering    
Till denna studie utfördes en selektiv transkribering där endast kortare utdrag  som anses 

särskilt relevanta för exempelvis citat transkriberas. Denscombe beskriver att om det är den 

faktiska informationen som är relevant för studiens resultat räcker det att endast utföra en 

selektiv transkribering och transkribera valda delar. Om studien istället söker till exempel 

underliggande strukturer i det som sägs är det av större vikt att transkribera mer omfattande 

partier av det inspelade materialet. I denna studie var det den faktiska informationen som var 

det viktigaste där specifika svar kunde användas för att belysa särskilda poänger. 

(Denscombe 2016) 

3.6  Kritisk  metodgranskning  
Inom den kvalitativa forskningen finns fyra kriterier för verifiering: Trovärdighet, pålitlighet, 

överförbarhet, bekräftelsebarhet. Dessa är framtagna för att motsvara den kvantitativa 

forskningens validitet och reliabilitet som inte på samma sätt går att tillämpa inom kvalitativ 

forskning. Som exempel lyfter Denscombe att det är praktiskt taget omöjligt att upprepa 

samma kvalitativa forskning flera gånger då bland annat den sociala inramningen är omöjlig 

att kopiera. (Denscombe 2016) 

3.6.1  Trovärdighet  

För att stärka studiens trovärdighet, som närmast kan kopplas till validitet, fick 

respondenterna möjlighet att läsa igenom resultatet innan studien slutfördes. Detta gjordes 

främst för trovärdighetens skull men också för att respondenten skulle kunna känna en större 

trygghet vid intervjun. Tack vare denna respondentvalidering, som Denscombe benämner det, 

ökar studiens trovärdighet och sannolikheten att den insamlade datan är korrekt även om det 

fortfarande är respondenternas ord som avgör. Eftersom denna studie genomfördes från två 

perspektiv, supportarnas och organisationens, ökade sannolikheten för att studiens resultat ger 

en mer nyanserad bild jämfört med om bara ett perspektiv hade undersökts. (Denscombe 

2016) 

3.6.2  Pålitlighet  

”I själva verket måste det vara möjligt att granska forskningsprocessen” skriver Denscombe 

(2016, s. 412) om vad pålitlighet och tillförlitlighet handlar om inom kvalitativ forskning. För 

att studien ska ha en hög pålitlighet ska processen och forskningsmetoden beskrivas så pass 
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väl att studien skulle nå i princip samma resultat och slutsater oavsett vem som genomför 

studien. I metodavsnittet beskrivs och motiveras tagna beslut utifrån relevant metodlitteratur 

vilket höjer studiens pålitlighet. (Denscombe 2016) 

3.6.3  Överförbarhet  

Eftersom studien består av en fallstudie är överförbarheten, det vill säga generaliserbarheten, 

låg då detta inte generaliserbart. Studien ämnar heller inte att vara generaliserbar utan snarare 

att ge en beskrivning av en situation som detta fall är en del av, nämligen relationen mellan 

en idrottsförening och dess supportrar. Genom att, i denna studie, ha presenterat hur 

organisationen ser ut, vilka som intervjuats och vilka yrkesroller som har varit intressanta för 

undersökningen kan detta ge en bild av i vilken kontext denna studie skulle kunna vara 

någorlunda generaliserbar. Det är dock återkommande att denna typ av organisation är 

komplex vilket minskar generaliserbarheten ännu mer då ingen fotbollsförening är den andra 

lik, framför allt inte då även supportrarna tas i beaktning. (Denscombe 2016) 

3.6.4  Bekräftelsebarhet  

Gällande studiens bekräftelsebarhet, alltså objektivitet, finns flera faktorer som påverkar. 

Som Denscombe beskriver det: “På ett grundläggande plan måste vi genast inse att det aldrig 

finns någon forskning som står fri från inverkan från dem som genomför forskningen” 

(2016). Då det handlar om idrott och båda studiens författare sympatiserar med vald 

idrottsförening kan detta skapa en underliggande påverkan på resultatet av studien. Den ena 

av studiens författare har en personlig kontakt med flera av respondenterna och den andra 

författaren arbetar inom föreningens ungdomsverksamhet. Dessa faktorer kan ha påverkat 

resultatet och de svar som gavs i intervjuerna till en fasad med svar anpassade för att 

organisationen inte ska framstå i dålig dager inför studiens författare och studien. Samtidigt 

har dessa faktorer ökat möjligheten att träffa de respondenter som deltagit och studien har 

därmed kunnat komma djupare in i organisationen än vad som eventuellt annars inte hade 

varit möjligt. Dessutom kan detta ha inbringat en viss trygghet för respondenterna vilket kan 

leda till ärligare och mer verklighetstrogna svar då respondenterna har ett förtroende för 

studiens författare och studiens syfte.  
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4.  Resultat 

Avsnittet presenterar det empiriska materialet indelat utifrån operationaliseringens sex olika 

områden som är grundade på teoretiska påståenden. Resultatet kommer sedermera ligga till 

grund för analys och slutsats.  

4.1  Supportrar  påverkar  och  påverkas  av  organisationen  
Nästan alla respondenter nämner föreningsdemokratin vid något tillfälle under intervjun. 

Djurgårdens Fotbolls VD Henrik Berggren säger: “Full respekt för föreningsdemokratin, den 

är jag liksom uppvuxen med så där gillar jag bara läget med vad som röstas fram” och 

fortsätter med att konstatera: “Gör jag för mycket dåliga saker, ja till slut får jag ju sluta” 

(Berggren 2017). Även av supportrarna beskrivs Djurgården Fotboll som en väl fungerande 

förening genom föreningsdemokratin. Från föreningens håll är alla överens om att de arbetar 

för att ta hänsyn till supportrarnas intressen och lyhördhet nämns i alla deras svar. Andra 

saker som lyfts upp frekvent av respondenterna från Djurgården Fotbolls håll är de 

medlemsmöten och supportermöten som arrangeras. Mats Jonsson, som evenemangs- och 

säkerhetsansvarig, är den som specifikt pratar om supportermöten och angående hur 

supportrar kan påverka vad som sker i organisationen säger han: 

 

Det finns flera olika sätt att involvera supportrar i föreningen, som jag ser det, ett sätt är de 

medlemsdemokratiska verktygen som finns med medlemsmöten, årsmöten och så vidare […] 

Och sen finns det naturligtvis de andra mötena som vi kallar för de renodlade 

supportermötena, där man bjuder in supportrarna och då är det skit sak samma om man är 

medlem eller inte. (Jonsson 2017) 

 

Förutom dessa möten lyfts en annan aspekt upp som viktig i frågan och det är att flera av de 

som jobbar för Djurgården Fotboll idag tidigare har varit aktiva på supportersidan i bland 

annat Järnkaminerna. Även de tillfrågade supportrarna tycker överlag att deras intressen 

speglas bra i organisationen. Supportrarna är också eniga om att supportrar är den viktigaste 

intressenten för Djurgården Fotboll, däremot är det inte alla som tycker att föreningen lyckas 

hantera den största intressenten bra och där lyfter S3 upp både pyroteknik, merchandise och 

marknadsföring som exempel på områden där man inte är överens. Vid frågan om det finns 

någon del av supportrarna som Djurgården Fotboll lyssnar mest på svarar de både från 

föreningens och supportrarnas håll att de tror att Djurgården Fotboll lyssnar på alla, samtidigt 
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som de menar att föreningen lyssnar på olika grupper på olika sätt. Berggren säger angående 

samma ämne: 

 

Vi har en officiell supporterförening och det är Järnkaminerna och då är det ju dem vi ska ha 

dialogen med […] Vi lägger ju det mesta av vår kraft på de som är mest engagerade, det blir 

helt naturligt för det är ofta de som har mest frågor och mest synpunkter. (Berggren 2017)  

 

Även ett flertal supportrar lyfter Järnkaminerna som de som Djurgården Fotboll lyssnar mest 

på, på både gott och ont. S3 menar att det är viktigt att vidga vyerna och att se alla olika 

grupper för att kunna representera alla supportrar och säger: “Det är ju demokratiskt - allt 

annat är intransparent” (S3 2017). Angående supportrarnas påverkan och deras ideella 

engagemang råder delade meningar mellan SLO Lena Gustafsson Wiberg och 

Järnkaminernas ordförande Viktor Adolfsson. Gustafsson Wiberg menar att: “Det är väldigt 

svårt att engagera Djurgårdare” (Gustafsson Wiberg 2017) och förklarar att många är vänliga 

och säger att de vill hjälpa till men när det väl ska göras är det väldigt få som faktiskt hjälper 

till, medan Adolfsson säger: 

 

Jag tycker att de är ganska dåliga på att ta tillvara på ideellt engagemang. Jag tror att de 

förstår vikten av att ha supportrar men sen när det kommer till att ta hjälp av och involvera 

mer handfast då är det ganska... man ska ju inte behöva kriga sig in för att få hjälpa till gratis. 

(Adolfsson 2017) 

 

Det tas många gånger upp att relationen mellan Djurgården Fotboll och dess supportrar är bra 

när det går bra sportsligt, “herregud vad både supportrar och föreningen förstår synergin av 

varandra då!” uttrycker Gustafsson Wiberg (2017). Filip Lundberg som hållbarhetsansvarig 

instämmer i att de efter sportslig vinst kan jobba i lugn och ro samtidigt som en sportslig 

förlust kommer att sätta igång en kedja av reaktioner. 

4.2  Intressen  och  legitima  krav  
Det finns flera exempel på när relationen mellan Djurgården Fotboll och supportrarna är god, 

till exempel lyfts säkerhetsfrågan såväl som SLO-funktionen upp av flera supportrar som 

områden där Djurgården Fotboll har lyckats skapa en bra relation med supportrarna. Det finns 

stunder då relationen beskrivs som bättre och när den beskrivs som sämre där tillfällen för 

såväl samarbeten som konkurrens nämns mellan föreningen och supportrarna. Sportchef 
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Bosse Andersson pratar om att supportrarna kan känna en annan tillhörighet och att det finns 

ett annat samarbete i och med att föreningen är medlemsägd, jämfört med hur det ser ut i 

många andra länder. Samtidigt lyfter flera, både från föreningens och supportrarna håll, upp 

en viss konkurrenssituation när det kommer till kommersiella värden och framför allt 

souvenirer där bland annat Järnkaminerna tar fram och säljer egna souvenirer. S3 förklarar 

att: “Det ställs i en direkt konkurrens därför att det finns inte en oändlig del av merch att 

sälja” (S3 2017). S3 beskriver en ekonomisk konkurrenssituation medan Jonsson menar att 

det inte går att säga att det finns konkurrens mellan föreningen och supportrarna: 

 

I det stora hela så är egentligen begreppet att säga att man är konkurrenter lite felaktigt för 

någonstans så arbetar vi allihop mot en minsta gemensam nämnare och det är skölden4 och 

kärleken till skölden. (Jonsson 2017) 

 

Oavsett hur de ser på den eventuella konkurrenssituationen framkommer att det finns flera 

olika krav som ställs i denna relation. När respondenterna pratar om krav från Djurgården 

Fotboll på sina supportrar handlar det framför allt om regler kring matcharrangemangen som 

måste följas. Det mesta som kommer upp handlar om att supportrarna ska hålla sig innanför 

lagens ramar, ha sunt förnuft och att som Berggren beskriver det: “Vi ska uppträda hyggligt 

värdigt” (Berggren 2017). Jonsson poängterar att dessa krav inte bara gäller supportrar utan 

det gäller alla som besöker arrangemanget. Värdegrunden5 lyfts upp liksom en tanke om att 

supportrar ska vara goda djurgårdsambassadörer, i övrigt framkommer inga egentliga krav 

som ställs. S3 problematiserar: “Har Djurgården rätt att ställa krav på sina supportrarna? Jag 

är inte helt övertygad. Medlemmarna själva sätter värderingarna, värdegrunden är ju för och 

av medlemmarna och det är medlemmarnas ansvar att upprätthålla den” (S3 2017).  

Adolfsson konkretiserar kraven i ett minimikrav som lyder: “Jag tror minimikravet är väl att 

om man går på matcher - försök att stötta laget” (Adolfsson 2017). 

 

På frågan om vad supportrarna ställer för krav på Djurgården Fotboll svarar S2 att “jag har 

inte ställt så mycket krav och då kan jag inte få så mycket mer än det som ges och det har 

funkat relativt bra för mig” (S2 2017). I övrigt handlar svaren om att Djurgården Fotboll ska 

vara professionella, transparenta och lyhörda, vilket är tre ord som förekommer frekvent i 

svaren från såväl supportrar som från organisationens håll. “Krav finns, ska finnas, måste 

                                                                                                 
4 Djurgårdens IFs emblem. (Djurgårdens IF 2017) 
5  Djurgårdens IFs gemensamma värdegrund. (Djurgårdens IF 2016) 
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finnas” menar Jonsson (2017) och säger att kraven från supportrarna påverkas av vad 

Djurgården Fotboll sätter upp för mål för sin verksamhet. Det framkommer också att det inte 

bara är de målen som påverkar utan även det sportsliga resultatet, som det också i sin tur 

ställs vissa krav på, vilket Gustafsson Wiberg förtydligar:  

 

Dels finns det krav på det sportsliga, med all rätt, sen så får ju inte det kanaliseras genom hot 

och påhopp. Det finns inget i min värld som försvarar det någonsin, hur dålig man än är. Sen 

finns det förväntningar på oss som kansliorganisation och där finns det heller inget som 

försvarar hot och påhopp, i min värld. (Gustafsson Wiberg 2017) 

 

Gustafsson Wiberg sammanfattar slutligen kravbilden i en mening: “Kravbilden från 

supportrarna till föreningen: hög, oftast med rätta, men ibland orimlig.” (Gustafsson Wiberg 

2017)  

4.3  Stakeholder  Management    
Alla respondenter från såväl Djurgården Fotboll som från supportrarnas sida beskriver att det 

finns väldigt många intressenter utöver supportrarna: “Precis hur många som helst!” svarar 

Berggren (2017). Benämningarna varierar men det som nämns är framför allt: 

Medlemmar/supportrar/publik/besökare, Ungdomsfotbollen, Svenska Fotbollsförbundet, 

Stockholms fotbollförbund, Svensk Elitfotboll, Elitfotboll Dam, Polismyndigheten, 

Kommunen/Stockholm stad, Media, Sociala medier/alla tyckare och 

Sponsorer/företag/partners.  

 

När respondenterna under intervjuerna försöker rangordna de olika intressenterna kommer 

medlemmar/supportrar/publik/besökare högst upp som viktigaste intressent av alla 

respondenter. Efter det upplever de flesta svårigheter med att rangordna de andra då det 

skiljer sig mycket i vad de olika intressenterna ger för Djurgården Fotboll. Adolfsson 

beskriver en viss problematik och att svaret på vilken som är viktigast kan bero väldigt 

mycket på vem frågan ställs till:   

 

Supportrarna tycker att supportrar är viktigast. De som spelar i Djurgården eller som har barn 

som spelar i Djurgården tycker att de är viktigast. Alla medlemmar som kanske inte går på 

alla matcher tycker att de är lika viktiga som supportrar. Sådana situationer finns ju och det 

kan vara svårt att hantera. (Adolfsson 2017) 
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Angående hanteringen av olika intressenter svarade både Gustafsson Wiberg och S3 tydligt 

att de olika intressenterna hanteras på olika sätt. De beskriver att det handlar om att försöka 

tillgodose så många som möjligt och att alla har olika intressen i verksamheten. Gustafsson 

Wiberg lyfter som exempel att en central ligapartner och en klacksupporter har helt olika 

intressen och berättar att Djurgården Fotboll försöker ha rätt folk på rätt plats som har kontakt 

med respektive intressent.   

 

Angående problematiken kring en eventuell konkurrens mellan olika intressenter menar bland 

andra Berggren att det finns, men att mycket av det är onödigt då alla i grunden vill samma 

sak och alla behöver varandra. S3 beskriver samma situation:  

 

Om man kan få ultras att förstå att vi är beroende av de kommersiella intäkterna. Och de 

kommersiella intäkterna att förstå att deras revenue return är beroende av engagemanget på 

andra sidan för att produkten ska vara värd någonting […] När du får det kommersiella och 

supportrarna att mötas. Det är i den där lilla, lilla, lilla, lilla kontaktytan som det sker magi. 

(S3 2017) 

 

Medan Berggren och S3 beskriver alla intressenters behov av varandra beskriver S1 

supportrarnas betydelse som den viktigaste intressenten i relationen mellan de olika 

intressenterna: 

 

Allt är bundet till att supportrarna finns.  

Media skulle aldrig skriva något - om inte supportrarna fanns.  

Polisen skulle inte behöva göra något - om inte supportrarna fanns.  

Företagen skulle inte vilja sponsra något - om inte supportrarna fanns. (S1 2017) 

4.4  Relationer,  värdeskapande  och  beslutsprocesser    
Enligt de tillfrågade är supportrarna, som tidigare har nämnts, den viktigaste intressenten för 

Djurgården Fotboll. På frågan om hur mycket och på vilket sätt supportrarna är 

värdeskapande för föreningen utbrister S7: “Alla tänkbara sätt! Det menar jag verkligen!” (S7 

2017). “Supportrarna är ju föreningen” menar matchdags-SLO Nils Ek (2017). Alla är 

överens om att supportrarna är värdeskapande för Djurgården Fotboll på många olika sätt och 

som Andersson understryker är stämningen särskilt viktig: “Det är ju roligare att vara på en 
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läktare där det är folk och där det är stämning” (Andersson 2017). Återigen nämns det att 

läktaren ibland är viktigare än matchen på planen, Adolfsson säger: 

 

Man går dit för att uppleva det som händer på läktaren och utan det skulle det liksom, det 

finns inte så mycket värde kvar då. […] Det är mer upplevelsen som är värt något och där är 

det svårslaget, så jag tror det är jätteviktigt för att skapa atmosfären. (Adolfsson, 2017) 

 

Utöver stämningen tar Jonsson även upp vikten av att supportrarna representerar Djurgården 

Fotboll dygnet runt. På så sätt gör supportrarna gratisreklam för Djurgården Fotboll och är 

därmed värdeskapande. Vidare förklarar Gustafsson Wiberg hur supportrarna är den 

viktigaste länken i en lång kedja och hur de bokstavligt talat är värdeskapande och penga-

genererande genom att säga:  

 

Utan supportrar - ingen produkt, ingen produkt - inga besökare, inga besökare - inga pengar, 

inga pengar - inget lag, ingen förening, it all goes around. (Gustafsson Wiberg 2017) 

  
4.5  Heterogenitet  
Alla respondenter är överens om att fotbollssupportrar inte är en homogen grupp, vilket 

Gustafsson Wiberg beskriver såhär: “Nej, alla sorters människor som finns i samhället finns 

på en fotbollsläktare, i princip” och fortsätter med att konstatera: “Det finns ingenting 

homogent över en grupp supportrar, nej!” (Gustafsson Wiberg 2017). Både från föreningens 

håll och från supportrarnas håll beskrivs att fotbollssupportrar ibland slarvigt beskrivs och 

hanteras som en homogen grupp i olika sammanhang. Lundberg beskriver det: 

 

Jag tycker det gör det slarvigt när man hyllar. Och när det har hänt något då blir det väldigt 

slarvigt att man generaliserar. (Lundberg 2017) 

 

Samtidigt beskriver S3 sin uppfattning om samma sak inom Djurgården Fotboll: “Det man 

behöver göra ur Djurgården Fotbolls perspektiv det är ju att lära sig differentiera supportar 

utan att exkludera” (S8 2017). I frågan om vad det finns för olika grupper framkommer olika 

sätt att kategorisera supportrar. Ek säger att det går att tänka sig en indelning enligt arenans 

sektioner och nämner klacken/ståplats, familj/sittplats och bortaklacken även om han 

förklarar att dessa sektioner inte heller är homogena. S1 och S2 väljer istället att på olika sätt 
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dela upp supportrarna i hur mycket tid och pengar de lägger ner på föreningen. Gustafsson 

Wiberg menar att: “Alla grupper av samhället finns på en fotbollsläktare” (Gustafsson 

Wiberg 2017). Både föreningen och supportrarna betonar att grupperna är olika, med olika 

behov och viljor. Olikheterna fordrar olika bemötande och hantering, något som S7 menar 

sköts relativt bra. 

4.6  “Football  Without  Fans  is  Nothing”  
På frågan om Djurgården Fotboll skulle kunna fortleva utan sina supportrar svarar de allra 

flesta respondenterna “nej” direkt. “Absolut inte! Inte en chans!” säger Gustafsson Wiberg 

(2017). S10 instämmer och menar att “det är en omöjlighet” (S10 2017) medan Jonsson har 

en annan ingång i sitt svar: 

 

Jag svarar ja på den därför att, det här är en sån där jättejobbig fråga att kunna komma undan 

med hedern i behåll, det skulle i så fall kräva att Djurgårdens IF förändrar sitt upplägg. […] 

Klubben bildades inte 1891 för att man hade extremt många supportrar. Det ska man också ha 

med sig. Vi är ursprungna från någonting annat där idrotten ändå har stått i centrum […] 

Absolut att vi skulle klara oss utan våra supportrar men dagens Djurgårdens IF, så som vi 

känner Djurgårdens IF idag så är svaret tvär-nej, det är klart vi inte skulle överleva utan våra 

supportrar. […] Skulle vi ta bort våra supportrar, då skulle vi självdö. (Jonsson 2017) 

 

Jonssons utläggning representerar flera av respondenternas svar då de flesta pekat på att det 

rent hypotetiskt sett skulle gå att fortsätta bedriva en förening i Djurgården Fotbolls namn 

utan supportrarna men att det skulle bli något helt annat.  

 

Adolfsson summerar: “Utan supportrar inget lag, eller förening. Någon måste ju ha 

drivkraften. Någon måste ha både tid, pengar och ork att genomföra något.” (Adolfsson 

2017). Sammanfattningsvis avslutar Gustafsson Wiberg (2017) med: “Football without fans 

is nothing”.     



   31  

5.  Analys  

I detta avsnitt analyseras det insamlade empiriska materialet i förhållande till det 

presenterade teoretiska perspektivet. Avsnittet följer samma mönster som resultatet.  

5.1    Supportrar  påverkar  och  påverkas  av  organisationen  

Blom, Kärreman & Svensson (2012) förklarar en intressent som en person eller grupp som 

påverkar och påverkas av organisationen ifråga. I intervjusvaren lyfts en intressant del i 

diskussionen om hur supportrars intressen speglas i Djurgården Fotboll. Det är det faktum att 

flera av de som idag jobbar för Djurgården Fotboll tidigare har varit aktiva och engagerade 

supportrar. Även om det ibland kan ses problematiskt att hålla isär jobb och känslor anses 

detta vara ett positivt sätt att integrera supportrar och supportrars intressen. Att engagera sig 

som supporter är därmed något som naturligt kan leda till positioner i föreningen med större 

möjligheter att påverka. Detta, kombinerat med den synvinkeln att alla som arbetar för 

Djurgården Fotboll också är supportrar, innebär att föreningen alltid drivs av supportrar och 

supportrars intressen. Det är ett sätt som supportrarna som intressentgrupp påverkar 

organisationen, att faktiskt integreras i organisationen genom att arbeta där. Utöver detta 

finns andra sätt att påverka, till exempel påverkas organisationen ofta av den stora massan. 

Det innebär att supportrars vilja ofta har en tendens att göra avtryck förutsatt att viljan 

framkommer från en stor mängd supportrar. Ett exempel på detta är att Djurgården Fotboll, 

precis som andra stora fotbollsföreningar, ständigt är omdiskuterade i sociala medier där det 

ofta finns många som har mycket åsikter om organisationen och hur den ska drivas. Det är ett 

sätt att påverka som inte följer de föreningsdemokratiska principerna och som därmed blir 

svårare att hantera för organisationen, framför allt när det ofta blir tydligt att åsikterna är 

starkt kopplade till det sportsliga resultatet. Detta hör ihop med att en intressent inte bara är 

någon som påverkar organisationen utan även någon som påverkas av organisationen (Blom, 

Kärreman & Svensson 2012).   

 

Studien visar att det sportsliga resultatet påverkar både supportrarna och hela organisationen. 

”Herregud vad både supportrar och föreningen förstår synergin av varandra då” sa SLO Lena 

Gustafsson Wiberg (2017) som ett exempel på vad som sker när det går bra rent sportsligt. I 

och med att Djurgården Fotboll har ett känslomässigt värde för väldigt många kommer dessa 

personer att påverkas av organisationen, såväl av organisatoriska förändringar som av det 
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sportsliga resultat. Det skapar en dubbel lättnad för föreningen när det går bra sportsligt, då 

även relationen med supportrarna fungerar bättre än vanligt. På samma sätt blir det dubbel 

press när det sportsliga går dåligt då det inte bara blir det sportsliga som behöver ses över 

utan även relationen med supportrarna. Detta leder till en obalans i arbetsbelastning som blir 

svår att hantera, vilket Filip Lundberg som hållbarhetsansvarig förklarar som en kedja av 

reaktioner som sätter igång vid dåligt sportsligt resultat. Kedjan av reaktioner är ett exempel 

på att supportrar påverkas av föreningens sportsliga resultat och gör saker de inte annars 

gjort, till exempel att engagera sig medlemsdemokratiskt och försöka påverka eller att 

engagera sig via sociala medier. Kedjan av reaktioner är också ett exempel på att de faktiskt 

känner en behörighet och kanske till och med skyldighet att tycka till om vad som händer. 

Kort sagt innebär det att supportrar påverkas av organisationen vilket gör att de utnyttjar sin 

rätt att påverka. Därmed uppfyller supportrar definitionen av en intressent och är dessutom en 

viktig intressent då deras möjligheter att påverka organisationen är stora eftersom 

supporterskapet är integrerat i den dagliga verksamheten. 

5.2  Intressen  och  legitima  krav  

Supportrarna är en viktig intressent även enligt Blom, Kärreman och Svenssons (2012) 

resonemang om att intressenter är de som har legitima krav på inflytande i organisationen. 

Som beskrivet i resultatet nämner nästan alla respondenter föreningsdemokratin i ett eller 

annat skede av intervjun. I och med att föreningsdemokratin i sig ger en formell position för 

inflytande för alla som är medlemmar i föreningen är det en viktig komponent i dikussionen 

om att ha legitima krav på inflytande i organisationen. Tidigare diskuterades existerande 

påverkansmöjligheter som inte följer de föreningsdemokratiska principerna, till exempel via 

sociala medier. Där finns en viss ambivalens då nästan alla respondenter tycker att 

föreningsdemokratin är viktig för föreningen såväl som för supportrarna samtidigt som det 

finns många supportrar som försöker påverka på icke-föreningsdemokratiska sätt. För att 

påverka på rätt sätt ska de medlemsdemokratiska vägarna användas, det vill säga att 

medlemmar går på möten och utnyttjar sin rösträtt. Djurgården Fotboll väljer från sin sida att 

hålla i renodlade supportermöten, där medlemskap är oväsentligt, för att fler än bara 

medlemmar ska ha möjlighet till inflytande i organisationen. Därmed finns det olika sätt att 

påverka beroende på vilket sätt supportern valt att engagera sig. Frågan är sedan huruvida 

supportrarna som helhet har legitima krav på föreningen och även hur legitima de kraven är.  
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Gällande legitimiteten i supportrarnas krav bör den tredelade rollen som supportrar har 

gentemot föreningen: konsument, medproducent och ägare tas i beaktning. Precis som alla 

företag vill göra sina konsumenter nöjda vill även Djurgården Fotboll det med sina 

konsumenter. Om Djurgården Fotbolls supportrar inte är nöjda kommer åskådarantalet med 

största sannolikhet att minska, något som stärks av flera intervjusvar. Således skulle 

publikintäkter samt försäljning kring matcher minska vilket skulle göra att intäkterna minskar 

från det område som genererar mest pengar för Djurgården Fotboll. Att rätta verksamheten 

efter konsumenternas vilja och behov är ett vedertaget sätt att arbeta på då konsumenternas 

nöjdhet är vitalt för de flesta organisationer, så även för Djurgården Fotboll. Utöver det är det 

generellt sett smart att hålla sina medproducenter nöjda, vilket också är något de flesta 

företag vill uppnå, för med nöjda medproducenter skapas möjligheter till en bättre produkt. 

Sett på supportrarna som medproducent skulle missnöjda medproducenter i Djurgården 

Fotbolls fall innebära, förutom minskat åskådarantal, en sämre stämning på läktarna. En dålig 

stämning på läktarna innebär en sämre produkt vilket leder till missnöje hos konsumenten 

och eventuellt andra intressenter också. Utifrån ägarperspektivet är det bra för organisationen 

om ägarna är nöjda. Om ägarna är missnöjda kommer personer inom organisationen att bytas 

ut förr eller senare, som VD Henrik Berggren (2017) säger: ”Gör jag för mycket dåliga saker, 

ja till slut får jag ju sluta”. Ur alla tre perspektiv är supportrar en intressentgrupp som 

föreningen vill hålla tillfredsställd. Detta leder till att supportrar har stort utrymme att ställa 

krav, utifrån denna tredelade roll. Som evenemangs- och säkerhetsansvarige Mats Jonsson 

säger: “Krav finns, ska finnas, måste finnas” (Jonsson 2017). 

 

Legitima krav är något som även nämnts tidigare. I intervjuerna som genomfördes 

framkommer också en vilja att de här kraven ska vara rimliga. Även om supportrarna har 

möjlighet att ställa legitimt höga krav framkommer både från föreningen och delvis också 

från supportrar att det bör läggas fokus på en god relation som är hållbar i längden. För att 

uppnå det behövs en rimlighet i de krav som ställs åt båda håll. Gustafsson Wiberg beskriver 

som tidigare nämnt kravbilden som ”hög, oftast med rätta men ibland orimlig” (Gustafsson 

Wiberg 2017) och det är den balansgången som behöver hanteras. Höga krav kan vara det 

som tar organisationen framåt men om väldigt många tycker väldigt mycket och ibland även 

motstridiga saker tenderar det att bli en kravbild som är svår att hantera.  

 

Denna relation går som sagt åt två håll och när kravbilden av Djurgården Fotboll på 

supportrarna diskuteras finns det delade meningar. De flesta beskriver som nämnt tidigare de 
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rent grundläggande kraven gällande matcharrangemang, vilket egentligen inte är specifikt 

supportrar utan gäller alla som besöker arrangemanget. I övrigt lyfts värdegrunden upp ett 

flertal gånger tillsammans med sunt förnuft, samt Berggrens ord om att ”uppträda hyggligt 

värdigt” (Berggren 2017). En av supportrarna problematiserar kravställningen och frågar sig: 

“Har Djurgården rätt att ställa krav på sina supportrarna? Jag är inte helt övertygad” (S3 

2017). Angående denna fundering handlar det egentligen om grundläggande demokrati och 

yttrandefrihet vilket innebär att det alltid finns möjligheten att ställa krav på såväl ägare som 

arrangemangsbesökare och medproducenter. Trots det finns den bilden av relationen, som S3 

uttrycker allra tydligast, hos flera av supportrarna. Dessa åsikter sprider sig snabbt till att 

handla om att supportrarna i vissa fall anser att de är viktigast och sätter spelreglerna. Det kan 

dock vara så som Järnkaminernas ordförande Viktor Adolfsson lyfter upp på ett nyanserat 

sätt när han säger:  

 

Supportrarna tycker att supportrar är viktigast. De som spelar i Djurgården eller som har barn 

som spelar i Djurgården tycker att de är viktigast. Alla medlemmar som kanske inte går på 

alla matcher tycker att de är lika viktiga som supportrar. Sådana situationer finns ju och det 

kan vara svårt att hantera. (Adolfsson 2017) 

 

Det handlar kanske inte bara om att supportrarna tycker att de är viktigast utan det kan vara 

beroende av vem som tillfrågas. S3s uttalande om att Djurgården Fotboll eventuellt inte har 

någon möjlighet att ställa krav på supportrarna stärker i alla fall Adolfssons tankar om att 

olika intressenter tycker att de är viktigare än andra. Denna studie visar flera gånger att 

supportrar är en oerhört viktig intressentgrupp. Det kan däremot uppstå vissa spänningar i 

relationen med såväl föreningen som med föreningens andra intressentgrupper ifall 

supportrar, eller någon annan intressentgrupp, anser sig kunna göra vad som helst. I sådana 

situationer uppstår dessa konkurrerande krafter som lyfts i resultatdelen som riskerar att 

skada relationen mellan Djurgården Fotboll och dess supportrar. Detta kan kopplas till det 

Jonsson med flera säger om att det inte finns någon anledning till konkurrens “för någonstans 

så arbetar vi allihop mot en minsta gemensam nämnare och det är skölden och kärleken till 

skölden” (Jonsson 2017). Om alla intressenter förstår sin roll i organisationen och gentemot 

andra intressenter samt förstår de synergier som skapas vid samarbetet skulle relationen starkt 

förbättras mellan Djurgården Fotboll och dess supportrar.  
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5.3  Stakeholder  Management    

Konceptet Stakeholder Management handlar om identifiering och hantering av en 

organisations olika intressenter (Wagner Mainardes, Alves & Raposo 2011; Donaldson & 

Preston 1995). Respondenternas svar tyder på att alla är överens om att det finns väldigt 

många intressenter där bland annat supportrar, sponsorer, media, polis, kommun och 

föreningens ungdomssektion ges som några exempel. Intressenterna kan sedermera delas in i 

primära och sekundära intressenter (Wagner Mainardes, Alves & Raposo 2011). Alla 

respondenterna var återigen överens om att supportrarna är en primär intressent, den 

viktigaste intressenten som Djurgården Fotboll har, medan de anser att de övriga 

intressenterna är svårare att rangordna. Wagner Mainardes, Alves & Raposo (2011) samt 

Donaldson & Preston (1995) menar fortsättningsvis, gällande Stakeholder Management, att 

det är viktigt att identifiera och tolka intressenters behov samt att bygga relationer med 

intressenterna. I enlighet med detta påvisas det i resultatet att Djurgården Fotboll hanterar 

olika intressenter på olika sätt, detta menar Gustafsson Wiberg är en självklarhet då alla 

intressenter har olika intressen i verksamheten. Att sätta rätt person på rätt plats förklaras som 

något som är av stor vikt och något som föreningen jobbar utefter för att kunna tillgodose alla 

intressenters specifika behov.  

 

Som primär intressent är det av stor vikt att supportrarna uppmärksammas och att 

intressentgruppens behov hanteras och tillgodoses. Från föreningens håll är SLO-rollen ett av 

de tydligaste exemplen där Djurgården Fotboll vill skapa en personlig relation mellan 

supportrarna och föreningen. Flera respondenter beskriver att SLO-funktionen finns till för att 

upprätthålla en god relation genom att kommunicera mellan båda parter. Även om 

supportrarna är en primär intressent spelar alla intressenter en viktig roll för Djurgården 

Fotboll. Däremot har primära intressenter en central funktion, vilket S1 (2017) beskriver: 

 

 Allt är bundet till att supportrarna finns.  

 Media skulle aldrig skriva något - om inte supportrarna fanns.  

 Polisen skulle inte behöva göra något - om inte supportrarna fanns.  

 Företagen skulle inte vilja sponsra något - om inte supportrarna fanns. (S1 2017) 

 

Som Wagner Mainardes, Alves & Raposo (2011) nämner angående Stakeholder 

Management, handlar det om att fokusera på relationer, värdeskapande och beslutsfattande 

processer tillsammans med intressenterna. Även om den teorin inte tar hänsyn till 
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supportrarnas tredelade roll är Stakeholder Management ändå ett koncept som inom teorin 

framhävs som en bra grund för en organisation. Av respondenternas svar att döma finns det 

tendenser till ett Stakeholder Management och en vilja från flera håll att ha det på det viset, 

däremot saknas fortfarande vitala delar av konceptet. Identifikationen av intressenter från 

både föreningens och supportrarnas håll anses fungera. Däremot om, och i så fall hur, 

föreningen tillgodoser intressenternas behov för att bygga upp hållbara relationer framgår inte 

på samma sätt. Några respondenter nämner att det inte finns någon tydlig tanke gällande 

långsiktighet i relationerna, åtminstone har det inte funnits tidigare.  

 

Studien visar på likheter med ett Stakeholder Management när det kommer till identifiering 

av intressenterna och till viss del hur föreningen hanterar intressenter och deras olika behov. 

Stakeholder Management är ett användbart koncept för identifiering och hantering av 

intressenter till organisationer och är ett område som Djurgården Fotboll fortfarande har stora 

utvecklingsmöjligheter inom.  

5.4  Relationer,  värdeskapande  och  beslutsprocesser    

Återkommande genom studien är att supportrarna är den viktigaste intressenten för 

Djurgården Fotboll. Det är supportrarna som skapar mest värde för varumärket Djurgården 

Fotboll, framför allt genom deras bidrag på läktaren. För en organisation är det enligt 

Stakeholder Theory viktigt att fokusera på att bygga relationer, skapa värde och och fatta 

beslut tillsammans med intressenterna (Wagner Mainardes, Alves & Raposo 2011). För 

Djurgården Fotboll innebär det att skapa ett värde i en produkt tillsammans med supportrarna 

som gör fotbollsmatcherna till ett bra arrangemang. Som påvisat skapar supportrarna värde på 

många olika sätt. Supportrarna är ovärderliga för Djurgården Fotboll och utan supportar finns 

det ingen produkt, därför är relationen till supportrarna viktig för föreningen att ta tillvara på. 

Meningsskiljaktigheter kan dock tydas i resultatet där det kan utläsas att det råder brist i 

kommunikationen mellan Djurgården Fotboll och supportrarna. Supportrarna anser inte att 

deras ideella engagemang tas tillvara på i den utsträckning som de önskar samtidigt som 

föreningen upplever att det är svårt att få ideell hjälp från supportrarna.  

 

Värdet som supportrarna skapar är inte en självklarhet, det är produkten av något som 

supportrarna har byggt upp under en lång tid. Om supportrar däremot känner att deras värde 

inte uppskattas eller att föreningen inte tar tillvara på supportrarnas ideella engagemang finns 
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en risk att supportrarna tröttnar och väljer att inte engagera sig. Det kan i sin tur leda till att 

engagemanget kring matcherna minskar vilket innebär sämre inramning på arenan och 

sedermera ännu mindre publik och publikintäkter. “Man går dit för att uppleva det som 

händer på läktaren och utan det skulle det liksom, det finns inte så mycket värde kvar då” 

(Adolfsson 2017). Av bland annat denna anledning bör Djurgården Fotboll involvera 

supportrarna mer i föreningens arbete. Även om det finns andra anledningar att gå på 

fotbollsmatcher än vad citatet av Adolfsson beskriver är värdet som supportrarna skapar en 

viktig tillgång att ta tillvara på för organisationens skull. Det är också viktigt att 

vidareutveckla hur föreningen kommunicerar med supportrarna för att hålla dem 

informerade. Det handlar om att hela tiden skapa förutsättningar för att kunna bibehålla en 

god relation mellan Djurgården Fotboll och dess supportrar.  

5.5  Heterogenitet  

Precis som visat i studiens inledning men också i Stakeholder Theory finns det en mängd 

olika sätt att klassificera supportrar men också olika sätt att särskilja intressenter från 

varandra (Mullin, Hardy & Sutton 2000; García & Welford 2015; Hunt & Bristol 1999; Tapp 

& Clowes 2002; Svensk Elitfotboll 2013; Mitchell, Agle & Wood 1997). Utifrån resultatet 

kan denna studie konstatera att supportrar inte är en homogen intressentgrupp, utan snarare en 

heterogen grupp där en väldigt spridd mängd människor finns representerade. “Alla sorters 

människor som finns i samhället finns på en fotbollsläktare, i princip. Det finns ingenting 

homogent över en grupp supportrar, nej!” (Gustafsson Wiberg 2017). Däremot, sett till hur 

både föreningen och supportrarna faktiskt delar in supportar, görs detta oftast slarvigt då det 

inte finns någon vedertagen indelning.  

 

I Stakeholder Theory kan en organisations intressenter delas upp i olika intressentgrupper, 

dessa grupper kan i många fall kategoriseras i flera underkategorier där Mitchell, Agle & 

Wood (1997) föreslår ett alternativ där organisationer kan urskilja olika intressenter genom 

att intressenterna tillskrivs olika attribut (se Figur 2 nedan).  
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Figur  2:  Klassificering  av  intressenter.  Källa:  Mitchell,  Agle  &  Wood  (1997),  sid  874.  

 

Enligt modellen framtagen av Mitchell, Agle & Wood (1997) är de viktigaste intressenterna 

för en organisation de som kan tillskriva sig alla tre attribut: Power, Legitimacy och Urgency. 

En intressent med alla tre attribut klassas som en (7) Definitive intressent. “Det är i den där 

lilla, lilla, lilla, lilla kontaktytan som det sker magi” (S3 2017). I denna studie, gällande 

Djurgården Fotbolls intressenter, är supportrarna en intressentgrupp som kan tillskriva sig 

alla tre attributen och som anses vara en definitiv intressent. Supportrarna är föreningens 

ägare, medproducenter men också konsument. Denna tredelade roll som supportrarna innehar 

gör att supportrar kan ställa höga legitima krav på Djurgården Fotboll samtidigt som de 

besitter den största makten och därigenom handlingskraften samt de mest brådskande 

ärendena. Om supportrarna går förlorade försvinner en vital del av Djurgården Fotbolls 

produkt, vilket skulle få stora konsekvenser för föreningens ekonomi då i synnerhet 

matchintäkterna minskar. Sett till att supportrar är en heterogen grupp går det att göra djupare 

indelningar av den enskilda intressentgruppen. En indelning utifrån sektioner på arenan görs 

oftast vilket bara beskriver en del av heterogeniteten och det ger därmed inte heller någon 
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rättvisande bild. Supportrar efterfrågar att föreningen ska bli bättre på att se heterogeniteten i 

supportrar utan att exkludera men det finns ingen enkel lösning på hur det ska göras. 

 

Teoretiskt sett skulle modellen av Mitchell, Agle & Wood (1997) kunna göra en uppdelning 

av en enskild intressentgrupp i flera kategorier men i detta fall är det inte adekvat nog. I 

studien skulle detta innebära att en uppdelning och kategorisering av supportrar skulle göras, 

modellen som används anses dock inte vara kapabel till detta. Det krävs mer för att beskriva 

och klargöra för hur detta breda spektrum av olika individer som klassar sig själva som 

supportrar ser ut. Problematiken som uppstår har inte bara med modellen i sin enkelhet att 

göra, det påverkas också av ur vilket perspektiv man tittar på supportrar. Det finns saker som 

förenar supportrarna där den minsta gemensamma nämnaren är kärleken till skölden (Jonsson 

2017), men det finns fler saker som skiljer supportrarna åt. Supporterideologi, besöksfrekvens 

eller placering på arenan är några perspektiv som det kan göras indelningar utifrån. Modellen 

anses inte vara lämpad till att göra en indelning i och med att den inte tar hänsyn till dessa 

olika supporterperspektiv. Det behövs ingen modell för att säga att alla supportrar är olika, 

har olika behov, viljor eller olika förutsättningar då alla människor är olika. Däremot skulle 

det behövas en förklaring till hur Djurgården Fotboll ser på sina supportrar och hur man 

hanterar de olikheter som finns.  

5.6  “Football  Without  Fans  is  Nothing”  

De allra flesta respondenter svarade direkt nej på frågan om Djurgården Fotboll skulle kunna 

fortleva utan sina supportrar. Det ger underlag för att påstå att supportrarna är en primär 

intressent till Djurgården Fotboll då Wagner Mainardes, Alves & Raposo (2011) säger att de 

primära intressenterna inte går att klara sig utan. Det gör också att supportrar kan innefattas 

av Freeman och Reeds (1983) smala definition av en intressent då det förutsätter att 

organisationen är beroende av intressenten för sin fortsatta fortlevnad. Vidare med kopplingar 

till Mitchell, Agle & Wood(1997) och modellen med attribut där supportrarna kan 

klassificeras som Definitive med alla tre attribut visar även denna att supportrarna är vitala för 

Djurgården Fotbolls fortlevnad. Vilket innebär att Djurgården Fotboll inte skulle klara sig 

utan sina supportrar. En fotbollsförening som har sina supportrar som konsument, 

medproducent och ägare drabbas på flera sätt av en eventuell avsaknad av supportrar. Det är 

inte bara matcherna och arrangemangen som skulle få en annan form, hela organisationen 

skulle behöva förändras för att anpassa sig till situationen.  
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Utifrån den aspekten är det också intressant att det förekom en viss variation bland svaren 

från respondenterna, trots att de flesta svarade nej direkt. Som presenterat i resultatet var det 

flera, bland andra Jonsson som beskrev en tanke om att Djurgården Fotboll rent hypotetiskt 

skulle kunna fortleva utan sina supportrar ifall organisationen ändrade upplägg. Det tyder 

också på att det finns en viss skillnad i hur respondenterna har tolkat frågan där ordet 

“fortleva” kunde tolkas på olika sätt. Att det kunde tolkas på olika sätt hade dock ingen stor 

påverkan på studiens resultat. Trots tolkningsskiljaktigheter enades alla om att det värde som 

finns i Djurgården Fotboll idag inte skulle finnas kvar utan supportrarna, “Football without 

fans is nothing” (Gustafsson Wiberg 2017).  
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6.  Slutsats  

I detta avsnitt presenteras och diskuteras studiens slutsatser som dras. Dessa underbyggs av 

konstateranden från analysen som presenteras i tre punkter nedan.  

 

•   Supportrar påverkar och påverkas av organisationen, därmed är de enligt Stakeholder 

Theory en intressent. Då supportrars möjlighet att påverka organisationen är stor 

anses de vara en viktig intressent. Supportrarna, med stöd i föreningsdemokratin samt 

i sin tredelade roll som konsument, medproducent och ägare, har enligt teorin 

inflytande i organisationen och möjligheten att ställa legitima krav. Stakeholder 

Theory förmår förklara supportrarna som en intressent som dessutom är viktigare än 

andra.  

 

•   Stakeholder Management är svårt att helt applicera när det gäller denna relation, till 

stor del på grund av den tredelade roll som supportrarna innehar. Det går fortfarande 

att se tendenser till ett Stakeholder Management, till exempel att Djurgården Fotboll 

arbetar aktivt för att ha rätt person på rätt plats när det gäller att ta vara på värdet från 

olika intressenter. Supportrarna är värdeskapande för Djurgården Fotboll, däremot 

saknas långsiktighet och en väl fungerande kommunikation mellan parterna. 

Stakeholder Management går delvis att applicera på denna relation, däremot framgår 

det inte i vilken mån Djurgården Fotboll använder sig av Stakeholder Management. 

Vid identifikation av intressenter och hur olika intressenter hanteras finns likheter 

med Stakeholder Management, trots det saknas tydliga tecken på hur föreningen 

långsiktigt vill bygga hållbara relationer med sina intressenter.   

 

•   Supportrar är ingen homogen grupp även om det ibland behandlas som det. Modellen 

av Mitchell, Agle & Wood (1997) ger möjligheten att beskriva heterogeniteten i såväl 

olika intressenter som inom en specifik intressentgrupp, däremot anses den inte 

anpassningsbar för supportrarnas komplexa tredelade roll. Modellen klassificerar 

supportrar som helhet som en definitive intressent. Det kan därmed förklaras med stöd 

i Stakeholder Theory att Djurgården Fotboll inte skulle kunna fortleva så som det ser 

ut idag utan deras supportrar. (Mitchell, Agle & Wood 1997; Freeman & Reed 1983; 

Wagner Mainardes, Alves & Raposo 2011)  
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Studien har undersökt relationen mellan Djurgården Fotboll och dess supportrar med hjälp av 

Stakeholder Theory för att se huruvida relationen går att beskriva utifrån teorin. Relationen 

har undersökts utifrån både Djurgården Fotbolls och dess supportrars perspektiv för att sedan 

analyseras utifrån vald teori. Även om Stakeholder Theory inte adekvat kan redogöra för 

själva komplexiteten i relationen mellan Djurgården Fotboll och dess supportrar är studiens 

slutsats att teorin grundläggande kan ge en förklaring till supportrarnas betydelse som 

intressentgrupp. 

6.1  Framtida  forskning    

Syftet med studien var att undersöka om Stakeholder Theory adekvat kan beskriva relationen 

mellan Djurgården Fotboll och dess supportrar. Tidigare forskning har gjorts där 

fotbollsföreningar har undersökts utifrån Stakeholder Theory, men dessa har främst fokuserat 

på att identifiera fotbollsföreningars olika intressenter och hur viktiga de är för 

organisationen. Till skillnad från tidigare forskning har denna studie ämnat att, utifrån både 

föreningens och supportarnas perspektiv, undersöka denna relation. Att undersöka relationen 

ur båda perspektiven har dessutom efterfrågats av Junghagen (2016). Studien har ämnat att 

göra detta på endast en intressent utifrån Stakeholder Theory, men begränsningen med detta 

tillvägagångssätt är att Djurgården Fotboll har en relation med så många fler intressenter än 

bara supportrarna. Återkommande konstateras att detta skapar en komplexitet i relationen och 

relationer till enskilda intressenter bör därför inte hanteras separat. Eftersom alla intressenter 

är sammankopplade med varandra och organisationen bör de hanteras i enlighet med det. 

 

För framtida forskning skulle det vara intressant om en liknande studie genomförs med en 

större bredd och omfattning av respondenter för att i den bemärkelsen kunna frambringa ett 

mer generaliserbart resultat för föreningen. Framtida forskning skulle även ha möjlighet att 

jämföra hur de olika relationerna mellan olika intressenter i en förening ser ut och huruvida 

de samverkar eller ej. Vidare skulle framtida forskning även kunna jämföra olika föreningar i 

Sverige, men även utanför landets gränser med förhoppningen att kunna belysa vilka likheter 

och skillnader som råder föreningar och länder emellan skulle även kunna tillföra ny kunskap 

inom området. Denna studie hade svårigheter att genom Stakeholder Theory dela in och 

beskriva supportersammansättningar utifrån modellen av Mitchell, Agle & Wood (1997). 

Därför skulle det till sist anses oerhört intressant att, med hjälp av andra modeller, undersöka 



   43  

huruvida det går att hitta en egen förklaring till hur en specifik fotbollsförening ser på och 

hanterar sina supportrar, detta komplexa spektrum av olika individer.  
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Muntliga  källor  
 
Namn    Titel/Roll    Datum för intervju 
Henrik Berggren  VD      2017-03-28 
Bosse Andersson  Sportchef    2017-03-28 
Filip Lundberg  Hållbarhetsansvarig   2017-03-27 
Mats Jonsson   Evenemang- och säkerhetsansvarig 2017-03-28 
Lena Gustafson Wiberg SLO      2017-03-29 
Nils Ek   Matchdags SLO   2017-03-02 
Viktor Adolfsson  Ordförande Järnkaminerna  2017-03-28 
S1    Supporter    2017-03-27 
S2    Supporter    2017-03-27   
S3    Supporter    2017-03-29 
S4    Supporter    2017-03-31 
S5    Supporter    2017-03-31  
S6    Supporter    2017-03-31 
S7    Supporter    2017-03-31 
S8    Supporter    2017-03-31 
S9    Supporter    2017-04-03 
S10    Supporter    2017-04-03  
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Bilagor 

Bilaga  1  -  intervjufrågor    

 
  Anja Falck 

  anjarebeckafalck@gmail.com   
 073-531 23 48 

 
  Tobias Andersson 

  andersson_tobias@live.se 
  076-296 72 07 

 
 
 
Intervjuguide 
 
Vem är du och vad är din roll i relationen mellan Djurgården Fotboll och supportrarna? 
 
Hur skulle du definiera vad en supporter är?  
 
Hur skulle du beskriva relationen mellan Djurgården Fotboll och supportrarna?  
 
Hanteras supportrar som en homogen grupp? 
 
Hur speglas supportrarnas intressen i egenskap av intressentgrupp i organisationen? 
 
Förutom supportrar, vilka är Djurgården Fotbolls andra intressenter?  
 
På vilket sätt är supportrar värdeskapande för Djurgården Fotboll? 
 
Vilka krav ställer Djurgården Fotboll på sina supportrar?  
 
Vilka krav ställer supportrarna på Djurgården Fotboll ?  
 
Skulle Djurgården Fotboll kunna fortleva utan sina supportrar? 
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Bilaga  2  -  Samtyckesformulär  
 

  Anja Falck 
  anjarebeckafalck@gmail.com   

 073-531 23 48 
 

  Tobias Andersson 
  andersson_tobias@live.se 

  076-296 72 07 
 
Samtyckesformulär 
Syftet med denna intervju är att den ska bidra till vår kandidatuppsats i Företagsekonomi på Södertörns 
Högskola. Uppsatsen handlar om relationen mellan idrottsföreningar och dess supportrar. Bilden som framställs 
i media av supportrar och supporterkultur är ofta väldigt fokuserad på det negativa och vi vill undersöka hur en 
idrottsförening och dess supportrar ser på detta. Vi har valt att genomföra en fallstudie på Djurgården Fotboll 
och kommer att genomföra ett antal intervjuer med såväl engagerade supportrar som anställda av föreningen för 
att försöka skapa en nyanserad bild av hur relationen ser ut.  
 
Vi vill därför sitta i en intervju (uppbokat i 60 minuter) med just dig för att vi tror att perspektivet utifrån din roll 
kan bidra till vår studie. Vi vill höra hur du ser på situationen ur ditt perspektiv  Vi kommer spela in intervjun 
och kommer, om ingen annan överenskommelse görs, använda ditt namn och din yrkesroll i uppsatsen.  
 
Intervjun kommer att beröra teman som: supportrarnas påverkan på Djurgården Fotboll, Djurgården Fotbolls 
påverkan på supportrarna, relationen mellan Djurgården Fotboll och andra intressegrupper jämfört med 
supportrar, värdeskapandet av supportrarna och supportrarnas betydelse för Djurgården Fotboll. 
 
Deltagandet i denna undersökning är självklart frivilligt och ni beviljas rätten att dra er ur undersökningen när 
som helst innan publicering, även efter påskrivet samtyckesformulär. Enstaka saker ni säger eller svar på 
specifika frågor kan ni välja att ta tillbaka under intervjuns gång och begära att det inte ska tas med i 
undersökningens resultat.  
 
Informerat samtycke 
- Jag bekräftar att jag fått denna skriftliga information om forskningsstudien. 
- Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt. 
- Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt deltagande. 
- Jag är medveten om att mina svar kan komma att användas i en publicerad kandidatuppsats. 
- Jag tillåter att mina personuppgifter registreras enligt den information jag tagit del av och att insamlad data om 
mig förvaras och hanteras av studieansvariga.  
 
…………  …………………………………. …………………………………. 
Datum   Deltagarens namnteckning  Namnförtydligande 
 
…………  …………………………………. …………………………………. 
Datum   Anja Falck    Tobias Andersson  


