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Förord 
 
Jag vill rikta ett stort tack till de som har gjort denna uppsats möjlig att genomföra. Först och 
främst till de intervjupersoner som har deltagit, deras medverkan har varit av yttersta 
betydelse för genomförandet av den här studien. Vidare vill jag även tacka opponenterna för 
värdefulla synpunkter och förbättringsförslag under processens gång. Inte minst ska ett tack 
riktas till min handledare Karin Winroth för konstruktiv kritik genom uppsatsprocessen.  
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Sammanfattning 
 
Fotbollspublik och fotbollssupportrar innehar en stor roll och viktig funktion för många 
klubbar. De intar en position som kund i den bemärkelsen att de betalar för 
fotbollsupplevelsen och annan kringförsäljning som hör till. Men de är också en stor 
bidragande orsak till vad som utgör själva arrangemanget, nämligen stämningen på arenan. 
Detta medför att det för klubbarna ur flera aspekter är viktigt att arbeta aktivt med och för bra 
relationer med publiken som från klubbens perspektiv inte kan ses som heterogen 
intressentgrupp.  
 
 
Det empiriska materialet har analyserats utifrån ett teoretiskt ramverk som består av 
intressentteorin, sport value framework samt en modell för value capture i en lagsportslig 
kontext. Resultatet visar att heterogeniteten bland supportrarna ger upphov differentierad 
klassificering beroende på i vilket syfte den skall göras. Vidare bidrar supportrar med ett stort 
engagemang som är klubbens verksamhet till gagn. De är de involverade i kampanjarbete, 
bidrar till stämningen och gör det attraktivare för sponsorer och partners att associeras med 
klubben.  
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Abstract 
 
 
The football audience and the supporters have a vast role and an important function for many 
football clubs since they take on a role as a customer when they pay for the experience of 
watching a football game. They also participate to the atmosphere in the arena, which 
constitute the whole arrangement. This is the reason for the clubs to thoroughly work for good 
relations with the audience, which may not be a homogenous group.  
 
The purpose of this thesis is to analyze the relations between football clubs and their 
supporters and also study the importance of the audience as a product. The empirical method 
has been analyzed through the Stakeholder Theory, Sports Value Framework and a model for 
Value Capture in the context of team sports. The results of the study indicate that the 
heterogeneity among the supporters cause a differentiated classification depending on which 
purpose the classification is made. The study also demonstrates that the supporters contribute 
with a great dedication that is beneficial to the club. They are involved in campaigns, 
contribute to the atmosphere and make it more attractive for sponsors and partners to be 
associated with the club.   
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1.	  Introduktion	  
 
I detta kapitel ges en bakgrund till det ämnesområde som behandlas i uppsatsen, en 
problematisering som sedermera mynnar ut i valda forskningsfrågor samt uppsatsens syfte. 
 

1.1 Bakgrund	  
 
Sport och framför allt fotboll är idag mycket mer än bara lek och tävling. Klubbar drivs i allt 

större utsträckning som stora affärskomplex och sportindustrin kan kategoriseras in som en 

del av nöjes- och upplevelseindustrin, där inte minst fotbollsindustrin utgör en stor del av 

detta som tillsammans med bland annat teater och musik alla är exempel på underhållning. 

Till skillnad från annan typ av underhållning har sport en del karaktäristiska egenheter. Smith 

och Stewart (1993) tar upp och diskuterar en rad olika särdrag som särskiljer sport i 

förhållande till annan affärsverksamhet och framhåller irrationell passion och de starka 

emotionella band som kan finnas mellan en klubb och dess supportrar, som något unikt i sitt 

slag. De emotionella elementen kan ta över hand och inte följa vad som i annat fall vore 

kommersiellt logiskt och ekonomiskt rationellt. En produkt eller tjänst som inte lever upp till 

konsumenternas förväntningar brukar vanligtvis avvisas och det rationella vore att välja en 

annan produkt/tjänst som på ett bättre sätt motsvarar förväntningarna. De emotionella band 

som är förknippade med fotboll påverkar konsumenterna på det sätt att de inte är benägna att 

substituera bort en vara som ej motsvarar förväntningarna, vilket särskiljer fotboll som en 

produkt eller tjänst. Supportrar och fans betraktar sig själva inte som kunder till den 

fotbollsklubb de stödjer, vilket är en skillnad jämfört med hur konsumenter och kunder annars 

brukar betrakta sig till företag vars produkter och tjänster de nyttjar. Fotbollssupportrar börjar 

således inte stödja en konkurrerande klubb för att ens nuvarande inte lever upp till 

förväntningarna (Abosag et al., 2012).  

 

Fans och supportrar ska inte ses som någon homogen grupp där alla är lika lojala eller 

emotionellt bundna. Guilianotti (2002) klassificerar publiken i fyra olika kategorier som han 

benämner som supporter, följare, fans och flaneurs som alla skiljer sig åt i fråga om lojalitet 

och identifikation. Det finns flera forskare/författare som tar upp alternativa kategoriseringar, 

till exempel Söderman (2013). Dock är det centrala inte att hitta ett bästa sätt att klassificera 

utan att förstå att en fotbollsklubbs åskådare inte ska ses som en homogen grupp som i alla 

lägen agerar likadant. För även om supportrar ofta beskrivs som extremt lojala så finns det ett 

samband mellan lagets prestation och antalet åskådare (Tapp, 2003). Även om 
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klubbtillhörighet inte är något som förändras över tid är det för den sakens skull inte säkert att 

en klubb med stor supporterskara kommer att generera stora intäkter eftersom det inte finns 

någon garanti att supportrarna väljer att betala sitt medlemskap, köpa matchbiljetter eller 

souvenirer. 

1.2 Problemdiskussion	  

 
Trots att det är en något komplex och i någon mening även problematisk terminologi som 

förhållandet supportrar/kunder är så är supportrar en intäktskälla eftersom de intar en roll som 

kund i det avseendet att de köper matchbiljetter och merchandise. Sett under de senaste fem 

åren har publik- och övriga matchintäkter utgjort en andel mellan 19-23 procent av de 

allsvenska klubbarnas totala intäkter (Sahlström, 2009;2010;2011;2012;2013). Att publik- och 

matchintäkter utgör cirka en femtedel av de totala intäkterna indikerar att det är en 

intäktskälla som är av betydande storlek. Supportrar och fans har en ekonomisk inverkan på 

klubbarna som de behöver arbeta aktivt med för att kunna bedriva verksamheten på ett så bra 

sätt som möjligt. Utöver de faktum att de är kunder och konsumenter finns det en ytterligare 

aspekt att ta i beaktning. Publik och supportrar är en del av etablissemanget vid en 

fotbollsmatch. De är engagerade med sina känslor och skapar ett intresse, en atmosfär och 

rivalitet mellan klubbar som skapar värde för fotbollen som ”produkt” (Chadwick, 2011, 

Zagnoli & Radicchi, 2010). Hur detta förhåller sig är inte helt oproblematiskt eftersom det 

både kan generera positiva inslag och skapa feststämning samtidigt som det kan få negativa 

konsekvenser och bidra till influenser av våld (Abosag et. al, 2012).  

 

Det är inte alla gånger som relationen mellan supportrar/publik och klubb innebär en 

harmoniserande integration (Fyrberg Yngfalk, 2011). Att en grupp har rollen som både 

konsument och producent av en och samma produkt/tjänst inom fotbollen och åskådarnas roll 

som värdeskapare till ”kärnprodukten/servicen” är intressant att studera. Detta kan å ena sidan 

anses vara problematiskt samtidigt som de kan vara en konkurrensfördel om man lyckas 

bättre än konkurrenterna med att få ut mest värde av den tillgång som det emotionella kan 

utgöra. Många företag kan bara drömma om att någon gång uppnå samma grad av lojalitet 

och hängivenhet av deras kunder som fotbollsklubbar får från deras supportrar. 

Fotbollsklubbar kan, om det hanteras väl, dra nytta av det värde som skapas och i 

förlängningen bli mer framgångsrika som fotbollsklubb.  
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1.3 Forskningsfrågor	  
 

Huvudfråga 
• Hur hanteras relationen med supportrarna/åskådarna som intressentgrupp för att 

bedriva verksamheten? 

Underfrågor 

• Vad har supportrarna för betydelse för klubbarnas image?  

• Vilka utmaningar finns för klubben kring det faktum att supportrar/åskådare är en 

heterogen grupp? 

• Hur bidrar supportrarna/åskådarna med värde till fotbollen som produkt? 

 

1.4	  Syfte	  

Denna studie syftar till att analysera relationen mellan fotbollsklubbar och supportrar och hur 

dessa två integrerar. Vidare studeras supportrarnas roll för fotbollen som produkt. 

 
 
1.5	  Avgränsning	  

Denna uppsats har avgränsats till att studera supportrarnas/publikens roll för värdeskapande 

aktiviteter i relationen till klubben. Majoriteten av respondenterna är representanter från 

fotbollsklubbar och intresseorganisationer. Dock finns en respondent som representerar en del 

av supportrarna i och med att denne representerar en paraplyorganisation för de organiserade 

supportrarna. I övrigt är studien avgränsad till att se det utifrån ett klubbperspektiv.  
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2.	  Metod	  
I detta kapitel motiveras val av metod, hur det har resonerats kring urvalet av respondenter, 
hur genomförandet har gått till samt en avslutande diskussion om studiens tillförlitlighet.  
 

2.1	  Metodval	  

Hur en studie ska genomföras och hur val av metod motiveras styrs av hur 

problemformulering, syfte och frågeställningar är utformade (Davidsson & Patel, 2011).  

Utifrån denna studies upplägg och syfte ansågs intervjuer utgöra den bäst lämpade metoden i 

och med att den anses vara fördelaktig för att gå på djupet och studera åsikter, uppfattningar, 

känslor och erfarenheter (Denscombe, 2009). Intervjuer delas ofta in i strukturerade, 

semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Den förstnämnda typen av intervjuer 

karaktäriseras av bestämda frågor med förutbestämda svarsalternativ och hög grad av 

standardisering då varje respondent får exakt samma frågor. Urvalet är ofta stort och 

generaliserbarhet är inte sällan något som eftersträvas. Då denna studie inte har syftat till att 

göra något anspråk på generaliserbarhet utan snarare ämnar generera informationsrik empiri 

om det studerade fenomenet har de genomförda intervjuerna istället störst likheter med 

semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Skillnaden mellan dessa är graden av 

intervjuarens styrande över intervjusituationen och de ämnen som tas upp. Intervjuerna har 

haft sin utgångspunkt och mest likheter med det som beskrivs som semistrukturerad intervju 

då tydliga teman har formulerats inför och sammanställts i en intervjuguide. I 

semistrukturerade följs intervjuguiden, men utrymme ges till följdfrågor som på förhand inte 

finns formulerade.  Dock är det sannolikt att det i merparten av intervjuerna har förekommit 

delar där intervju till sin karaktär snarare har tagit formen som ostrukturerad intervju 

(Denscombe, 2009).  

 
Denscombe (2009) menar att semi- och ostrukturerade intervjuer kan ta olika former beroende 

på om intervju sker som ett personligt möte där intervjuaren och en informant är de 

deltagande individerna, som en gruppintervju som innefattar minst tre individer. Eller som en 

fokusgrupp som till sin natur kan likna en gruppintervju men skiljer sig vad det gäller syfte 

med sammankomsten och moderatorns (forskarens) roll. Intervjuerna i denna studie har 

genomförts som personliga intervjuer då det huvudsakligen stämmer överens med studiens 

syfte. Gruppintervjuer och fokusgrupper har medvetet åsidosatts eftersom någon interaktion 

mellan informanterna inte ansågs tillföra ytterligare aspekter som inte skulle ha framkommit 
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av de personliga intervjuerna. Vidare ansågs gruppintervjuer och fokusgrupper kunna ha 

hämmat informanternas välvilja att öppna upp sig, inte minst med tanke på att respondenterna 

som representerar klubbarna medvetet eller omedvetet skulle kunnat hålla information inom 

sig i och med den konkurrenssituation som råder dem emellan.  

 

Intervjuer är dock inte ett helt oproblematiskt sätt att generera ny kunskap på. Vad är det 

egentligen som säger att respondenternas svar är direkta avspeglingar av den sociala 

verklighet som de berättar om? Är de svar som återges helt befriade från subjektiva 

konstruktioner? Det är högst troligt att respondenterna påverkas av egna värderingar vilket 

gör det svårare att på ett korrekt sätt avspegla verkligheten på ett neutralt sätt. Det är av vikt 

att som forskare vara medveten om detta och inte göra intervjusvar till givna sanningar.  

 
Vad alternativa metoder hade haft för inverkan på studien och dess resultat är hypotetisk 

diskussion som lämnar öppet för spekulation. Det som skulle vara intressant är att vid 

genomförande av en större studie på området hade det varit intressant att komplettera eller 

ersätta delar av intervjuerna med fokusgrupper. Det hade eventuellt kunna ge en möjlighet till 

att samla respondenter runt samma bord och föra en problematiserande diskussion kring det 

studerade ämnet under ett antal workshops i förhoppning om att nå konsensus kring hur 

värdeskapande kring fotbollsklubbar kan och bör hanteras. Det ligger trots allt i alla klubbars 

intresse att intresset för sporten är stort då det är till allas fördel.  

2.2	  Urval	  
 
Alvesson (2011) diskuterar två huvudprinciper vid valet av intervjupersoner, representativt 

och kvalitetsurval. Han utvecklar sitt resonemang och menar att den förstnämnda principen 

innebär att målet är att få bredd och variation i valet av intervjupersoner för att på så sätt 

försöka undvika skevheter. Den andra principen utgår ifrån att de valda intervjupersonerna 

väljs utifrån att de anses ha egenskaper som gör de extra intressanta att studera och värdet av 

deras svar blir intressant för studien. I den här studien har valet av respondenter inte gjorts 

utifrån tanken att uppnå ett representativt urval som sedermera ska kunna generaliseras 

utanför den studerade kontexten. Valen som har gjorts är subjektiva i den meningen att de har 

valts utifrån premissen att de på förhand ansågs kunna bidra med kunskap som är viktig för att 

kunna uppfylla studiens syfte. De flesta har identifierats på förhand medan andra har 

tillkommit av ett så kallat snöbollsurval där respondenter har tipsat vidare om personen de tror 

kan ge ytterligare information som kan vara till studiens fördel (Bryman & Bell, 2005).  
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De flesta respondenter är idag aktiva i en fotbollsklubb i en roll som utifrån studiens syfte och 

forskningsfrågor gjorde dem relevanta att intervjua. Att nå personer med olika befattningar 

och med olika arbetsområden har varit något som har eftersträvats. VD, klubbdirektör, 

marknads-/kommersiell chef och Supporter Liaison Officer1 är roller som varit relevanta för 

att kunna nå rätt djup och bredd i svaren. Relationen mellan en fotbollsklubb och dess 

supportrar/publik hanteras på fler organisatoriska nivåer än bara en. VD:ar/klubbdirektörer är 

intressanta eftersom de har ett helhetsansvar för klubbens verksamhet och marknads-

/kommersiella chefer har utmaningar vad det gäller att hantera motstridiga intressen mellan 

den kommersiella verksamheten och supportrarnas/publikens vilja. Supporter Liaison Officer 

är en relativ ny funktion i svenska fotbollsklubbar vars arbetsuppgifter uteslutande är att 

hantera klubbens relation med supportrarna vilket givetvis för denna typ av studie var en 

väldigt intressant och central roll att inkludera i intervjumaterialet. Studien har även 

respondenter vars arbetsuppgifter inom klubbarna rör CSR-arbete och publikfrågor, dessa har 

tillkommit via rekommendationer från intervjuade personer då de ansågs kunna bidra med 

värdefull information.  

 

I studien har representanter från fotbollsklubbarna AIK, Djurgården och Örebro SK 

intervjuats. De två förstnämnda klubbarna har medvetet valts med en tanke på att de med 

svenska mått mätt anses vara storklubbar sett till supporterskaror och organisationer. Mycket 

av det som den här studien försöker problematisera med motstridiga intressen mellan olika 

typer av supportar och klubbledning kontra supportrar kan återfinnas i dessa klubbar. Örebro 

SK å sin sida är i jämförelse med AIK och Djurgården en något mindre fotbollsklubb och är 

intressant utifrån att de kan tänkas brottas med liknande problem, fast där sakfrågan och 

lösningen kan tänkas se annorlunda ut. Det är ett medvetet val att i denna studie inte ta med 

respondenter från klubbar som betraktas som mindre och icke-publik-lag. Det ska dock 

nämnas att valen av fotbollsklubbarna är subjektiva men gjorda med en tanke om att de alla 

tre för studien får anses som intressanta då de är föremål för ovannämnda utmaningar i form 

av motstridiga intressen mellan både olika typer av supportrar och supportrar och 

klubbledningen.  

 

                                                
1 Supporter Liaison Officer (SLO) är en funktion inom fotbollsklubbar som ska verka som en bro mellan 
supportrarna och klubben och förbättra dialogen parterna emellan. (UEFA Support Liaison Officer handbook, 
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Utöver klubbrepresentanter har respondenter från Svensk elitfotboll och Svenska 

fotbollsupporterunionen intervjuats. Tanken med det har varit att Svensk elitfotboll som 

verkar som en paraplyorganisation för de svenska elitklubbarnas intressen är relevant utifrån 

att publik- och supporterfrågor är ett gemensamt intresse för klubbarna och för fotbollen som 

rörelse. Svenska fotbollssupporterunionen är en organisation som även de verkar som 

paraplyorganisation, fast för de organiserade supportergrupperingar och för att bevaka dess 

intressen. De verkar för en positiv supporterkultur samtidigt som de verkar för en dialog och 

positiv utveckling av svensk fotboll (Svenska fotbollsupporterunionen).  

 

Det bör dock nämnas att det ter sig något problematiskt då majoriteten av den svenska 

fotbollspubliken inte är organiserad och således inte omsluts av svenska 

fotbollssupporterunionen. Å andra sidan är det komplicerat att studera det oorganiserade 

samtidigt som den här uppsatsen handlar om med-skapandet av värdet kring 

fotbollsevenemangen, där de organiserade supportrarna har större inverkan än de 

oorganiserade. Däremot presenteras det i studien presenteras sekundärmaterial som 

kompletterar den empiriska insamlingen i fråga om fotbollspublikens åsikter på bredare basis. 

 

Namn Titel/Roll Organisation 

Simon Åström VD Örebro SK 

Erik Wärlegård Supporter Liaison Officer Örebro SK 

Niklas Nestlander Marknadschef AIK 

Tobias Larsson Supporter Liaison Officer AIK 

Henrik Berggren VD Djurgården 

Gunnar Gidefeldt Kommersiell Chef Djurgården 

Filip Lundberg CSR/Hållbarhetsansvarig Djurgården 

Tomas Af Geijerstam Biljett- och Publikfrågor Djurgården 

Mats Enquist Generaldirektör Svensk Elitfotboll 

Tony Ernst Ordförande Svenska 
fotbollsupporterunionen 

Tabell 2.1 Översikt respondenter 
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2.3	  Genomförande	  
 

2.3.1	  Sekundärmaterial	  

Sekundärmaterialet som har använts i denna studie är svenska fotbollsförbundets 

ekonomichef Kjell Sahlströms årliga rapporter över de allsvenska klubbarnas ekonomier för 

de senaste fem åren granskats. Vidare har en rapport som föreningen Svensk Elitfotboll 

tillsammans med företaget United Minds har tagit fram, använts som sekundärt material. 

Rapporten heter ”fotbollspubliken idag – och imorgon” och syftade till att se 

fotbollspublikens drivkrafter, profilera dagens publik och att identifiera potential bland 

allmänheten. En rapport som är relevant utifrån denna studies syfte. Det ter sig dock något 

problematiskt att det är svårt att bedöma genomförandet av undersökningen i fråga om antalet 

respondenter och hur den har genomförts. Efter vissa efterforskningar som har gjorts genom 

att fråga respondenten som tillhandahöll materialet går det att konstatera att det rör sig om 

cirka ett tusental intervjuer samt diskussioner i fokusgrupper, det exakta antalet intervjuer 

framgick dock inte. Det har konstaterats att rapporten fyller ett syfte och används av Svensk 

Elitfotboll, det i sig torde kunna ses som en kvalitetsstämpel utifrån att den faktiskt används 

av en central aktör inom svensk fotboll.  

2.3.2	  Intervjuer	  

Intervjuerna har genomförts på respektive respondents arbetsplats eller annan plats som denne 

har fått välja. Att intervjuerna genomförs på en plats där respondenten känner sig trygga är av 

betydelse för att intervjun ska bli så noggrann och täckande som möjligt då en trygg miljö kan 

bidra till mer detaljerade svar (Repstad, 2007). Möjligheten att uppfylla detta kriterium torde 

öka när respondenten själv får välja plats för genomförandet av intervjun. Det ska tilläggas att 

två av intervjuerna, den med Niklas Nestlander samt den med Tony Ernst genomfördes per 

telefon. I det förstnämnda fallet berodde det på tidsbrist från respondentens sida och i det 

andra faller på ett långt geografiskt avstånd. Nackdelen med telefonintervju är att man går 

miste om en dimension av intervjusituationen då möjligheten att se respondentens reaktioner 

och ansiktsuttryck försvinner i och med en telefonintervju. Reaktionerna hade kunnat ge en 

fördjupad förståelse för respondentens antaganden och svar. Dock ska det framhållas att 

genomförandet av telefonintervjuerna har gjort studien mer innehållsrik och viktig 

information har kommit studien till handa tack vare dessa. Med hänsyn till uppsatsens 

innehåll ansågs fördelarna överväga de negativa aspekterna av en telefonintervju.  
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Inför intervjutillfället har varje respondent per mail fått ta del av vad studien syftar till samt 

intervjuguiden innehållandes de teman som sedan berördes under intervjun (se bilaga 1). Att 

på förhand låta respondenterna få ta del av intervjuguiden kan resultera i konstruerade och 

tillrättalagda svar som kanske inte ger en sann bild av det som är tänkt att studeras. Denna 

nackdel ställdes i förhållande till att förberedda svar kan vara fylligare och mer genomtänkta. 

Då studien inte berör ett känsligt ämne ansågs det inte finnas starka incitament för 

respondenterna till att undanhålla information under intervjuerna. Av den anledningen ansågs 

det mer fördelaktigt att ge respondenterna möjligheten till att tänka igenom och förbereda sina 

svar inför intervjuerna.  

 

Avsikten inför studien var att genomföra intervjuerna enskilt och har så gjorts vid alla 

tillfällen förutom ett. Respondenterna som intervjuades vid samma tillfälle var Filip Lundberg 

och Tomas Af Geijerstam. Lundberg blev en del av respondenturvalet via en 

rekommendation, med andra ord ett snöbollsurval och tyckte att Af Geijerstam kunde ha 

värdefull information att lämna utifrån studiens syfte och han bjöds därmed in. Denscombe 

(2009) diskuterar gruppintervjuer och anser att en skillnad bör göras på om en intervju sker i 

en miljö där intervjuaren fortfarande styr trots flertalet intervjuobjekt eller om interaktion 

även sker mellan respondenterna och svaren ska ses som svar från gruppen och inte från 

individen. I den berörda intervjun var båda respondenterna med på premissen att de båda 

ansågs kunna bidra med nyttig information var och en för sig, även om det under intervjun 

även kunde resonera kring olika svar tillsammans. Att någon av respondenterna skulle känt 

sig hämmad och utelämnat information för att en annan person fanns närvarande är svårt att 

sia om. Eftersom förslaget att inkludera en tredje person i intervjun kom från respondenten 

torde risken för det minskat, åtminstone från Lundbergs sida, som var den som föreslog att Af 

Geijerstam hade värdefull information att lämna.   

 

Alla genomförda intervjuer har efter intervjuobjektets godkännande dokumenterats via 

röstinspelning för att undvika efterhandskonstruktioner, möjliggöra citering samt att även 

kunna lägga ner tid på att höra hur respondenten faktiskt uttrycker sig och inte enbart vad som 

uttrycks. Bryman och Bell (2005) framhåller att kritik har riktats mot inspelning av intervjuer 

eftersom respondenter med vetskap om att deras ord förevigas kan låta bli att återge och 

berätta allt som det faktiskt artar sig. Även Alvesson (2011) framhäver att intervjupersoner 

kan känna sig relativt hämmade av inspelningen, men att det efter en kortare stund känner sig 

mer avslappnade och inte tänker på det under hela intervjun. 
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Silverman (1993) diskuterar hur begreppen positivism, emotionalism och konstruktionism kan 

anses genomsyra intervjusituationen i sig samt hur den information som framkommer under 

intervjuerna kan förstås, tolkas och analyseras. Intervjuer som sker i en positivistisk anda 

ämnar generera data som är oberoende från forskaren, intervjurespondenten eller situationen. 

Silverman menar att ett alternativt sätt att se på saken är via vad han väljer att benämna som 

emotionalism som till skillnad från positivism vill försöka locka fram intervjupersonens 

subjektiva upplevelser av autentiska händelser. Konstruktionism är det tredje och sista och 

skiljer sig från emotionalism i den meningen att intervjusituationen inte bara ses som en 

situation där intervjuaren försöker förstå den intervjuades uppfattning av den sociala 

verkligheten utan snarare ses som ett möte som i sig utgör en interaktion som är värd att 

analysera. Fokus ligger inte enbart på vad den intervjuade faktiskt säger utan även hur det 

sägs (Silverman, 1993). 

 

Enligt Silverman (1993) kännetecknas intervjuer som sker i positivistisk anda av 

standardisering där frågorna ställs i samma ordning och på samma sätt till samtliga 

respondenter. Intervjuerna som denna studie bygger på har inte genomförts på ett sådant sätt 

utan karaktäriseras snarare av att vara mer ostrukturerade där en intervjuguide har följts men 

inte i en viss given ordning. En positivist ser avvikelse från intervjumallen som något som kan 

leda till påverkan på svaren medan en emotionalist anser att det är något eftersträvansvärt 

(Silverman, 1993). Utifrån det resonemanget placerar den här uppsatsens utförande sig inom 

emotionalismen. Däremot så har svaren tolkats på ett sätt som anses ligga mellan positivismen 

och emotionalismen eftersom informationen som respondenterna har lämnat betraktas som 

data genererad oberoende av situationen. Dock går det inte att komma ifrån att det kan finnas 

en viss del subjektivitet i respondenternas berättelser. Detta hanteras dock inte vidare i 

uppsatsen, men det bör dock finnas en medvetenhet kring denna aspekt när informationen 

som respondenterna har lämnat ifrån sig läses, tolkas och analyseras.  

2.4	  Tillförlitlighet	  
 
Hur tillförlitliga studiens resultat är skall diskuteras. Enligt Denscombe (2009) är 

tillförlitlighet huruvida de forskningsinstrument man använt sig av är stabila och kommer att 

generera samma resultat om studien skulle genomföras igen. Eventuella skillnader emellan 

två studietillfällen skulle bero på olika forskningsobjekt och inte sviktande 

forskningsinstrument. I denna typ av studie är det emellertid komplext att sia om huruvida 
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resultatet hade blivit detsamma vid ett nytt genomförande. Intervjuer är, som det har 

diskuterats tidigare, en socialt konstruerad situation som är väldigt svår att återskapa och blir 

per definition likadan om det gör på samma sätt igen med exakt samma förutsättningar. Med 

det sagt skulle det givet samma respondenter med stor sannolikhet ge liknande svar där det 

möjligen kan skilja sig i fråga om formulering. Bryman och Bell (2005) listar ett flertal 

begrepp och kriterier för bedömning av studier av denna art, då reliabilitet och validitet lätt 

blir svåranvända. Överförbarhet och pålitlighet är två av dessa grepp där det förstnämnda 

inbegriper att forskaren ska ge ”fylliga” redogörelser av det empiriska materialet för att andra 

forskare på egen hand ska kunna bedöma huruvida studiens resultat är kontextuellt bundna 

eller inte. I denna studie har det eftersträvats att ge en berikad berättelse i presentationen av 

materialet, även om de inte alla gånger har varit av största vikt för studiens framåtskridande så 

har en medveten avvägning gjorts för att få en tydlig och bredare kontextuell förståelse för det 

studerade ämnet. Pålitlighetsbegreppet syftar till att forskaren ska säkerställa att en tydlig 

redogörelse för forskningsprocessens alla olika delar och hur det har gått till. 

Forskningsprocessen ska vara transparent och forskaren ska inta ett granskande synsätt. Detta 

har i största möjliga mån eftersträvats, inte minst i detta metodkapitel men även i de andra 

delarna av uppsatsen. Risken är att det blir en subjektiv bedömning av att man som författare 

har granskat sin egen text och sitt eget genomförande på ett kritiskt sätt. Dock så har studiens 

framväxande under processens gång varit föremål för granskning av såväl opponenter och 

handledare.  
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3.	  Teoretisk	  referensram	  
 
I kapitlet presenteras de teorier och begrepp som är nödvändiga för att möjliggöra 
förklaringar och tolkningar av resultatet i studiens analysdel. Först presenteras Stakeholder-
teorin i allmänna termer för att sedan följas av en generell presentation av the service-
dominant logic innan sport value framework presenteras som är ett ramverk för en sportslig 
kontext som har utvecklats ur the service dominant logic. Till sist presenteras ett ramverk för 
”värdefångade” i en lagsportslig kontext.  
 

3.1	  Tidigare	  forskning	  

Vargo och Lusch (2004) är en av de tidigaste studierna som tar upp med-skapande av värde 

och att värde skapas i användandet av produkten/tjänsten och inte går att skapa enskilt av den 

som tillhandahåller tjänsten. Flertalet författare har efter det använt sig av detta och placerat 

in det i en lagsportslig kontext. Bland annat så har Anna Fyrberg Yngfalk (2011) utgått 

utifrån Vargo och Lusch idé om the service dominant logic studerat flertalet olika aktörers 

inverkan på med-skapandet av värde i en sportslig kontext. Även Uhrich (2014) utgår den 

tanken om SDL och studerar hur kunder tillsammans med andra kunder är medskapare av 

värde och på vilka plattformar detta sker. Ett ramverk som beskriver på vilka plattformar som 

kunder/supportrar skapar värde beskrivs där skillnad görs på om de görs tillsammans med 

klubben eller enbart kunder/supportrar emellan samt om vilka kontaktytor det sker på, så väl 

fysiska som virtuella. Utifrån denna modell visar sedan författarna via en beskrivning om hur 

detta värdeskapande faktiskt går till praktiskt. Söderman och Dolles (2013) har sammanställt 

en mängd studier relaterade till det berörda ämnet i en bok som heter ”Handbook of research 

on sport and business”. Det är i den boken som nedan presenterade modell om värde-

fångande presenteras.  

3.2	  Stakeholder	  theory	  
 
Ingen organisation existerar utan att integrera med andra organisationer, institutioner och 

grupper av människor. En organisations existens påverkas och påverkar andra och de är de 

som kan sägas utgöra en organisations intressenter. Freeman och Reed (1983) framhåller två 

definitioner av intressenter som de benämner som den breda och smala definitionen. I den 

breda definieras intressent som varje identifierbar grupp eller person som kan påverka eller 

påverkas av organisationens syfte. Den smala definitionen utgår ifrån att intressenter enbart är 

de som organisationen är beroende av för sin fortsatta överlevnad. Exempel på olika typer av 

intressenter är anställda, kunder, konkurrenter, myndigheter aktieägare, medlemmar, 
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leverantörer, kreditinstitut med mera. Intressentteorin har ett tydligt top-down perspektiv och 

utgår ifrån företagsledningen och vilka intressentgrupper som de behöver ta hänsyn till i sitt 

beslutfattande (Blom, Kärreman & Svensson, 2012).  

 

Även om Freeman och Reeds (1983) definition av intressenter i sitt tidiga verk accepteras av 

många så finns det ingen allmänt accepterad definition som vunnit konsensus. De allra flesta 

definitioner innefattar mer eller mindre att organisationen ska ta behov, intressen och 

influenser i beaktning av de som kan påverka och påverkas av organisationen (Mainardes, 

Alves, Raposo, 2011). Donald och Preston (1995) anser att intressentteorin inte ska ses som 

en enda teori utan snarare som en uppsättning av flera där de skiljer sig i fråga om synen på 

intressenter samt hur de olika teorierna kan användas. Det deskriptiva synsättet ämnar 

beskriva och förklara specifika karaktärsdrag hos organisationen och hur ledningen har tänkt 

leda arbetet. Det instrumentella synsättet å sin sida fokuserar på hur man via ”stakeholder 

management” ska agera för att nå organisationens uppsatta mål. Det tredje och sista synsättet 

är det normativa som används för att tolka hur organisationen ska operera, särskilt i relation 

till moraliska och etiska principer (Donaldson & Preston, 1995 & Mainardes, Alves, Raposo, 

2011). Intressenter utgörs inte bara av de som har möjligheten att påverka en organisations 

prestation utan även de som har någon typ av intresse av organisationens verksamhet bör tas 

hänsyn till i ledningens beslutsfattande. Intressenter ska inte ses som något abstrakt utan 

snarare behandlas som faktiska individer och idén om intressentteorin ska fokusera på 

värdeskapande, beslutsfattande och relationer med dessa faktiska individer (Mainardes, Alves, 

Raposo, 2011).  

 

Att skapa värde för intressenterna diskuteras av Christopher, Payne & Ballantyne (2002). De 

menar att marknadsföringen har rört sig ifrån att vara transaktionell till relationsdriven där 

större betoning snarare ligger på kundvärde, kundnöjdhet och kundkontakt än på produkter 

och dess kvalité. Intressenterna inkluderas i och ses ur ett relationsmarkandsföringsperspektiv 

där författarna väljer att dela in dessa i sex vad de kallar marknadsområden. Varken dessa 

marknadsområden eller övriga begrepp i teorier och modeller som förekommer har översatts i 

de fall där de har ansetts riskera att tappa sin betydelse och mening. I undantagsfall har 

översättningar gjorts där de har beskrivits mer ingående. Detta ramverk är användbart för att 

se hur intressenter används för att skapa organisatoriskt värde. Kunder utgör den 

huvudsakliga intressentgruppen (marknadsområdet) och kompletteras av influence markets 

som innefattar ett brett spektra av intressenter där alltifrån aktieägare, media, miljöaktivister, 
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konsumentgrupper och fackförbund återfinns. Recruitment markets handlar om relationen 

med framtida anställda som intressentgrupp ska hanteras. Referral markets betonar vikten av 

att ha grupper som via word-of-mouth sprider och hänvisar till organisationens produkter och 

tjänster i positiva ordalag. Internal markets påvisar helt sonika vikten av goda relationer med 

de anställda i egenskap av intressenter och ska betraktas som ”interna kunder” då de är de 

som är i direktkontakt med de externa kunderna. Supplier/alliance markets är en, eller 

egentligen två intressentgrupper som i relation till organisationen ska betraktas olika. Supplier 

ska ses som en vertikal partner och intressentgrupp medan alliance bör ses horisontellt. Av 

dessa framhåller författarna kunder (customer markets), anställda (internal markets) och 

aktieägare (en av de dominanta grupperna inom influence markets) som de mest vitala och de 

som en organisation bör lägga mer fokus på än de andra (Christpoher, Payne, Ballantyne, 

2002).  

 

Det bör dock medvetandegöras att det ovan beskrivna sättet att klassificera intressenter inte är 

det enda försöket som har gjorts. Frow och Payne (2011) har gjort en genomgång av olika 

intressentmodeller inom relationsmarknadsföring som alla klassificeras in intressenter i olika 

grupper. Till exempel Gummesson som beskriver 30 relationer som en organisation kan 

behöva hantera eller Kotler som framhåller 10 intressentgrupper som återfinns inom den 

närmaste macroförhållandena. I den här uppsatsen görs inga ansatser till att på ett fullständigt 

sätt beskriva alla de sätt att se intressenter kan ses och hanteras på. Dock är det viktigt att visa 

på och påpeka att det finns fler sätt än de som presenteras i detalj här.  

 

Sett utifrån studiens syfte och det presenterade sättet att klassificera intressenter torde det 

mest intressanta vara att rikta in sig på den intressentgrupp som benämns som influence 

markets. Det beskrivs som den intressentgrupp eller det marknadsområde som är mest 

diversifierat och i störst utsträckning besitter stor heterogenitet bland de olika intressenterna. 

Svensk idrott styrs idag av vad som har kommit att kallas för 51 % -regeln. Det innebär att i 

de fall där klubbar och föreningar drivs i form av aktiebolag måste medlemmarna inneha 

majoriteten av rösterna. Influence markets innefattar enligt teorin både aktieägare, 

konsumentgrupper och medlemsgrupper, vilket tillsammans med den enligt teorin mest vitala 

marknadsområdet customer markets, gör att det är dessa två perspektiv som sedermera 

kommer vara av störst intresse att analysera studiens resultat utifrån.  
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Vilka intressentgrupper som än har identifieras så är det inte självklart att det inom den 

intressentgruppen råder homogenitet i olika intressenters instrumentella eller normativa 

kärnor (Friedman, Parent, Mason, 2004). Inom ”customer markets” och ”influence markets” 

finns det således olika subgrupper med intressenter som har olika prioriteringar och 

värderingar som organisationen behöver handskas med. Det finns flera olika sätt och modeller 

för att bestämma hur intressenter och olika grupper inom samma intressentkategori ska 

prioriteras. Ett sätt är att dela in dem i primär- och sekundärintressenter där de primära är de 

mest vitala, de som organisationen inte kan överleva utan. Medan de sekundära inte har 

samma betydelse för organisationen. En annan väg att gå för att kunna prioritera sina 

intressenters olika behov, krav och önskemål är att utgå från olika attribut. Mitchell et al. 

(1997) definierar tre olika attribut, power (makt) som definieras som en parts förmåga att 

uppnå önskan, mål eller tillstånd trots motstånd. Legitimacy (legitimitet) definieras som i 

vilken utsträckning intressentens krav på organisationen kan ses som lämpliga och rimliga. 

Det tredje och sista attributet är urgency (brådskande) och definieras som hur skyndsamt 

organisationen behöver agera samt graden av intressenternas möjlighet att påverka. Utifrån 

dessa tre attribut kan intressenterna kategoriseras in i fyra grupperingar. Icke-intressenterna 

(Non-interest) som inte har något attribut, de latenta intressenterna (latent) som har ett 

attribut, de förväntande intressenterna (expectant) som har två attribut och de definitiva 

(definitive) intressenterna som omfattas av alla tre attribut.  
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Figur 3.1 Klassificering av intressenter. Källa: Mitchell et al., (1997), sid 872. 

 

Latenta intressenter är precis som tidigare nämnts de som innehar ett av de tre attributen. 

Vilande intressenter (dormant) är de som enbart har makt som attribut till sitt förfogande men 

som inte har legitima anledningar till att ställa krav på organisationen eller har något 

brådskande ärende. Ett exempel på denna typ av intressent kan vara den eller de som har 

förmågan att dra till sig massmedial uppmärksamhet och trots att det är en relativt ”ofarlig” 

intressentgrupp kan det vara värt att ha koll på dessa då man aldrig vet när de förflyttar sig 

och även kan tillskrivas ytterligare ett attribut (Mitchell et al. 1997). Discretionary å sin sida 

har en avsaknad av både makt och brådskande behov men har riktiga och lämpliga krav och 

intressen på organisationen. Krävande intressenter (demanding) innehar enbart attributet att 

de behöver få sitt behov eller ärende löst inom en viss tidsram, men inte har makt eller 

legitima skäl i förhållande till organisationen för det. Mitchell et al. beskriver denna kategori 

som för en företagsledning kan vara störande moment men inte speciellt farlig.  

 

De intressenter som kan tillskrivas två attribut benämns på engelska som expectant och kan 

på svenska översättas till väntande eller förväntansfulla intressenter. De kan sägas ha en 

rättmätig begäran på organisationen och kunna förvänta sig någonting (Mitchell et al., 1997). 

Dominanta intressenter (dominant) tillskrivs makt och legitimitet vilket innebär att det kan 
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agera på de legitima krav på organisationen som de har. Beroende intressenter (dependent) är 

de intressenter som innehar legitimitet och ett behov/ärende styrt av tidsaspekten men inte har 

makten till att lösa det på egen hand och blir således beroende av organisation och andra 

intressenter för att få igenom sin vilja.  Farliga intressenter (dangerous) har makten och 

brådskande behov/ärenden men saknar legitimitet. Det finns en viss risk för att denna typ av 

intressenter tar en tvingande och hotfull roll och kan nyttja våld. Mitchell et al., (1997) är 

tydlig med att dessa inte behöver erkännas och därmed ges legitimitet. Definitiva intressenter 

(definitive) identifieras som den kategori som innehar alla tre attribut och är de mest centrala 

för organisationen att koncentrera sig på (Mitchell et al., 1997).  

3.3	  The	  service-‐dominant	  logic	  

The service-dominant logic (SDL) skulle på svenska kunna översättas till den 

tjänstedominanta logiken kan ses som föreställning och en påbörjad teori som till skillnad från 

den varudominanta logiken (GDL) belyser att värde inte kan realiseras innan 

kunden/konsumenten tar del av produkten eller tjänsten. Att fokusera på distinktionen mellan 

varor och tjänster är irrelevant, det väsentliga är snarare att det är vad varor/tjänster innebär 

för kunden som är intressant. SDL vilar på några fundamentala utgångspunkter (FP) som både 

till definition och till antal har modifierats. I nuläget är de tio till antalet: (Vargo och Lusch, 

2008, sid 7) 

 

1. Service is the fundamental basis of exchange 

2. Indirect change masks the fundamental basis of exchange 

3. Goods are distribution mechanisms for service provision 

4. Operant resources are the fundamental source of competitive advantage 

5. All economies are service economies 

6. The customer is always a co-creator 

7. The enterprise cannot deliver value, but only offer value propositions  

8. A service-centered view is inherently customer-oriented and relational  

9. All economic actors are resource integrators 

10. Value is always uniquely and phenomenologically determined by the beneficiary 

 

Det är tämligen enkelt att se att dessa fundamentala utgångspunkter inte är helt 

färdigbearbetade i och med att flera av dem överlappar varandra samtidigt som de under 

senaste tiden har modifierats och flera har tillkommit. I korthet kan dessa utgångspunkter 
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sägas visa på hur en rörelse har skett från en varudominant logik där transaktioner stod i 

centrum till en tjänstedominant logik där med-produktion, samarbete och värdeskapande 

processer är det mest centrala. Den tjänstedominanta logiken ser värdeskapande som en 

process som skapas i ett samspel mellan den som tillhandahåller tjänsten och konsumenten, 

även om det alltid är den senare som i slutändan fastställer tjänstens värde. Konsumenten ses 

med andra ord som en integrerad del i den värdeskapande processen (Vargo och Lusch, 

2006).  

 

Tillgångar delas inom SDL upp i operanda och operanta resurser. Den sistnämnda menas 

precis som de beskrivs i de fundamentala utgångspunkterna ovan vara en viktig och 

fundamental tillgång för konkurrensfördel. Operanta resurser är ofta osynliga och ogripbara 

till deras natur och exempel på detta är kunskap, kompetenser och färdigheter. Operanta 

resurser används för att aktivera de operanda resurserna som i sin tur utgörs enkelt förklarat 

av fysiska resurser så som material och monetära medel på vilka aktörer kan agera. 

Skiljelinjen dem emellan är inte alltid helt självklar och vad som för en aktör är en operanta 

resurs vara den andras operanda (Vargo and Lusch, 2006).  

 

Jaworski och Kohli (2006) utgår från Vargo och Lusch tanke om att kunderna ska ses som 

med-producenter och definierar begreppet med-producent där kunden bidrar med en del av 

det arbete som traditionellt sett görs av den tjänste- eller produktproducerande organisationen. 

De sätter den värdeskapande processen i ett perspektiv som belyser det utifrån 

identifieringsprocessen av kundbehovet. Traditionellt sett har det huvudsakligen handlat om 

för organisationen att vara lyhörd för kundens önskemål och behov och på så sätt skapa 

produkter/tjänster som kunderna värdesätter. Istället för att det bara är organisationen som ska 

lyssna, ta in och kundens ord om vad deras behov och önskemål menar Jaworski och Kohli 

(2006) att det finns ett alternativt sätt att se på hur kunderna kan agera medskaparare i denna 

process. De menar att denna process ”att höra kundens röst” istället kan beskrivas i 

”Samskapande av kundens röst” där det handlar om en ständig interaktion mellan kunden och 

organisationen. Författarna menar att detta ska mynna ut i tydlighet kring vad som ska 

presteras/utvecklas av organisationen respektive kunden. Det är viktigt att poängtera att denna 

process inte framhålls som något som är en nödvändighet eller speciellt användbart jämt, men 

att det är användbart då behoven är relativt odefinierade.  
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Kalaignanam och Varaddarajan (2006) menar på att kunder involveras som med-producenter i 

syfte att effektivisera organisationens marknadsstrategi och dess marknadsföringsverksamhet 

för att i slutändan minska kostnaderna för verksamheten. I vilken grad medskapande av värde 

sker mellan kunden och organisationen beror på de karaktäristiska drag som 

produkter/tjänster, marknaden, kunderna och den producerande organisationen uppvisar. Till 

exempel kan det förekomma skillnader i den värdeskapande processen beroende på om det 

handlar om produkter eller tjänster i dess traditionella betydelse, om det sker på en business-

to-business eller business-to-consumer marknad eller hur organisationen särskiljer sig i 

jämförelse med andra.  

 

Vargo och Lusch (2008) är noga med att poängtera att även om en del vill kalla den 

servicedominanta logiken för en teori så överensstämmer det inte med deras bild av vilken 

karaktär de tillskriver SDL. De menar snarare att det ska betraktas som ett tankesätt att se på 

socialt och ekonomiskt utbyte. De förnekar dock inte att SDL innehar de nödvändiga 

komponenter för att framtiden ta plats som en generell teori (Vargo och Lusch, 2006). Oavsett 

huruvida SDL i nuläget kvalificerar in sig som teori så känns detta perspektiv relevant för 

denna studie och av den anledningen presenteras detta tankesätt.  

3.3.1	  Sport	  value	  framework	  (SVF)	  

 
För att förbättra förståelsen för sport management och för värdeskapande inom sport har ett 

ramverk för detta utformats utifrån SDLs principer där de karaktäristiska drag som sport har 

tas i beaktning, till exempel blandningen mellan volontärarbetare och avlönade och 

emotionellt bundna kunder. Precis som med det ursprungliga tankesättet har även detta 

ramverk tio fundamentala premisser som det bygger på (Woratschek, Horbel och Popp, 

2014). Dessa illustreras i figur 3.2 nedan.  
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Figur 3.2. Sport value framework. Källa: Woratschek, Horbel och Popp, 2014, sid 19. 

 

I enlighet med ovanstående ramverk kan sportevent ses som plattformar där olika aktörer är 

medskapare av värde inom ett nätverk. Författarna menar att nätverket kan analyseras på tre 

olika nivåer där den första är ”intra-level” som studerar klubbarnas, kundernas och andra 

intressenters roll och beteende. Den andra, ”micro-level” som ämnar titta närmare på mer 

komplicerade förhållanden mellan klubbarna och kunder medan den tredje och sista ”meso-

level” innefattar hela nätverket av aktörer och hur de alla tillsammans är involverade i den 

medskapande värdeprocessen. De tre första fundamentala premisserna uttrycker det 

ekonomiska utbytets natur och är de grundläggande antaganden som SVF vilar på. Som 

illustreras ovan rör sig de fundamentala premisserna igenom de olika analysnivåerna. 

Beroende på syfte så bör värdeskapande analyseras på någon av dessa nivåer (Woratschek, 

Horbel och Popp, 2014). Då denna studie har haft ett tydligt fokus på det dyadiska 

förhållandet mellan klubb och supportrar och inte haft något huvudsakligt syfte att 

problematisera och vidga kontexten ytterligare. Vilket i sin tur har gjort att det för studien har 

varit de fundamentala premisserna tillhörande ”intra-level” och ”micro-level” som ansetts 

mest relevanta. FP 4 beskrivs närmare av författarna att organisationer eller kunder på egen 

hand bara kan erbjuda värdeförslag. Det är inte förrän de tillsammans integrerar som värde 

uppstår. FP 5 handlar om hur supportrar i tidigare forskning i hög grad enbart har setts som en 
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konsument men att de som grupp, eller ett nätverk egentligen bidrar till eventen med sånger 

och aktiviteter som bidrar till stämningen. Konsumenter av sportevents agerar ofta som en 

grupp och bildar för klubben ett värdenätverk. FP 7 å sin sida är ett första steg att analysera 

relationerna inom sport management på ur ett dyadisk samt ett triadiskt perspektiv. Ett 

triadiskt förhållande avser att de förutom interaktionen mellan de centrala aktörerna 

organisation och kund, i detta fall klubben och supportrarna även krävs bidrag från andra 

intressenter för att medskapa värde. Författarna framhåller även att värde inte är ett resultat av 

ett köp, utan något som skapas tillsammans i användandet och i upplevelsen med den 

enskildes egna bidrag. Av den anledningen kan olika besökare uppleva samma event på olika 

sätt beroende på dess intressen av evenemanget, det är inte säkert att huliganer och den 

fredliga besökaren upplever eventet på samma sätt (Woratschek, Horbel och Popp, 2014). 

3.4	  The	  network	  of	  value	  captures	  
 
Dolles och Söderman (2013) har utvecklat ett ramverk för att analysera konkurrensfördelar i 

en lagsportslig kontext. De har utvecklat en nätverksmodell som listar alla produkter som 

fotbollen kan sägas erbjuda och de potentiella kundgrupper som finns.  

 

 
Figur 3.3. The network of value captures in professional team sports Källa: Dolles & 
Söderman, 2013, Sid 7.  
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I Figur 3.2 visas Dolles och Södermans åtta produkter och sex kundgrupper vilket möjliggör 

48 olika relationer där värde kan fångas och konkurrensfördelar skapas.  Författarna menar att 

varken produkterna eller kundgrupperna är helt fristående från varandra utan att flera 

produkter kan kombineras i ett förhållande med en kundgrupp och vice versa. Den aktuella 

studien koncentreras till att studera kundgruppen supportrar och dess interaktion med diverse 

produkter. Den första produkten benämner författarna som team och menas med hur laget 

fungerar och vad det är som gör ett lag framgångsrikt. Det är inte alltid laget med bäst spelare 

som är det mest framgångsrikaste utan det kan finnas bakomliggande faktorer som spelar in. 

Den andra produkten, sport competition är själva tävlingen eller serien som laget deltar i. 

Club är den tredje produkten och med det menas att den finansiella och organisatoriska 

strukturen måste vara välskött för att klubben ska kunna nå framgångar.  

 

Fjärde produkten är players och syftar till att spelarna är en central del i att bli framgångsrik 

som fotbollsklubb, de kan handla om att utveckla egna unga spelare som sedan kan spela i 

laget alternativt säljas vidare till andra klubbar och generera intäkter. Football services kan 

sägas vara ett nytt utvecklat sätt att se på klubbens kommersiella aktiviteter som författarna 

delar in i tre områden. Dels de dem kallar one-stop-shop som syftar till att allt som klubben 

har att erbjuda ska finnas på samma plats. Allt från merchandise till biljetter och organiserade 

tourer kring arenan. Det andra området är etablerandet av fotbollsakademier för unga spelare i 

syfte att behålla och kunna rekrytera nya spelare samt det tredje något mer invecklade 

området berör ett speciellt skräddarsytt serviceerbjudande som ett utvecklingsprogram för 

andra fotbollsklubbar, spelar och ledare. Produkten Event, arena and facilities avser själva 

sporteventet vilket i fotbollens fall blir matchen som enligt författarna både produceras och 

konsumeras av åskådarna på plats på arenan, ofta med ett starkt emotionellt engagemang. 

Som även berörs i produkten football services så är merchandise enligt modellen en egen 

produkt och är varor som klubben säljer som på något sätt bär och/eller symboliserar 

klubbens varumärke. Det kan vara allt ifrån, flaggor, tröjor, kepsar, kuddar, lampor och så 

vidare. Den sista listade produkten enligt modellen är Other commercial acitivities som kan 

beskrivas som andra aktiviteter som klubben genomför för att öka intäkterna men som inte är 

kopplade till kärnverksamheten, det vill säga fotbollen och matcherna.  

3.5	  Sammanfattning	  teoretisk	  referensram	  	  
 
Intressentteorin, Sport value framework och value capture-modellen ligger tillsammans till 

grund för att möjliggöra analys av det empiriska materialet som har samlats in. Utifrån 
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frågeställningarna användes intressentteorin för att möjliggöra analys av den heterogenitet 

som supportrar uppvisar. Modellen presenterades tidigare i figur 3.1 är dock framtagen för en 

organisations syn på alla möjliga typer av intressenter och inte enbart fördjupning inom en 

intressentgrupp. Dock har den förefallit användbar i analysarbetet. Sport value framework 

som bygger på Vargo och Lusch (2004) arbete med the service-dominant logic kan 

tillsammans med Söderman och Dolles (2013) value capture-modell sägas ha bildat ett 

ramverk för att analysera var och på vilket sätt supportrarnas bidrag tillvaratas och i vilka 

delar av verksamheten detta sker. Noteras bör att value capture-modellen är framtagen utifrån 

ett tydligt klubbledningsperspektiv. Detta anses inte för studien ha varit negativt, men i 

analysen har den inte använts som en modell över vilka produkter som supportrar konsumerar 

eller tar del av, utan snarare inom vilka ”produktkategorier” deras arbete och engagemang har 

ansetts vara bidragande.  
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4.	  Empiri	  och	  Analys	  
 
Kapitlet inleds med en presentation av sekundärmaterialet. Följt av det presenteras och 

analyseras det empiriska materialet med hjälp av de tidigare presenterade teoretiska 

perspektiven. Detta görs på ett tematiskt vis.  

 

4.1	  Presentation	  sekundärmaterial	  
 
Som det påpekades i inledningskapitlet så utgör publik och övriga matchintäkter drygt en 

femtedel av klubbarnas totala intäkter, sett till de senaste fem åren (Sahlström 

2009;2010;2011;2012;2013). I Svensk Elitfotbolls och United Minds undersökning (2013) 

framkom det att av de som hade gått på fotboll någon gång under den säsongen framhöll 92 % 

att stämningen är viktig när de går på fotboll. Av undersökningen har det även framkommit en 

del problem och barriärer som hindrar en del från att gå på fotboll. Att det bland många 

upplevs som dyrt, att bråk och våldsamheter anses förekomma, att fotbollskvaliteten är låg 

samt den existerande publiken listas alla som anledningar till man väljer bort att gå på fotboll. 

Den sistnämnda anledningen berör den befintliga publikens språkbruk och dess 

ovälkomnande då de som inte går så ofta ses som ”oäkta” och inte ”riktiga” fans av den 

befintliga publiken. 

 

Av undersökningen framgår det att Allsvenskan har ett imageproblem och att det föreligger 

en del negativa associationer kopplat till svensk fotboll och Allsvenskan. Huliganer, våld, 

bråk och dålig spelkvalitet är alla exempel på negativa associationer som sammankopplas 

med Allsvenskan.  Undersökningen visar även att det är främst bland de som inte går på 

matcher som positiva associationer i högre utsträckning saknas. Däremot är det en gemensam 

bild av vad som är negativt, oavsett om man går ofta eller mer sällan. I sekundärmaterialet 

görs även en klassificering av olika publikprofiler, denna har dock valts att presenteras 

tillsammans under det temat nedan som rör olika typer av supportar och publik. Det ansågs 

passa bäst där i och med att det underlättade att ha det som har en direkt koppling till ett 

specifikt tema på samma ställe som övriga svar.  
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Nedanstående tabell presenterades även i metodkapitlet men görs även för att underlätta en 

översikt över vilka som har haft ett deltagande i studien.  

 

Namn Titel/Roll Organisation 

Simon Åström VD Örebro SK 

Erik Wärlegård Supporter Liaison Officer Örebro SK 

Niklas Nestlander Marknadschef AIK 

Tobias Larsson Supporter Liaison Officer AIK 

Henrik Berggren VD Djurgården 

Gunnar Gidefeldt Kommersiell Chef Djurgården 

Filip Lundberg CSR/Hållbarhetsansvarig Djurgården 

Tomas Af Geijerstam Biljett- och Publikfrågor Djurgården 

Mats Enquist Generaldirektör Svensk Elitfotboll 

Tony Ernst Ordförande Svenska 
fotbollsupporterunionen 

Tabell 4.1 Översikt respondenter. 

4.2	  Relationen	  mellan	  klubb	  och	  supportrar/publik 

Det går att konstatera att relationen mellan klubbarna och respektive supportrar är viktig 

utifrån hur verksamheten bedrivs. Generellt kan sägas att under intervjuerna har mycket av 

svaren på frågor som rör klubbens relation till sina supportrar på ett tydligt sätt varit kopplade 

till hur kommunikationen med de olika typerna av supportrarna/åskådarna sett ut. Att beskriva 

relationen i termer av att den är bra eller dålig blir diffust och svårgripbart. Visligen 

framhäver de allra flesta klubbrepresentanter att de anser att den relationen med vissa delar av 

supportrarna är bra, men att relationen är bra har oftast visat sig tyda på och syftat till en god 

kommunikation som fungerar bägge vägar.  

 

Djurgårdens kommersiella chef Gunnar Gidefeldt framhäver att det är lätt att ha en tydlig 

kommunikation och relation med klacksupportrar, de som sitter på VIP-läktaren och vad de 

kallar levande sittplats2. Medan det är svårare att definiera och vårda relationen som finns 

med familjepubliken som kanske inte har någon naturlig företrädare på samma sätt som till 

exempel klackpubliken har. Den relationen behöver i högre utsträckning än andra tas om hand 
                                                
2 Levande sittplats kan ses som en variant mellan klacksektionen och den traditionella sittplatssektionen. De 
lever sig in mer i stämningen, sjunger med i vissa ramsor och lever om i högre utsträckning än ”vanlig” 
sittplatspublik (källa: egen tolkning). 
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via undersökningar för att ta reda på vad de tycker. Gidefeldt framhåller vikten av att fler 

engagerar sig som medlemmar i klubben för att undvika snedfördelning bland röstresultatet på 

årsmöten och att alla röster blir hörda. Problematiskt blir att som publik är du klubbens kund, 

medan som medlem blir du en del av klubben med hänvisning till den rådande 

föreningsdemokratin som finns i Sverige. Dessa två begrepp är inte sällan överlappande vilket 

gör det både spännande och problematiskt, för visst borde en kund kunna ha legitima krav på 

den produkt som denne konsumerar utan att behöva vara medlem i den berörda 

organisationen. Filip Lundberg, CSR-/hållbarhetsansvarig i Djurgården beskriver att de i så 

stor utsträckning som möjligt försöker förankra beslut hos supportrarna, men att det finns en 

utmaning i att klubben har många olika intressenter där det traditionellt sätt har varit så att den 

som skriker högst har varit den som kommit till tals mest. I Djurgården gjorde de i och med 

sina flytt from Stockholm Stadion till Tele2 Arena en stor publikundersökning för att få en 

bättre bild och i högre utsträckning lära känna sin publik. Undersökningen ligger sedan som 

underlag i deras beslutsfattande i publikrelaterade frågor och Lundberg menar att de har 

försökt att röra sig ifrån givna sanningar och istället arbeta utefter fakta och hur de sedan ska 

förhålla sig till det.  

 

Tobias Larsson, SLO i AIK beskriver att AIK-supportrar generellt sett avskyr tanken på att se 

sig själva som klubbens kunder men att de är väldigt duktiga på att agera som kunder. Så fort 

det är något som supportrarna är missnöjda med påtalas det att de är de som betalar spelarnas 

och personalens löner. Supportrarna är väldigt medvetna om sina egna rättigheter i 

förhållande till klubben och sitt värde som kund. I dialogen med supportrarna menar Larsson 

att det blir ganska naturligt att man kommer närmare de organiserade supportrarna (som finns 

organiserade i olika supportföreningar och grupper) och dialogen med dem finns tydligare 

eftersom något som är organiserat bli per definition lättare att nå. Med det sagt så ingår det i 

hans roll som SLO att vara en kontaktyta för alla supportrar och försöker hålla sig rörlig 

mellan delar av publiken och supportrarna. Även Erik Wärlegård, SLO i Örebro SK menar att 

det blir ganska naturligt att deras arbete till stor del naturligt läggs på relationen till 

ståplatspubliken. Dialogen och kommunikationen med andra delar av publiken sker mer i 

sociala medier än på det vis som den gör med klackpubliken. Tony Ernst som representerar 

Svenska fotbollsupporterunionen är även han inne på det problematiska att det är svårt nå 

talespersoner för den del av supportrarna som inte finns organiserade. Svenska 

fotbollssupporterunionen är en paraplyorganisation för de organiserade supportergrupperna 

till lagen i Allsvenskan och Superettan. Som ordförande för SFSU kan han sägas representera 
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någonstans mellan 30 000 och 40 000 supportrar, vilket bara är en liten del av den totala 

summan supportrar och publik som finns. Det till trots framhäver Ernst att det ändå ofta är 

han som media kontaktar för att få en kommentar i diverse olika ärenden där intresse av 

supportrarnas röst och åsikt finns. Samma problematik återfinns även i den här studien, Ernst 

är i någon mening med som talesperson för att föra supportrarnas talan, skillnaden är att det i 

denna text medvetandegörs.  

 

Simon Åström, VD/Klubbchef i Örebro SK menar att relationen med supportrarna innebär ett 

ständigt givande och tagande. Han exemplifierar det med att man i Örebro har avstått från att 

sälja reklamplatser som hade genererat kommersiella intäkter för att istället låta sina 

supportrar hänga upp flaggor och banderoller i lagets färger. Men i en annan fråga har de 

organiserade kärnsupportrarna blivit irriterade när klubben valt att förändra kring när deras 

inmarschlåt spelas. Syftet med detta var enligt Åström att även om de mest trogna 

supportrarna inte gillar förändringen måste de även för att trygga sin publikåterväxt göra 

förändringar baserat på vad den nya publiken tilltalas av. Vidare menar Åström att 

supportrarna ibland involveras i dialog innan beslut tas och i andra fall meddelas det i 

efterhand om de beslut som har tagits.  

4.3	  Olika typer av supporter-‐	  och	  publikgrupper	  
 
Precis som det i ovanstående text redan gett sken av klassificeras supportrar på olika vis 

beroende på en rad olika faktorer. Ser man till klubbarnas representanter och framför allt de 

som jobbar på strategisk nivå görs indelningar framförallt på kommersiell basis. Gidefeldt i 

Djurgården nämner två olika sätt att kategorisera in publiken. Dels den utefter var publiken 

finns på arenan där klackpubliken, de som sitter på levande sittplats, familjeläktaren och VIP-

publiken är olika publikkategorier. En annan uppdelning är utifrån hur pass frekventa 

besökare de är. Gidefeldt menar att de som går på tio matcher eller fler är en grupp, de som 

går på tre matcher eller fler en annan och de som går på 1-2 matcher per år en tredje. Till det 

tillkommer en stor mängd, uppskattningsvis 60 000-70 000 personer som på något sätt följer 

Djurgården men som inte går på matcherna. Målsättningen är hela tiden att få publiken att 

konvertera uppåt, det vill säga att få de som går på 1-2 matcher per säsong att på tre eller fler 

och så vidare. Nestlander i AIK beskriver en liknande uppdelning där den allra enklaste 

uppdelningen är klackpubliken, familjepubliken, sittplatspubliken samt B2B-publiken. Dessa 

går givetvis att bryta ner tydligare med aktiv sittplats, hörnplatser och så vidare med det är i 

huvudsak dessa fyra större grupperingar som utgör huvudindelningen. Åström i Örebro gör 
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även han en liknande uppdelning, även om han gör en något mer grov indelning och håller sig 

till tre kategorier, klackpubliken, företagspubliken och den ”vanliga” publiken. Åström 

påpekar att de det inom detta finns undergrupper, som att det bland klackpubliken finns en 

ultrasgruppering3 och någon mer traditionell supportförening och att det i den ”vanliga” 

publiken återfinns både familjer och VIP-publik.  

 

Utifrån klassificeringen utefter hur pass frekvent besökare man som publik är blir det utifrån 

Mitchell et.al (1997) modell kring klassificering vid en första anblick tämligen enkelt att de 

som är de mest frekventa besökarna är de ”mest” definitiva. Detta eftersom de får anses kunna 

ha krav av högsta legitimitet, ha den största handlingskraften och därigenom makten i och 

med att om en stor mängd av dessa uteblir kommer de få konsekvenser för klubbens intäkter 

samt att de torde vara deras ärende som är de mest brådskande. Å andra sidan blir 

legitimitetsbegreppet i modellen aningen godtyckligt. Vad är det som avgör vilken 

intressentgrupp eller publikgrupp som har lämpliga och rimliga krav på klubben? Och vem 

äger egentligen den frågan? Klubbens och supportrarnas bild av vad som bör prioriteras och 

vad som är mest brådskande kan säkerligen skilja sig. Problematiskt blir det även om man 

håller kvar vid tanken på denna klassificering av publiken är att då har ingen hänsyn tagits 

med vem som bidrar med intäkter till klubben. Nestlander beskriver två sätt att se på de olika 

delarna av publiken. Ser man till antalet supportrar så är det givetvis klacksektionen som är 

den största (om man inte ser sittplatspubliken som en hel grupp). De biljetterna är även de 

billigaste och sett till intäkter så är biljettintäkterna från VIP-platser betydligt större, men färre 

till antalet. Som klubb kan detta tänkas skapa en utmaning i förhållandet till sina olika 

publikgrupper. Ponera att dessa olika grupperingar går på lika många matcher, hur ska då 

legitimitetsbegreppet i Mitchells et.al (1997) modells analyseras? I ett vanligt företag är det 

förmodligen den som genererar mest intäkter som skulle varit huvudsakligt fokus, men å 

andra sidan är slagkraften hos de som är många större och på det viset kanske även deras 

makt ökar.  

 

Ur ett SLO-perspektiv blir det tämligen annorlunda. När Larsson i AIK och Wärlegård i 

Örebro gör indelningar av publiken görs det inte i huvudsak utifrån ett kommersiellt synsätt 

utan snarare ett kulturellt och ideologiskt. Larsson beskriver att det finns lika många 

supporterkulturer som det finns supportrar där samtliga har olika ingångsvärde och vilka 
                                                
3 En ultrasgruppering är en slag supportergruppering som kan beskrivas som de mest aktiva, de som står för 
flaggviftande, sånger, trummande och inte sällan användandet av pyrotekniska pjäser (källa: egen tolkning).  
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värderingar de lägger i begreppet supporter och hur de själva ser på sitt supporterskap. Med 

det sagt finns det många som har liknande ingångsvärden och Larsson menar att en 

klacksupporter är lika mycket supporter som en mamma som går med sin dotter, men att det 

tar sig olika uttryck. Supportrar är med andra ord ett högst heterogent begrepp som spänner 

mellan allt ifrån en firmagruppering (huligangruppering) till barnfamiljen till de som till och 

med inte går på matcherna, men som kallar sig supportrar. Wärlegård är inne och snuddar vid 

samma sak, han beskriver att ultrasgrupperingen inte alla gånger delar klubbens filosofi men 

att de ändå är enormt viktiga för klubben för deras stämningshöjande aktiviteter under match. 

Åström bekräftar att i dialogen med supportrarna så har Wärlegård i egenskap av SLO en 

väldigt viktig roll då handlingar som dessa grupperingar ämnar genomföra kan gå stick i stäv 

med klubbens filosofi och ideologi. Med andra ord sker även dialog kring sådana saker som 

kan vara på gränsen till vad klubben vill och vad som är tillåtet.  

 

Det supporterideologiska perspektivet på klassificering av supportar och publik kastar ett 

annat ljus över problematiken än vad placeringsklassificeringen eller frekvensklassificeringen 

gör. Utifrån de tre beskrivna attributen blir tankesättet möjligtvis något skiftande gentemot 

hur det har resonerats kring tidigare. De mest passionerade supportrarna, de mest delaktiga 

och de mest organiserade är de som relativt odiskutabelt bör anses vara definitiva intressenter 

utifrån Mitchell et al. (1997) modell. Respondenternas beskrivning av hur viktig denna 

supportergrupp för dem är ger dem makt utifrån deras handlingskraft och att deras åsikter och 

ärenden tenderar att för klubben bli mer brådskande än för andra typer av supportrar. Däremot 

återkommer problematiken kring legitimitetsbegreppet. Men alldeles oavsett om denna 

supportergrupp tillskrivs legitimitet så hamnar de då i vad som i modellen kallas för 

dangerous stakeholders. Mitchell et al. (1997) beskriver att det finns en risk att denna grupp 

riskerar att ta en tvingade, hotfull och potentiellt våldsam roll. För stora växlar och förhastade 

slutsatser kring detta bör inte dras i och med problematiken kring vem eller vad som 

bestämmer huruvida något är legitimt eller, det är svårt att sia om. Dock kan man tänka sig att 

huliganer samt tills viss del de mest organiserade supportrarna (bland annat 

ultrasgrupperingar) faller inom ramen för denna klassificering, oavsett om de anses ha 

legitima krav eller inte.  

 

Ställs detta i relation till den del av publiken som kan sägas vara familjer och mindre 

kompisgäng, det som helt enkelt inte är organiserat i större grupperingar förändras 

tyngdpunkten på de olika attributen. Denna grupp av supportrars legitima och rimliga krav på 
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klubben behöver inte på något sätt vara av mindre vikt eller mindre viktiga än för de 

organiserade supportrarna. Inte heller behöver klubbens skyndsamma agerande mot denna 

grupp vara av mindre betydelse än någon annan. Tyngdpunkten på attributet makt kan tänkas 

bli något mindre i och med grupperingar kännetecken av o-organisering. Det är svårt att utan 

organisering skaffa sig någon typ av makt. Med det sagt ska denna grupp givetvis inte tas för 

givet, de påverkas som alla andra av de beslut som fattas av klubben och om beslut kan få en 

tillräckligt stor del i denna grupp att inte köpa biljetter så kommer det få inverkan hos klubben 

och därigenom återfinns någon typ av makt. Dessa tre attribut ska möjligtvis inte ses som 

något man har eller inte har. Modellen i sig underlättar att analysera de olika 

klassificeringarna men verkligheten är nog inte riktigt lika svart-vit som modellen får det att 

framstå som, att gråzoner existerar är med andra ord inte otänkbart.  

 

Som tidigare har tagits upp så är SFSU en organisation för de organiserade supportgrupperna. 

Även bland de supporterföreningarna som är anslutna till SFSU finns det olika typer av 

grupperingar. Ernst beskriver att det rör sig om allt ifrån de traditionella supportföreningarna 

som Black Army (AIKs generella supporterförening) och MFF Support (Malmö FFs generella 

supporterförening) till ultrasgrupperingarna som i högre utsträckning har tydliga punkter på 

agendan. Ernst framhäver att de är en utmaning att spänna över ett så brett spektra av olika 

typer av organisationer och att enas i vilken riktning som SFSU ska gå åt. Något som blir 

ganska talande och kastar ett ljus över av vad denna studie försöker problematisera och 

analysera. Om det finns utmaningar kring heterogenitet och olika syften och mål blad de 

organiserade supportrarna så är det än mer spännande att de bara utgör en bråkdel av all den 

publik och de fotbollssupportrar som finns, vilket är en intressant aspekt.  

 

Tomas Af Geijerstam som jobbar aktivt med biljettförsäljning och biljettfrågor i Djurgården 

anser att det handlar om att skapa en ömsesidig respekt för att människor och grupperingar 

tycker olika gentemot varandra samt gentemot klubben i olika frågor. Han beskriver frågan 

om huruvida taket på arenan ska vara öppet eller stängt som en fråga som skapade en väldigt 

tydlig intressekonflikt. Detta hanterades via att det till årsmötet kom in en motion huruvida 

under vilka premisser som taket skulle vara öppet eller stängt. Ett medlemsbeslut fattades och 

nu är det beslutet som man har att förhålla sig till. Ett beslut som Af Geijerstam menar kan 

påverka supportrar och potentiell publik att stanna hemma. Han fortsätter sitt resonemang 

med att han har full förståelse för bägge sidors åsikter i frågan och anser att Djurgårdens roll i 

detta är att vara en transparent klubb för att skapa ömsesidig förståelse och respekt. Lundberg 
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spinner vidare på ämnet och menar att vissa frågor bör inte enskilda klubbar och kanske till 

och med enskilda tjänstemän stå till svars för. Vissa frågor, till exempel bengalfrågan har 

istället lyfts upp och hanteras och drivs tillsammans i större utsträckning genom SEF än bara i 

de enskilda klubbarna för sig.  

 

I den undersökning som Svensk Elitfotboll gjorde tillsammans med United Minds 

presenterades en modell över hur den svenska fotbollspubliken ser ut. Det konstaterades att 

det finns fyra olika typer av publikprofiler. Dessa publikprofiler förhåller sig till varandra på 

de sätt som illustreras i figur 4.2.  

 

 
Figur 4.2 Olika publikprofiler. Källa: SEF & United Minds (2013).  

 

På den horisontella axeln är vad drivkraften är att gå på fotboll i fokus medan det på den 

vertikala axeln vad som är i fokus när man är på fotboll. Detta ger oss fyra olika typer av 

publiktyper, matchkonsumenten, upplevaren, läktarexperten och patrioten. Patrioten är den 

publikprofil som i mångt och mycket men inte uteslutande stämmer in på klackpubliken. 

Laget är den centrala drivkraften och det sociala sammanhanget är det som är i fokus. Den 

sociala aspekten blir nästan som en egen kultur och ibland så pass stort fokus på det att det 

blir överordnat både laget och fotbollen. Laget är en stor del av patriotens identitet och utgör 

33 % av den totala publiken. Även läktarexperten har laget som drivkraft men där fotbollen är 

huvudsakligt fokus och liksom patrioten definierar sig läktarexperten med laget i hög 
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utsträckning. Läktarexperten utgör 21 % av den totala publiken och är tillsammans med 

patrioten de mest frekventa besökarna då båda publikprofilerna går på fler än 9 matcher varje 

år.  

 

Vänder man istället blicken mot den vänstra delen av kvadranten så återfinns upplevaren och 

matchkonsumenten. För upplevaren är det sociala sammanhanget och helheten det viktigaste 

och har inte ett riktigt lika stort fotbollsintresse som övriga publikprofiler har, till skillnad från 

de på den högra sidan i modellen så har upplevaren ett favoritlag men det är inte en lika stor 

del av livet utan det är gemenskapen och det sociala som är av störst vikt. Upplevaren går på 

3-4 matcher per år och utgör 26 % av den totala publiken. Matchkonsumenten kännetecknas 

av att sätta fotbollen i fokus och drivkraften att gå på fotboll är matchevenemanget. Denna 

publikprofil håller kvaliteten på fotbollen som en viktig faktor och är enligt Enquist svår att 

locka till arenorna då de tycker svensk fotboll är för dålig och hellre tittar på europeisk 

toppfotboll.  

4.4	  Hur	  publikens	  bidrag	  tillvaratas	  och	  involveras	   

Att svenska fotbollssupportrar skapar en god stämning på arenorna runt om i landet är ingen 

nyhet och vikten av framförallt ståplatspubliken/klackens bidrag med sång, tifon och flaggor 

framhålls som viktig på många sätt. Det visar inte minst SEF:s och United Minds 

undersökning där 92 % vittnar om att stämningen är viktig när de går på fotboll och den 

framhålls av samtliga respondenter som en stor tillgång i att locka ny och mer publik. ”Folk 

drar folk” är ett återkommande citat från intervjuerna. Åström, Nestlander, Berggren och 

Gidefeldt nämner detta uttryckligen. Nestlander menar att i de fall där de kan fylla norra 

(AIKs klacksektion) har de märkt att de även blir fler besökare på övriga sektioner. Gidefeldt 

framhåller oron att bli utan biljett som en faktor som är väldigt effektiv för att få fart på 

biljettförsäljningen. Den tifoverksamhet4 som de organiserade supportrarna skapar kan bidra 

till stort intresse och vara ett samtalsämne flera dagar efter matchen, vilket enligt Gidefeldt 

blir lite av en marknadsföringsmotor. Utifrån den ovan beskrivna kvadranten men de fyra 

publikprofilerna så beskriver Enquist att det som lockar den vänstra sidan med 

matchkonsumenten och upplevaren att gå på fotboll är den stämning och det intresset som den 

högra sidan med patrioten och läktarexperten skapar. 

 

                                                
4 Tifo är de läktararrangemang och koreografier som supportrarna organiserar för att hylla sitt lag, ofta i 
anslutning till att spelarna äntrar planen precis innan matchen (källa: egen tolkning).  
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Åström framhåller att mycket publik på läktaren gör det attraktivare för sponsorer och 

partners att synas tillsammans med klubben. Enquist menar även han att ett ökat intresse och 

högre publiksiffror leder till större medial bevakning som i sin tur har en positiv inverkan på 

hur attraktivt det är för sponsorer och partners att ansluta sig till fotbollsrörelsen. Enquist 

framhåller att det är i publikfrågor som svensk fotboll måste lyckas, det är helt avgörande för 

alla andra satsningar som görs. Alla respondenter är dock inte eniga kring publiken inverkan 

på sponsorer och partners. Gidefeldt menar att publiken inte har en avgörande roll för hur 

företag resonerar kring ett kommersiellt involverande med klubben. Han syftar till att det för 

företag och partners inte enbart är exponeringen som är av störst vikt utan att samarbetet 

måste vara vad han kallar affärsdrivande.  

 

Ur det här perspektivet får det som tidigare har framstått som en relation med dyadiska drag 

nu kan diskuteras utifrån ett triadiskt synsätt. Även om syftet har varit att studera relationen 

mellan klubbar och supportrar är det komplext att studera delar av den sociala verkligheten 

utan att beröras av den övriga kontextuella situationen. Som nämns i FP 7 i sport value 

framework-modellen är den vanligaste relationen av triadisk art och det är något som 

ovanstående beskrivningar av supportar, klubb och sponsorer visar upp tendenser av. Ser man 

till value capture-modellen återfinns sponsorer och corporate partners precis som supportrarna 

som en kundgrupp. Med andra kan även kundgrupperna ha en inverkan på varandra, vilket 

illustreras i modellen.  

 

Ett vanligt inslag i arbetet med att skapa en hausse inför en säsong eller en match är att 

genomföra diverse olika typer av kampanjer. Syftet med detta är att öka intresset för lagets 

kommande säsong och att locka flera att gå på till exempel en premiärmatch. Supportrarna har 

en väldigt viktig roll i genomförandet och spridningen av kampanjer. Nestlander beskriver 

supportrarnas roll för spridningen och genomförandet som fundamental för hur framgångsrik 

den är. I AIK är det supportrarna som till den absolut största delen gör kampanjarbetet. Ett 

arbete som aldrig klubben skulle ha möjlighet till att genomföra på egen hand. Berggren 

framhäver även han supportrarnas vikt vid kampanjarbetet och för biljett- och 

årskortförsäljning. I Örebro har man tidigare i år haft en insamlingskampanj som syftade till 

att låta supportrarna skänka pengar till klubben för att kunna finansiera ett spelarköp, något 

som Åström menar är ytterligare ett av de sätt som supportrarna involveras i klubbens arbete 

för att bedriva verksamheten. Kampanjarbetet har den gemensamma nämnaren att de syftar 

till att bidra till fotbollsklubbarnas kärnverksamhet på ett positivt sätt, men det bidrar till olika 
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delar av verksamheten. I Örebros fall kan det ses som ett bidragande till produkten spelare 

som listas i value capture-modellen samtidigt som AIKs kampanjarbete är mer svårdefinierat 

var i modellen det ska placeras in. Indirekt är det (och även Örebros exempel) bidrag som 

syftar till att förbättra lagets möjligheter till att vara sportsligt framgångsrik. På det viset är 

supportrarnas aktiviteter alla något som syftar till att förbättra laget. Fortsätter man det 

resonemanget så påverkas även produkten sporting competition, förutsatt att den anses bli 

bättre i och med att klubbarna och lagen blir mer framgångsrika och skickligare på såväl 

organisatorisk som sportslig nivå.  

 

 I AIK har man enligt Larsson dragit nytta av supportrarnas engagemang genom att låta 

supportrar vara med och säga till om samt producera souvenirer för den officiella 

merchandise-shopen. De sköter även kundtjänsten för densamma i AIKs namn. På så sätt får 

AIK en naturlig inblick i vad som efterfrågas av supportrarna i och med denna grupp blir lite 

som ”örat mot rälsen” vad som faktiskt efterfrågas och i ett längre perspektiv leder det till 

ökade intäkter för klubben. Sett till Söderman och Dolles (2013) modell blir det här tydligt att 

supportrarna bidrar till att hantera och förbättra den ”produkt” som de har valt att kalla för 

merchandise. Det bör i sammanhanget påpekas att modellen i sig är framtagen för att påvisa 

att supportrar kan vara en köpare av produkten, medan det i det här fallet visar på att 

supportrarna involveras i ett steg för att förbättra den givna produkten. Wärlegård beskriver 

att det som gör att supportrarnas åsikter ibland är kluvet i olika sakfrågor är i grunden ett 

kvitto på att det finns ett stort engagemang för klubben och ett tecken på att folk bryr sig. Af 

Geijerstam är inne på samma sak, Djurgårdens största tillgång är allt det engagemang som 

finns och det är inget som man vill kväva men att det ibland kan finnas en del svårigheter i att 

kanalisera engagemanget på ett så produktivt sätt som möjligt. Att supportrar ”gnäller” ser 

Larsson som något positivt och eftersträvansvärt. Det tyder på ett engagemang och kan åsikter 

kanaliseras in till rätt person i klubben och tillvaratas har klubben mycket att tjäna på det.  

 

Detta engagemang kan för klubbarna anses vara en operant resurs där supportrarna med sin 

kunskap, tid och handlingskraft bidrar till klubbens verksamhet. Vid ett lyckat tillvaratagande 

av detta får det precis som en av de fundamentala utångspunkterna i SDL menar ses som en 

konkurrensfördel. Samtidigt är supportrarna och publiken något som anses kunna påverka 

sponsorers vilja till samarbete, något som i sin tur är intäkter till klubben och i och med det 

operanda resurser.  
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5.	  Slutsats	  
 
I det här kapitlet presenteras studiens slutsatser utefter forskningsfrågorna där delfrågorna 
avhandlas först och den övergripande huvudfrågan sist som kan sägas sammanfatta 
slutsatserna i mer generella ordalag.  
 

5.1	  Vad	  har	  supportrarna	  för	  betydelse	  för	  klubbarnas	  image?	  	  

I Svensk Elitfotbolls och United Minds undersökning (2013) konstaterades det att allsvenskan 

har ett imageproblem. Det finns en rad negativa associationer som till exempel våld, bråk, 

huliganism och dålig spelkvalitet för att nämna några medan det på samma gång finns ett par 

positiva så som spänning, passion, gemenskap och underhållning. Många av de associationer 

som nämns, inte minst de negativa är något kan tänkas härröra från handlingar som publik och 

supportrar har gjort eller som allmänheten tror att de har gjort. Resultatet av undersökningen 

menar även att positiva associationer saknas i högre utsträckning bland de som inte går på 

matcher vilket tyder på att associationerna inte kommer utifrån självupplevda händelser. Dock 

är det ej relevant i sammanhanget då fotboll som helhet brottas med ett imageproblem oavsett 

vem som egentligen ska skuldbeläggas för det. Supportrarnas handlingar har en inverkan på 

klubbens image och det förekommer en dialog kring hur vissa handlingar som kan komma att 

genomföras av supportrar kan komma att påverka klubben. Det finns även tendenser som 

tyder på att hur man från klubbledningens sida vill uppfattas inte alltid är förenligt med hur en 

eller flera supportergrupperingars agendor eller åsikter. Så klubbens image sett utifrån kan 

vara önskvärd av en part med inte det andra. Av intervjuerna att döma kan det konstateras att 

supportrarna har betydelse för klubbarnas image. Den ständiga interaktionen mellan 

klubbarna och dess respektive supportrar visar på att de är av stor betydelse för klubbens 

image. Exempelvis genom deras engagemang i kampanjarbeten och deras inverkan på 

marknadsföringen både vad det gäller attrahera publik och den gentemot sponsorer.  

5.2	  Vilka	  utmaningar	  finns	  för	  klubben	  kring	  det	  faktum	  att	  supportrar/åskådare	  är	  

en	  heterogen	  grupp?	  

 
En fotbollsklubb har många olika intressentgrupper där sponsorer, polis, andra klubbar, 

spelare, myndigheter och så vidare alla är intressenter. Med det som bakgrund blir det ganska 

enkelt att välja att se supportrar som en intressentgrupp i mängden och den heterogenitet som 

finns inom intressentgruppen är svår att handskas med. Inga anspråk på att utse den viktigaste 

eller mest betydelsefulla typen av supportrar/publik har gjorts i denna studie. Vidare är det 
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intressant att analysen visar att det för klubbarna ibland kan vara problematiskt att avgöra just 

vem eller vilka som är viktigast, inte minst med tanke på att de som bidrar med den goda 

stämningen inte är de som genererar mest intäkter. Åtminstone inte på samma direkta och 

omedelbara vis som VIP-publiken gör.  

 

En av de största utmaningarna får anses vara bristen på möjlighet till kommunikation med 

vissa typer av supportrar och publik. Som konstaterades i analysen är det lätt att nå de 

organiserade supportrarna, men desto svårare med de som inte är det.  Detta är en utmaning 

som blir svårhanterlig och det lätt att mycket av uppmärksamheten riktas mot de som finns 

organiserade när de i själva verket inte utgör majoriteten av den totala publiken. Detta kan 

leda till negativa konsekvenser för klubben i form av publikbortfall och i förlängningen 

minskade biljettintäkter om vissa typer av supportrar blir marginaliserade.  

 

Heterogeniteten medför även att det bland supportrar och publik återfinns olika mål, syften 

och åsikter. Och det är inte sällan som dessa inte är kompatibla med varandra och även ibland 

helt motstridiga. Således ligger det en stor utmaning för klubben att försöka att ha så många 

som möjligt nöjda, vilket de själva påpekar görs genom transparens och kommunikation där 

den senare lösningen redan har konstaterats som en utmaning i sig. Som nämndes redan i 

inledningskapitlet finns det flertalet olika sätt att klassificera och gruppera olika typer av 

supportrar och publik och även i den här studien framkommer det flertalet sätt att göra det på. 

Det kan ligga en styrka i att kunna se det utifrån flera perspektiv och möjliggöra och berika 

med flertalet analysnivåer. Däremot så bör det nämnas att det vid en transformation från ett 

klassificeringssätt till ett annat gör att nya konstellationer bildas och supportrar klumpas ihop 

i grupper de tidigare inte varit. Till exempel så tar placeringsklassificeringen inte hänsyn till 

hur och var samma gruppering står i den supporterideologiska klassificeringen. Detta torde 

vara en utmaning som klubbarna behöver hantera. Av intervjuerna att döma så har valet av 

vilken klassificering som används i stor mån berott på vilka position respondenten har haft. 

Därför är det ingen vild gissning att val av synsätt styrs av ens eget syfte och mål med 

klassificeringen.  

5.3	  Hur	  bidrar	  supportrarna/åskådarna	  med	  värde	  till	  fotbollen	  som	  produkt?	  

Vad supportrar och publik bidrar med kan kortfattat beskrivas med ett ord. Engagemang. Att 

fotbollssupportrar är engagerade och passionerade är en central del och kan beskrivas som 

kärnan och urkraften till det som supportrar och publik bidrar till och hur klubben sedan 
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involverar dem och tillvaratar det som supportrarna står för. Detta engagemang tar sig olika 

uttryck hos olika typer av supportrar. Stämningen som i de flesta fall skapas med sång, 

flaggor och tifoverksamhet på klacksektionen på arenorna under match är något som har 

framhållits som ett stort bidrag till fotbollen. Dels som ett egenvärde i sig, men också att det 

ger ringar på vattnet i övriga delar av verksamheten. Stämningen på arenan är något som 

många tycker är viktigt när de går på fotboll vilket SEFs och United Minds undersökning 

stärker. Mer folk på läktaren bidrar till att det kan bli attraktivare för sponsorer att ingå 

samarbeten med klubben, vilket alltså indirekt kan påverkas via bra stämning under 

matcherna. Engagemanget tar sig även uttryck i det arbete som supportrar lägger ner tid och 

energi på i olika typer av kampanjarbeten. De bidrar med idéer, handlingskraft och kapital för 

att kunna genomföra aktiviteter som syftar till att gagna klubben på olika sätt. Exempelvis 

kampanjer inför en säsong, en match eller för att samla in pengar till klubben för att 

möjliggöra ett spelarköp.  

 

Supportrarnas och publikens bidrag har sin utgångspunkt i hur de involveras och hur deras 

engagemang tillvaratas i syfte till att göra klubbens kärnverksamhet bättre, det vill säga se till 

att klubben får så bra sportsliga förutsättningar att lyckas som möjligt. Vad som anses vara till 

klubbens fördel råder det ibland delade meningar om, ett exempel är frågan om pyrotekniska 

föremål där vissa anser att det bidrar till stämningen och andra menar att den inte gör det.  

 

5.4	  Hur	  hanteras	  relationen	  med	  supportrarna/åskådarna	  som	  intressentgrupp	  för	  

att	  bedriva	  verksamheten?	  

Supportrar och publik och har genomgående under insamling av såväl sekundär material som 

genomförandet av intervjuerna framhållits som det mest grundläggande och mest 

fundamentala för fotbollen som sport och för de enskilda klubbarna. Det har framkommit att 

det inte alltid är den mest lättstyrda delen av verksamheten i och med det flertalet utmaningar 

som finns inom området. Såväl klubbar som intresseorganisationer arbetar ständigt med att 

försöka förbättra relationen mellan parterna och för de utmaningar som återfinns. Mycket av 

relationen hanteras som tidigare har konstaterats via att på olika sätt nå de olika typerna av 

supportrar och publik via kommunikation. Kommunikationen till sin natur skiljer sig 

beroende på vilket grupp det är tänkt att nå. Problematiken har analyserats utifrån teoretiska 

perspektiv rörande intressenter, med-skapande av värde samt en modell för vilka produkter 

som supportrarna bidrar till för att förstå relationen. Studien syftade till att analysera 
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relationen mellan fotbollsklubb och supportrar och att studera supportrarnas roll för fotboll 

som produkt/tjänst. Supportrarna är en central del för fotbollen som produkt. De bidrar med 

att skapa stämningen på arenan samt att deras engagemang är avgörande för klubbarnas 

verksamhet. I och med det kan det konstateras att relationen med supportrarna och publiken är 

viktig att hantera, vilket det finns en medvetenhet kring, som det arbetas aktivt med. Med det 

sagt finns det en ständig utmaning i att kunna identifiera och prioritera bland de olika 

supporterklassificeringarnas åsikter, tankar och önskemål då det är svårbedömt utifrån vem 

eller vilka som har de mest legitima kraven och åsikter.  

 

I denna uppsats har gruppen fotbollssupportrar brutits ner från den homogena grupp den ofta 

framställs som till flera olika typer av supporter- och publikgrupper. Olika dimensioner och 

klassificeringar beroende på syftet med indelningen har identifierats. Det är ovanligt att 

supportrar och publik kategoriseras på flertalet sätt i samma studie. Vanligtvis kategoriseras 

de på ett sätt. Det som framförallt särskiljer denna studie från andra och även blir dess 

primära bidrag är att den är genomförd i en svensk kontext. Den svenska idrottsmodellen, och 

inte minst svensk fotboll skiljer sig i jämförelse med andra länder. Den i uppsatsen tidigare 

nämnda 51-procemtsregeln är ett exempel. I övrigt finns det skillnader i fotbollskulturella-

aspekter länder emellan vilket gör denna studie nödvändig.  
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Bilagor 
 
Intervjuguide  
 
Kan klubben agera för att influera publikens bidrag till fotbollen som produkt?  

 
Finns det en aktionsplan för att öka det värde som publiken genererar, både ekonomiskt och 
som symbol för att höja värdet för utomstående? 

 
Involveras fansen på något sätt genom dialog med klubben i egenskap av intressentgrupp? 
Vilka incitament till det finns?  
 
Hanteras supportrar som en homogen grupp?  

 
Adderar olika delar av publiken olika typer av värde till klubben? 

 
Hur ser klubbens relation med supportrarna/åskådarna ut idag? 
 
Hur arbetar fotbollsklubben långsiktigt för att ta vara på det värde som publiken genererar? 
 


