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Abstract 

Titel: Sociala mediers påverkan på fotbollssupportrar; En kvantitativ studie om Supportrars 

attityd 

Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi 

Författare: Andreas Sköld & Oscar Kling 

Handledare: Lars Vigerland 

Datum: 27 maj-2016 

Purpose/method 

The purpose of this research is to investigate how and if football supporters’ and non-

supporters’ attitude towards football clubs is affected when they read about football related 

events on social media. To research this phenomenon a quantitative method constituting a 

survey was used to find parallels and to find patterns of the impact on different persons and 

what situations have the greatest impact on people. 

Conclusion 

To conclude, this research shows that posts about football related events have a strong impact 

on the most hardcore supporters but also on people who are not interested in football at all. 

Furthermore, negative events such as hooliganism during football matches are one of few 

incidents which have the greatest impact on people. However, there are incidents that have 

positive effects on people when they spread on social media as well, for example sport success. 

The credibility of social media was relative high which in turn leads to more people being 

affected of what they read since they believe that what they read is also true. 

Contribution 

The practical contribution of this essay is to help Swedish football clubs in their work with 

social media and to understand the impact of social media on their club. In addition the research 

will guide clubs on which details are most important to work with to build a good relationship 

with supporters and possible supporters on social media. The theoretical contribution is to get 

a deeper understanding of how the attitude of supporters and non-supporters can be affected 

when they read different news on social media.  

Keywords: Social media, attitude effects, Supporters  



Sammanfattning 

Syfte/Metod 

Syftet med undersökningen är att titta på hur och om fotbollssupportrar samt icke 

fotbollsintresserades attityd och inställning till fotbollsklubbar, påverkas av allt de läser om 

fotbollsrelaterade händelser såsom sportframgångar och huliganism på sociala medier. För att 

undersöka detta fenomen användes en kvantitativ enkätundersökning för att kunna se paralleller 

och hitta olika mönster om hur olika personer påverkas och av vad det påverkas mest av. 

Slutsats 

Undersökningen visar att inlägg om fotbollsrelaterade händelser får en stor påverkan på de mest 

inbitna supportrarna men också till stor del på de respondenter som inte var särskilt 

fotbollsintresserade. Negativa händelser så som huliganism under matcher är en av sakerna som 

flest människor tar till sig och påverkas av, men också vissa positiva händelser som 

sportframgångar för klubbarna, får en stor påverkan då de sprids via sociala medier. Given 

denna empiri, upplevdes det att trovärdigheten på sociala medier var överlag relativt hög vilket 

i sin tur leder till att fler påverkas av vad de läser, då personer i undersökningen tror på mycket 

som skrivs. 

Bidrag 

Tidigare forskning utgår ofta ur klubbars perspektiv, hur klubbarna kan påverkas av sociala 

medier. Den här undersökningen har fokus ur individens perspektiv, allt från supportrar till det 

som inte är intresserade av fotboll och hur deras attityd till fotboll kan påverkas av sociala 

medier. Det praktiska bidraget uppsatsen kan ge är till svenska fotbollsklubbar och deras jobb 

med sociala medier. Bidra till att de förstår hur mycket sociala medier kan påverka deras klubb 

och vad som blir de viktigaste detaljerna att jobba med för att skapa en god relation och en god 

kultur med supportrarna på sociala medier.      

 

Nyckelord: Sociala medier, Attitydpåverkan, supportrar 

 

 

 



Begreppsbeteckning 

Huliganism: Rivaliserade fotbollsgäng som bråkar med varandra innan, under eller efter 

matcher. 

 

Attityd: Inställningen respondenterna får till vad de läser om i detta fall fotbollsklubbar 

 

Högriskmatch: En fotbollsmatch där risken för bråk eller annat stök på läktaren anses vara högre 

än under andra matcher. 

 

Supportrar: I denna undersökning avser detta begrepp de respondenter som är helt insatta i 

fotbollen, går på flertalet matcher och verkligen brinner för ett lag och sporten. 

 

Fotbollsintresserade: I denna undersökning avser detta begrepp de respondenter som följer ett 

lag och har ett intresse i fotboll 

 

Ickesupportrar: I denna undersökning avser detta begrepp de respondenter som inte alls bryr 

sig om fotboll. 

 

Community: Avser en gemenskap i form av en grupp bestående av likasinnade personer.               

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1 Problembakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2 Problemdisskussion ....................................................................................................................... 2 

1.3 Frågeställning ................................................................................................................................ 5 

1.4 Syfte ............................................................................................................................................... 5 

1.5 Avgränsning ................................................................................................................................... 5 

2. Teori ..................................................................................................................................................... 7 

2.1 Branded Community ..................................................................................................................... 7 

2.2 Social Judgment Theory................................................................................................................. 7 

2.3 Functional Theory .......................................................................................................................... 8 

2.4 ABC Model of Attitude .................................................................................................................. 9 

2.5 The Customer Loyalty Theory ...................................................................................................... 10 

2.6 Mere Exposure ............................................................................................................................ 11 

2.7 Teori-sammanfattning ................................................................................................................. 12 

3. Metod ................................................................................................................................................ 13 

3.1 Inledning metod .......................................................................................................................... 13 

3.2 Tillvägagångsätt ........................................................................................................................... 13 

3.3 Population och urval.................................................................................................................... 13 

3.4 Enkätundersökningen .................................................................................................................. 14 

3.5 Statistisk analys ........................................................................................................................... 15 

3.6 Reliabilitet .................................................................................................................................... 16 

3.6.1 Stabilitet ............................................................................................................................... 16 

3.6.2 Intern reliabilitet................................................................................................................... 17 

3.6.3 Interbedömarreliabilitet ....................................................................................................... 17 

3.7 Validitet ....................................................................................................................................... 17 

3.7.1 Intern validitet ...................................................................................................................... 17 

3.7.2 Extern validitet (generaliserbarhet) ..................................................................................... 18 

3.8 Kritisk granskning av metoden .................................................................................................... 18 

4.Empiri ................................................................................................................................................. 20 

4.1 Bortfallsanalys ............................................................................................................................. 20 

4.2 Data ............................................................................................................................................. 20 

5.Analys ................................................................................................................................................. 26 



5.1 Mönsteranalys ............................................................................................................................. 26 

5.2 Statistisk analys ........................................................................................................................... 30 

5.2.1 Statistisk sammanfattning .................................................................................................... 32 

5.3 Teorianalys .................................................................................................................................. 33 

5.3.1 Social judgment theory ........................................................................................................ 33 

5.3.2 Functional theory ................................................................................................................. 34 

5.3.3 Branded community ............................................................................................................. 35 

5.3.4 The ABC Model of Attitude .................................................................................................. 36 

5.3.5 The customer loyalty theory ................................................................................................ 36 

5.3.6 Mere Exposure ..................................................................................................................... 37 

6.Slutsats ............................................................................................................................................... 38 

7.Diskussion ........................................................................................................................................... 40 

8.Kritisk granskning av uppsatsen ......................................................................................................... 41 

9.Förslag till vidare forskning ................................................................................................................ 42 

10.Källförteckning: ................................................................................................................................ 43 

11.Bilagor ............................................................................................................................................... 47 

11.1  Enkätfrågor ............................................................................................................................... 47 

11.2 Bilagor diagram ......................................................................................................................... 50 

 



1 
 

1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Fotbollssupportrar har blivit en viktig del för fotbollsklubbar att uppmärksamma för att öka 

omsättning och popularitet. Vad som lagts märke till på senare år, speciellt på storklubbarna i 

Europa, är att de försöker expandera till resten av världen för att få större supporterbas. Därför 

försöker många att marknadsföra sig till den allt mer växande kinesiska marknaden. Kina håller 

idag på att bli en stor fotbollsmarknad och försäsongsläger i bland annat Kina, USA, eller 

arabvärlden har blivit vanligare både bland de stora och små klubbarna. Dessa läger blir ett 

perfekt tillfälle för klubbarna att få komma ut till nya miljöer, skaffa nya sponsorer och nya 

anhängare för att öka stödet till klubben (Taylor, 2014). Ju fler anhängare och desto mer klubben 

syns utåt, desto mer kommer detta få en positiv effekt både på klubbens ekonomi, ställning 

gentemot de andra klubbarna och mycket mer. I takt med internets utveckling har klubbarna 

börjat få hjälp att synas utåt av sina supportrar på hemmaplan. På sociala medier publiceras idag 

bilder, texter, citat med mera, och stora delar av det sociala mediematerialet handlar om 

sporthändelser eller liknande. Många supportrar är väldigt engagerade i sin klubb och tar varje 

läge de kan för att marknadsföra klubben till alla runt omkring sig (McCarthy et al. 2014). Om 

det så handlar om att publicera en bild av klubbens senaste vinst eller skriva om nya flyttrykten 

till klubben så nämns fotbollsklubbar frekvent, över hela världen, på grund av hängivna 

supportrar på sociala medier (Zetterman, 2016). 

 

Användningen av sociala medier har ökat på senare år, där majoriteten av den svenska 

befolkningen har använt sociala medier. Cirka 70 procent av Sveriges befolkning har någon 

gång använt sociala medier, medan nästan 50 procent använder sig av sociala medier dagligen 

(Nilsson, 2014). Detta visar att sociala medier är en viktig plattform som en stor del av 

befolkningen tar del av och där information av olika former når ut till fotbollssupportrar, men 

också de som inte är fotbollsintresserade. 

 

McCarthy et al. (2014) menar dock att det inte bara är positiva saker som skrivs om klubben 

vilket betyder det att kan vara till klubbens fördel att få bort vissa inlägg på internet som skulle 

kunna drabba klubben negativt. Klubbarna är ofta rädda för att deras varumärke ska ta skada av 

supportrars negativa inlägg. Detta mediaflöde är enligt McCarthy något som klubbarna i sig 

inte kan motarbeta oavsett om de vill det eller inte. Flera engelska storklubbar har öppet gått ut 

med att dessa negativa publikationer gör dem rädda för att varumärket ska skadas. Flera klubbar 
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speciellt i England försöker idag motarbeta dessa supportrars inlägg som till exempel innehåller 

negativa åsikter om klubbens ägare, spelare eller liknande (McCarthy et al. 2014). 

Fylleskandaler eller interna slagsmål på läktarna mellan supportergrupperingar är något som 

kvällstidningarna ofta skriver om men dessa nyheter blir idag stora runt om i världen genom 

sociala medier. Nyheter om svenska klubbar får kanske inte alltid lika stort genomslag runt om 

i världen som de gör hos de största i Europa, men oavsett påverkas klubbarna på ett eller annat 

sätt av vad som skrivs på nätet, som till exempel negativ exponering av klubben. I Sverige får 

till exempel klubbarna stor uppmärksamhet kring de olika huliganbråken som uppstår vid de så 

kallade ”högriskmatcherna”. Dessa Huliganbråk leder ibland till att personer, till exempel 

barnfamiljer, väljer att avstå dessa matcher eftersom de påverkas av det de ser på sociala medier 

samt andra medier, även om det sällan händer att en person råkar illa ut (Bankel, 2015). 

 

Av denna anledning kan supportrars attityd mot klubbar och sporten i stort påverkas av de 

händelser de bevittnar i olika medier, inte minst i de populära sociala medierna (Bankel, 2015). 

Med attityd menas i detta fall deras inställning till vad de läser på sociala medier, och hur deras 

inställning till fotboll och klubben förändras av att läsa om negativa och positiva händelser. 

 

1.2 Problemdisskussion      
McCarthy et al. tittar närmare på hur engelska klubbar skapar bättre relation med supportrar via 

sociala medier och hur deras klubb som varumärke påverkas. Forskarna avsåg även att ta reda 

på hur varumärkestrogna supportrarna är i jämförelse med vanliga konsumenter till andra 

varumärken. Problemet forskarna försöker få svar på är hur denna relation med supportrar via 

sociala medier hjälper och skadar klubben (McCarthy et al. 2014). 

 

Price et al. går ännu djupare in i hur sociala medier påverkar fotbollsklubbar. Flera engelska 

klubbar har börjat publicera mycket på sina officiella twitterkonton samtidigt som många 

spelare börjar bli mer och mer aktiva på Twitter. De tittar djupare på problemet med att släppa 

ut allt för mycket information via sociala medier samt hur det kan påverka klubbarna och 

spelarna själva (Price et al. 2013).   

 

Vidare utreder Philip C. Rothschild också sociala mediers effekter. Däremot undersöker han 

istället hur företag bör jobba med sociala medier för att öka intäkter till företaget. Problemet 

som Rothschild undersöker är hur olika strategier inom företaget påverkar användningen av 

sociala medier och vad som kan fås ut av det. Använder organisationer strategier som sociala 
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medier gynnas av eller inte. Enligt Rothschild krävs mycket tid och resurser för att kunna 

använda sig av sociala medier på ett effektivt sätt (Rothschild, 2011).   

 

Bastian Popp och Herbert Woratscheck undersöker sociala medier och hur företag och 

fotbollsklubbar använder det för att skapa relationer med konsumenter respektive supportrar. 

Till sin hjälp tittar forskarna närmare på uttrycket “Branded Community”. Branded community 

är ett sätt för flera internetsidor att samlas runt ett varumärke för att lättare kunna spridas och 

bli större. Problemen som forskarna upptäcker är, att trots att detta kan vara ett väldigt effektivt 

medel är det väldigt svårt att få ut effektiva resultat. Bland annat bör man sedan tidigare ha ett 

intresse inom ämnet som “communityn” verkar i. Till exempel nämner forskaren att 

fotbollsklubbar som vill få uppmärksamhet via olika communities enbart kommer att fånga 

redan tidigare fotbollsintresserade konsumenter. Oavsett detta anser forskarna att detta är ett 

bra och effektivt verktyg för alla fotbollsklubbar (Popp & Woratschek, 2015). 

 

Cleland (2014) tittar också som tidigare forskare på hur sociala medier påverkar 

fotbollsklubbar, men till skillnad mot tidigare forskning tittar han på hur rasismen sprids på 

fotbollsklubbars forum och andra sociala mediekanaler inom fotboll. Problemet forskaren lyfter 

fram är att detta är ett problem som det inte finns en lösning på idag. Rasism kommer spridas 

via dessa kanaler och det i sin tur kommer att skada klubbarnas varumärke. Hur detta problem 

ska motverkas är enligt forskaren ett framtida problem som klubbar och företag måste hittas en 

lösning till (Cleland, 2014).   

 

Digitala medier är självklart viktigt för att undersöka betydelsen av sociala medier, men hur 

stor betydelse har de? Gantz och Lewis undersöker hur äldre digitala medier (tv-apparater) samt 

nyare digitala medier (mobiltelefoner och surfplattor) påverkar idrottssupportrar och vilka 

faktorer som ligger bakom denna påverkan. På grund av att nyare teknik kommer ut på 

marknaden underlättar detta för supportrarna som kan följa sitt favoritlag på ett lättare sätt, dock 

använder sig färre av äldre teknik. Tekniken får därmed en mycket större roll i en supporters 

liv eftersom de nuförtiden kan vara uppkopplade och hela tiden hålla koll på sporten och sitt 

favoritlag. Det här leder dock till att problem uppstår mellan personer från olika åldersgrupper. 

De som är äldre har svårare att anpassa sig till den modernare tekniken och ger därmed upp 

lättare, till skillnad från de yngre som har det lättare att ta emot ny teknik (Gantz & Lewis 2014). 

Cheng och Keat försöker se hur konsumenter påverkas av att köpa produkter när de läser 

positiva kommentarer om dessa på sociala medier (Facebook). Även om denna undersökning 
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inte tittar på fotbollssupportrar är den ändå relevant eftersom problemet som undersöks handlar 

om köp, attityd och påverkan. Undersökningen visade att positiva kommentarer influerade 

konsumenter att köpa produkterna ifråga (Cheng & Keat, 2014). Eftersom den här 

undersökningen inte hade någon koppling till supportrars attityd är det därför relevant att 

undersöka om detta också har en liknande effekt för supportrar och deras attityd kring fotbollen 

och klubbarna. 

 

Till skillnad från Cheng och Keat försöker McLean & Wainwright (2009) i sin undersökning 

ta reda på hur digitala medier såsom webbsidor påverkar fotbollssupportrar. Fotbollssupportrar 

kan på grund av uppkomsten av olika webbsidor lättare hitta information om sitt favoritlag samt 

hålla kontakten med andra likasinnade. Trots positiva effekter har flera negativa aspekter 

uppstått. Problemet i undersökningen är att de negativa effekterna kan påverka supportrarna. 

Till exempel kan diskussionerna som förs på internet övervakas och ändras av moderatorer 

vilket kan skapa en orättvis vinkel på diskussionerna mellan supportrar. Det är därför intressant 

att gå vidare med den här forskningen och undersöka närmare hur supportrars attityd kan 

influeras och påverkas genom det de läser på sociala medier (McLean & Wainwright, 2009).   

 

Den digitala världen inom fotbollsvärlden får en allt större betydelse för varje dag som går då 

den blir allt mer implementerad i fotbollen och supportrar. Forskaren Dima (2015) undersöker 

problemet hur supportrars närvaro på digitala medier (till exempel Facebook och Twitter) kan 

bidra till ekonomiska fördelar för fotbollsklubben. Med en bättre och större kommunikation 

med supportrarna kan klubbar alltså få en större nytta än om de inte har en aktiv dialog mellan 

supportrar (Dima, 2015). Detta stärker idén att det är viktigt att undersöka supportrars attityd 

eftersom det i längden kan bidra ekonomiskt till fotbollsklubbar. Utöver den ekonomiska 

aspekten är det också viktigt att veta hur snabbt supportrar eller klubbar kan nå ut med sina 

budskap samt vad som är mest effektivt.  

 

Wang et al. undersökte just det tidigare nämnda problemet med vilken social medie som var 

snabbast att få ut information mellan Facebook och E-mail. Eftersom sociala medier används 

av så många människor når nyheter snabbt ut till allmänheten vilket också kan hålla dem 

uppdaterade kring olika händelser, inte minst sporthändelser (Wang et al. 2015).     
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Många av de tidigare undersökningarna tittar på hur fotbollsklubbar påverkas av sociala medier 

och det som skrivs där. Hur klubbarna drabbas rent socialt och ekonomiskt och vilka olika 

verktyg klubbarna kan och bör använda sig av för att få mest effektfulla resultat (McCarthy et 

al. 2014; Price et al. 2013; Popp & Woratschek, 2015; Cleland, 2014; Dima, 2015). 

Fortsättningsvis är frågan är hur individen reagerar på allt de läser därför mer intressant att 

undersöka. Hur påverkas egentligen individens attityd och inställning till klubbarna och till 

fotboll överlag efter att ha läst om allt som händer både när det kommer till skandaler i klubben, 

privatliv hos spelare eller det nyaste heta transferryktet. Ingen av undersökningarna hittills har 

undersökt problemen som skapas av sociala medier ur individens synvinkel. Dessutom leder 

undersökningen till en ökad förståelse kring supportrarnas attityder och hur de kan påverkas, 

till skillnad från tidigare forskning som mer bearbetar klubbarnas effekter (McCarthy et al. 

2014; Cleland, 2014; Popp & Woratschek, 2015). Det praktiska bidraget är att få studier gjorda 

ur supportrarnas synvinkel som kan komma att hjälpa både klubbar och andra 

fotbollsorganisationer i deras framtida arbete om hur marknadsföringen via sociala medier bör 

gå till. 

 

1.3 Frågeställning 
 Påverkar fotbollsrelaterade sociala medie-nyheter supportrars och icke supportrars 

attityd kring fotbollsklubbar? 

 Hur skiljer sig attityden till fotbollsklubbar mellan olika supportar på grund av sociala 

medier? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur och om positiva och negativa inlägg på sociala 

medier påverkar supportrar och icke fotbollsintresserades attityd kring fotbollsklubbar och 

vilka slags händelser som i så fall påverkar dem mest. 

 

1.5 Avgränsning 
Studien har avgränsats till svenska klubbar och har jämförts med andra studier, där fokus ligger 

på engelska fotbollsklubbar som tidigare studie genomförts på. Anledningen till att engelska 

klubbar jämförs med beror på den mängd tidigare forskning som finns, vilket gör att England 

passar bra för syftet av arbetet. Dessutom är det också intressant med det stora fotbollsintresset 

i landet samt den större bevakningen som sker genom att allt mer pengar står på spel för klubbar 

och supportrar (BBC, 2015). Den svenska marknaden är urvalsramen för forskningen och en 
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stor anledning till att den valts är att fotbollen har får ett allt större intresse där fler personer än 

på länge har sett högsta ligan på plats, vilket tyder på ett ökat intresse både i Sverige och från 

utomstående håll (Strandman, 2015). 

 

De sociala medierna som främst har involverats är Facebook, Twitter och Instagram men även 

fotbollsklubbars officiella forum och supporterforum till exempel svenskafans. Skälen till att 

dessa plattformar har fått störst betoning är för att de är några av de mest populära sociala 

medierna som finns ute på marknaden. Dessutom är supportrar liksom fotbollsklubbar väldigt 

aktiva på dessa medier där de frekvent lägger ut information som de flesta kan ta del av. Det är 

alltså på dessa plattformar den mesta informationen finns, både från supporterhåll men också 

från klubbarna genom deras officiella rapportering.   
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2. Teori 
 

2.1 Branded Community 
 

Popp och Woratscheck (2014) har genom sin forskning tittat på skillnader mellan “Brand 

Community” och “Branded Community”. I den här teorin har det tidigare forskats om olika 

varumärkesgrupper eller “community” som de kallar det i sin forskning. Det som gör den här 

teorin intressant är att den också undersöker lojalitet som medföljer med olika varumärken och 

hur det kan påverka organisationer på lång sikt samt hur det kan uppstå, vilket gör det intressant 

för forskningen i den här uppsatsen (Popp & Woratscheck, 2014). 

 

Skillnaden mellan brand community och branded community är att branded community inte är 

kopplat till ett specifikt märke, utan till vilket intresse eller behov som helst (Bastian Popp & 

Herbert Woratscheck, 2014). Vad deras teori säger är att ett ökat intresse i ett ämne i sin tur 

betydligt ökar intresset för gruppen (community) men att det inte finns en direkt effekt av 

intresset för ämnet för att skapa lojaliteten för gruppen. Det är av den anledningen nödvändigt 

att ha intresse för ämnet för att skapa lojalitet för gruppen, men det är dock inte tillräckligt. 

Vidare visar Popp och Woratscheck att ju mer lojala medlemmar i en grupp är mot gruppen, ju 

mer lojala blir de också mot själva varumärket (Popp & Woratscheck, 2014).    

 

För att bli intresserad i ett community är det som tidigare nämnts nödvändigt att en person har 

ett intresse för det ämnet. Om en person har ett intresse för ett ämne är sannolikheten stor att 

han eller hon kommer gå med i en grupp (community) vilket kan gynna organisationer på lång 

sikt. Genom att gå med i ett community skapas det en lojalitet som sedan är essentiellt för ett 

varumärkes långsiktiga framgång (Popp & Woratscheck, 2014). Dessutom finns det en tydlig 

koppling mellan lojalitet mot ett varumärke om varumärket är synlig i sitt stöd för en viss 

community. Vidare är varumärkesmedlemmar som är lojala mot vissa varumärkesgrupper 

också mer lojala mot det varumärket som driver själva gruppen. De är alltså benägna att vara 

mer trogna mot varumärken som är aktiva bakom deras community än mot varumärken som 

inte har någon aktivt deltagande i deras grupper (Popp & Woratscheck, 2014). 

 

2.2 Social Judgment Theory 
Det finns en stor mängd tidigare forskning där attityder har undersökts och hur de kan påverkas. 

Däremot finns det en begränsad forskning kring ämnet den här undersökningen har fokus på 
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(supportras attitydpåverkan), vilket gör att det blir svårt att ta fram perfekt relevanta teorier som 

kan användas för att analysera resultatet. En teori som däremot är kopplad till tidigare forskning 

kring attityder är social judgment theory (Chau et al. 2014). 

 

Social judgment theory behandlar någonting som kallas för latituder. Det finns tre latituder som 

påverkar hur en person är mottaglig mot information, alltså hur personens attityd mot ett 

föremål eller ämne utformar sig. Dessa latituder är “latitude of acceptance”, latitude of 

rejection” och “latitude of non-commitment”. Till exempel är en uppvisad åsikt acceptabel för 

en person om den här åsikten ligger inom personens område som utgör “latitude of acceptance”, 

vilket innebär att den liknar personens nuvarande synvinkel. På samma sätt kan en åsikt inte 

vara acceptabel om den skulle vara utanför detta område och istället befinna sig i det som kallas 

för latitude of rejection (Chau et al. 2014). 

 

Vidare behandlar det sista området “latitude of non-commitment” åsikter som varken är nära 

eller långt borta från en persons egna åsikter. Det här kan variera från person till person eftersom 

det handlar om väldigt personliga åsikter. Till exempel är det viktigt att ha i åtanke en persons 

bekantskap med ämnet i frågan för att kunna förstå varför personen har den attityden eller 

åsikten som den har. Det kan finnas människor som inte har någon vidare åsikt kring en fråga, 

vilket kan bero på att de inte har någon tidigare erfarenhet av ämnet, eller att frågan ligger i 

deras latitude of non-commitment (Chau et al. 2014). 

 

Social judgment theory är alltså en teori som undersöker attityder hos människor och varför de 

har den åsikten de har och hur den har uppstått. Desto närmare en åsikt är en persons redan 

existerande ståndpunkt, desto troligare är det att personen kommer att acceptera den “nya” 

åsikten istället för att förkasta den. Det är med andra ord viktigt att försöka argumentera inom 

en persons acceptansnivå för att den ska acceptera nya åsikter (Chau et al. 2014).       

 

2.3 Functional Theory 
Som nämnts i föregående kapitel har det här ämnet lite forskning bakom sig och av den 

anledningen används i det här avsnittet teorier med kopplingar till ämnet genom bland annat 

hur en persons attityd påverkas. En sådan teori är “Functional Theory” som bland annat 

undersöker hur och varför attityder formas. “Functional Theory” säger att anledningen till att 

attityder skapas är för att organisera samt summarisera information som människor hela tiden 

möts av. Därför behövs det kunskap för att kunna skapa attityder mot olika objekt (Argyriou & 



9 
 

Melwar, 2011). Förutom detta innehar attityder olika preferenser samt värden och dessa 

preferenser skapar i sin tur en värdeuttryckande funktion. Det här värdeuttryckandet kan hjälpa 

eller eventuellt underlätta kommunikation mellan olika personer, eftersom de här preferenserna 

och värdena tydligt uttrycker attityden (Argyriou & Melwar, 2011). 

 

Vidare säger “Functional Theory” att attityder hjälper till att anpassa olika människors 

förväntningar, för att på så sätt göra att den sociala interaktionen fungerar på ett smidigare sätt. 

Utöver detta kan attityder sammanställa positiva och negativa påföljder som människor får från 

ett föremål eller ämne. Det går till genom att summarisera negativa och positiva konsekvenser 

människor får av ett föremål och detta leder till att människor kan ändra sitt beteende. Antingen 

kan det leda till att personer undviker ett beteende, eller kan det leda till motsatt effekt, att ett 

beteende och attityd bemöts och accepteras (Argyriou & Melwar, 2011). 

 

Till sist skapas attityder i konsumenters hjärna när de först utsätts för en viss stimulans för att 

sedan lagra den attityden i hjärnan. Det handlar om hur en stimulans kan leda till att en attityd 

skapas. Genom att konsumenter stimuleras kan det leda att de i sin tur får en uppfattning kring 

en produkt eller ett föremål. Detta leder till att de utvecklar en attityd mot den här produkten 

som sedan befästs i deras hjärna och som då kommer att påverka deras åsikter i framtiden 

(Argyriou & Melwar, 2011).    

 

2.4 ABC Model of Attitude 
Modellen består av tre delar och visar din attityd mot olika företeelser. Attityder kan ofta ses 

som din inställning mot en person, varumärke, tjänst eller liknande.  De tre delarna som ingår i 

modellen är “Affective” “Behaviour” och “Cognitive”. De tre delarna visar olika slags attityder 

och hur dessa attityder blir styrda på olika sätt (Solomon, 2008, s. 227).   

 

Den första punkten visar hur människors känslor styr attityden mot en person eller vara. Det 

kan till exempel handla om att en person rädd för att gå på fotbollsmatcher då det ofta 

förekommer bråk före, under eller efter matchen. Bråket i detta fall blir ett attitydsobjekt. Även 

om personen älskar fotboll, får han en känsla av rädsla på matchdagen (Solomon, 2008, s. 227). 

 

Andra punkten visar hur en person uppför sig eller reagerar om han utsätts för attitydsobjektet. 

Personen går på matchen men innan matchen ser han ett gäng som står och bråkar utanför 

arenan. Personen kommer antagligen känna sig ängslig och försöker gå ifrån situationen så fort 
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som möjligt. Då någon utsätts för ett attitydsobjekt tänker han ofta tillbaka till senaste gången 

han utsattes för den, och tar med sig de känslorna när han fattar sitt beslut om hur den nya 

situationen ska hanteras (Solomon, 2008, s. 228). 

 

Sista steget handlar om ens kognitiva inställning. Personen i fråga kanske har haft otur och just 

de matcherna han var på har de uppstått bråk mellan supportrarna. Detta kan lätt leda till att 

personen anser att alla matcher är farliga, och undviker alla matcher om det är möjligt. Rädslan 

att gå på matcherna är på grund av bråken, men ens kognitiva inställning kommer bli mot fotboll 

överlag då man får en dålig bild av det (Solomon, 2008, s.227-229).   

 

2.5 The Customer Loyalty Theory 
Teorin ”The Customer Loyalty Theory” visar hur lojala konsumenter är. Uncle et al. förklarar 

i sin artikel hur teorin fungerar och anpassas till olika konsumentgrupper. Betydelsen av ordet 

lojal är svårdefinierat och enligt Jacoby & Chestnut, (1978), Dick & Basu, (1994) och Oliver, 

(1999), finns det tre stycken populära begreppsbildningar eller modeller som förklarar ordet 

närmare.    

1. “Loyalty as primarily as attitude that sometimes leads to a relationship with the brand” 

2.  “Loyalty mainly expressed in terms of revealed behaviour” 

3. “Buying moderated by the individual’s characteristics, circumstances, and/or the 

purchase situation” 

Till första modellen tillkommer de konsumenter som är väldigt trogna ett varumärke. forskaren 

menar att vardagliga varor som mat ofta inte hamnar i denna kategori utan mer känslomässiga 

varor eller hängivelser som Harley Davidson till motorcyckelfantaster eller lojaliteten till 

många europeiska fotbollsklubbar (Uncle et al. 2003). 

Andra modellen inkluderar mer vardagliga köp som matprodukter eller vissa klädesmärken. 

Studier som genomförts i detta ämne visar att många konsumenter återvänder till varumärken 

som de en gång varit nöjda med. Enligt studierna är dessa konsumenter ofta trogna flera 

varumärken samtidigt som det inte skulle ske i första modellen. Dock kan konsumenter lättare 

välja en annan produkt ifall att de har fått ett dåligt exemplar, fel bemötande i butik eller olika 

skandaler med mera (Uncle et al. 2003). 

 

Tredje och sista modellen inkluderar de köp som inte styrs av lojalitet på samma sätt som ovan 

nämnda modeller. Inga specifika produkter brukar inkluderas i denna modell utan det handlar 

mer om förutsättningarna vid köpet. Var produkten på rea och köptes enbart för att den var 
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billigare? Eller fanns inte tiden att leta efter en specifik produkt utan konsumenten köper den 

produkt som är närmast till hands (Uncle et al. 2003). 

 

Forskaren menar att varje enskild konsument ligger i någon eller några av de tre modellerna. 

Olika konsumenter uppfattar produkter i olika steg av modellen. Lojalitet beror inte enbart på 

produkten i fråga utan också mycket på personens egen uppfattning och intresse av produkten 

(Uncle et al. 2003)    

 

2.6 Mere Exposure 
Mere Exposure eller exponeringseffekten som den heter på svenska är en teori om hur en person 

påverkas av en händelse eller sak, beroende på hur mycket den exponeras till dig. Personer som 

läser nyheter i tidningen men bläddrar snabbt förbi sportsidan som de inte är intresserad av, 

påverkas de kanske ändå, då de hann läsa en rubrik eller se en bild. Sitter du på tåget varje 

morgon och kollar runt så finns det reklam överallt, som du eventuellt omedvetet påverkas av. 

Richard L Miller, forskare på Georgetown University, gjorde ett exponeringstest på ett 

amerikanskt college. Under en veckas tid hängde han i smyg upp tavlor i deras studenthem för 

att se om en omedveten exponering skulle leda till ändrad uppfattning. Efter en vecka fick 

studenterna göra ett skriftligt prov för att se om deras uppfattningar om ämnet har påverkats av 

det som stod på tavlorna (Miller, 1976). 

Forskaren kom fram till att exponeringen påverkade studenterna till att svara enligt tavlornas 

texter. Forskaren insåg dock också att en överexponering av ett ämne leder ofta till en dämpad 

effekt men ändå högre än studenterna hade innan tavlorna fanns. På samma sätt menar forskaren 

att personer ändrar sin uppfattning om saker de omedvetet eller medvetet läser eller ser i 

vardagliga livet (Miller, 1976). 
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2.7 Teori-sammanfattning  
 

Branded Community -Intresse är väsentligt för att gå med i en grupp och skapa 

långsiktig nytta. 

-Lojalitet är kopplat till stödet från organisationer som står bakom 

olika “communitys”. 

Functional Theory -Attityder skapas för att sammanställa all information människor 

möts av. 

-Attityder skapas också av stimulanser för att sedan lagras hos 

individen. 

-Underlättar den sociala interaktionen mellan människor. 

Social Judgment 

Theory 

-Undersöker olika latituder; latitude of acceptance, latitude of 

rejection och latitude of non-commitment. 

-Undersöker attityder hos människor och varför de har den 

attityden de har. 

ABC Model of 

Attitude 

-Definierar attityd med tre olika begrepp. 

-Känslor, hur man agerar och kognitiv inställning. 

The Customer Loyalty 

Theory 

-Visar hur lojal man är mot ett varumärke genom klassificera 

lojaliteten i tre grupper. 

-1. väldigt lojal, styrs mycket av känslor mot varumärket 

-2. en viss lojalitet men kan snabbt gå från ett varumärke till ett 

annat. 

-3. Reaprodukter, tidsstress och enkelhet 

Mere Exposure -Hur man påverkas av saker runt omkring en, medvetet eller 

omedvetet. 

-Reklam på tunnelbanan med mera. 
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3. Metod 

3.1 Inledning metod 
I det här avsnittet diskuteras metoden som har använts för att göra denna forskning, samt vilken 

sorts forskning det är. Först kommer en genomgång av tillvägagångssättet för att hitta vårt 

problem som ska undersökas som sedan följs av population och urval samt en förklaring varför 

populationen är just den populationen. Efter detta kommer diskussion om enkäten, statistisk 

analys samt validitet och reliabilitet av undersökningen. Metod-delen avslutas med en kritisk 

granskning av metodvalen i undersökningen. 

3.2 Tillvägagångsätt 
Undersökningen började med att relevant sekundärdata letades fram för att kunna identifiera 

problemet som ska undersökas mer tydligt. Materialet som hittades innefattades av 

vetenskapliga artiklar, tidskrifter, internetsidor och böcker, som alla på ett eller annat sätt 

framhävde problemen som fotbollsklubbar står inför och hur dagens sociala medievärld 

fungerar och påverkar detta problem. Efter att ha läst flera relevanta artiklar hittades en ny 

infallsvinkel som det tidigare inte genomförts forskning på, nämligen att se problemen som 

skapas via sociala medier ur supportrarnas synvinkel. 

Insamlingen av data gick till genom att enkäter delades ut via internet, mestadels via sociala 

medier. Den sociala medien som mest fokus lades på var Facebook av den anledningen att det 

är en plattform där väldigt många människor befinner sig, vilket gör det lättare att nå ut till 

möjliga respondenter. Enkäten delades i första hand ut till facebookvänner och varierande 

facebookgruppen. Via Facebook kunde många respondenter nås genom att enkäter delades av 

flera personer vilket gjorde att ytterligare personer uppmärksammade enkäten och 

undersökningen som genomfördes. För ännu mer information kring enkäten och hur den 

skapades och distribuerades, se avsnittet om enkäten, 3.4. 

Vidare har den här undersökningen en deduktiv ansats på det viset att forskarna har en hypotes 

i form av en frågeställning som sedan ska undersökas genom en kvantitativ studie. Anledningen 

till att en deduktiv ansats har valts är för att se om det finns stöd för den utformade 

frågeställningen (Thornberg, (2012).  

3.3 Population och urval 
De som undersöktes i den här studien var supportrar till fotbollslag i Sverige och användare av 

social media. Populationen var därmed både de som har intresse och inte har intresse för fotboll 

men alla ska använda sociala medier. Dessutom bestod populationen för undersökningen av 
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supportrar från några olika lag i Sverige som har en viss skillnad i struktur, både klubbmässigt 

men också supportermässigt. Vissa klubbar hade fler supportrar än andra, och vissa hade mer 

aktiva supportrar, vilket tyder på en viss skillnad mellan de olika supportrarna. Valet av att 

skicka ut enkäten till andra grupper som inte är fotbollsrelaterade gjordes för att få en bättre 

överblick över icke-supportrars inställning till frågan. För att hitta de som är aktiva på sociala 

medier togs därmed kontakt med personer på sociala medier, så som Facebook och Twitter.  

Urvalet bestod av ett icke-sannolikhetsurval vilket betyder att vissa i studien hade en större 

möjlighet än andra i urvalet att bli utvalda (Denscombe, 2016, s. 76). Ett snöbollsurval användes 

på grund av att ett sannolikhetsurval skulle kräva resurser författarna inte hade tillgång till. 

Urvalet nåddes genom enkäter på internet, där respondenterna fick svara på frågor genom sina 

datorer. Internetenkäter användes eftersom det var ett tillgångssätt där många i urvalet kunde 

nås, till exempel finns det supporterforum där det går att nå ut med information till 

respondenterna men också andra sociala medier där information lätt kan spridas vidare i en 

form av snöbollsurval.  

Förövrigt är författarna medvetna om de negativa effekterna ett icke-sannolikhetsurval medför 

och applicerar det i utvärderingen av arbetet. Till exempel kommer det inte vara möjligt att göra 

hundra procent korrekta analyser av resultatet eftersom de inte representerar populationen på 

ett bra och korrekt sätt. Däremot kan det ses som en vägvisning på det viset att det kan ge 

vägledning i hur ett urval tänker i dessa frågor, även om det som tidigare nämnts inte kan ge en 

helt upplysande bild av verkligheten (Denscombe, 2016, s. 78).  

3.4 Enkätundersökningen 
Den här undersökningen är som nämnts tidigare baserad på enkäter. Med enkäter kan många 

olika åsikter hos respondenterna kartläggas för att sedan kunna analyseras med andra svar för 

att se likheter och skillnader. Fördelen med enkäter är bland annat att påverkan från författarna 

minskas jämfört om intervjuer skulle ha använts som redskap för att samla in data, samt att 

statistiska analyser lättare kan appliceras (Denscombe, 2016). 

Vid den här undersökningen användes internetenkäter för att samla in data. Med internetenkäter 

nådde författarna ut till många olika personer på kort tid vilket troligtvis gjorde att antalet svar 

ökade än om enkäter skulle ha delats ut fysiskt. Antalet enkäter som besvarades var 170 stycken. 

Anledningen till den siffran var att det upplevdes en mättnad i svaren efter 170 stycken enkäter. 

Med det menas att svarsresultaten troligtvis inte hade ändrats med fler enkäter då det gick att 

se tydliga mönster med antalet som det slutades med. Nackdelen med internetenkäter är dock 
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att det kan vara lättare att säga nej att delta i undersökningen än om enkäterna hade delats ut 

fysiskt, eftersom det är lättare att ignorera enkätförfrågningarna (Denscombe 2016, s. 32). Trots 

att det finns nackdelar med internetenkäter var fördelarna större, bland annat genom sparande 

av tid samt möjligheten att nå ut till fler personer på ett snabbt sätt. Detta gjorde att 

undersökningen kunde utföras på ett mer effektivt sätt än om till exempel fysiska enkäter hade 

delats ut. 

Frågorna var utformade på olika sätt för att få en större bredd på svaren än om till exempel bara 

ja eller nej frågor hade använts i enkäten. Svarsalternativen var bland annat vertikala och 

horisontella på grund av att det gav bästa möjliga alternativ till frågorna som krävde bra svar. 

Enligt Bryman & Bell (2013, s 253) kan detta ibland skapa förvirring hos respondenterna men 

enkäterna försöktes att utformas så pass tydliga att förvirring kring enkäten skulle minskas. 

Vidare valdes få öppna svarsalternativ för respondenten eftersom dessa frågor kan ses som 

avskräckande för respondenten då de måste engagera sig mer än om ifyllnadsalternativ används 

(Bryman & Bell, 2013, s 250). Detta gav inte en större nackdel för undersökningen eftersom 

frågorna utformades på så sätt att bra svar kan identifieras trots att respondenterna kryssade i 

svarsalternativ istället för att skriva ner på flera meningar.  

För att tydligare kunna skilja mellan supportrar och icke fotbollsintresserade gjordes en 

uppdelning mellan respondenterna. Beroende på hur respondenterna svarade på enkätfrågorna 

delades de in i supportrar, fotbollsintresserade eller icke fotbollsintresserade. Svarade 

respondenterna att de ansåg sig vara en aktiva supporter samt att respondenten stöder ett lag 

ekonomiskt, klassades de som supportrar. De respondenter som inte ansåg sig vara aktiva 

supportrar och inte stöder laget ekonomiskt men ändå hejar på ett lag och närvarar vid vissa 

matcher per säsong klassades som fotbollsintresserade. De respondenter som varken ansåg sig 

vara aktiva, stöder klubben ekonomiskt, hejar på ett lag eller närvarar vid matcher klassades 

som icke fotbollsintresserade.  

3.5 Statistisk analys 
I den statistiska analysen utfördes analyser mellan olika variabler för att kunna belysa samband 

mellan till exempel olika grupper av människor och hur de påverkas. För att kunna göra de här 

analyserna delades variabler upp i olika grupper för att på så sätt få en överblick av vad 

respektive grupp hade svarat på olika frågor. När den informationen hade tagits fram kunde 

själva analysen göras genom att variablerna ställdes mot varandra, vilket ledde till att olika 

samband kunde tas fram. 
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Metoderna som användes för att göra en statistisk analys var Pearsons korrelationsmodell och 

Spearmans korrelationsmodell. På det sättet kunde en korrelation mellan olika variabler räknas 

ut för att se om det fanns något samband mellan dem. I dessa modeller finns ett omfång mellan 

-1 till +1, där +1 ger en perfekt korrelation och -1 en perfekt fast negativ korrelation (Adler & 

Parmryd, 2010). Med det menas att ett negativt svar visar att höga värden på den ena variabeln 

hänger samman med låga värden på den andra variabeln och tvärtom att låga värden på en 

variabel hänger samman med höga värden på den andra (Sundell, 2009). Noll ger svaret att det 

inte finns en korrelation överhuvudtaget (Adler & Parmryd, 2010). För att minimera risken att 

fel skulle begås användes excel vid uträkningen av Pearsons och Spearmans 

korrelationskoefficienter. Valet att använda både Pearson och Spearmans korrelationsmodeller 

gjordes av den anledningen att skillnader och likheter skulle jämföras mellan modellerna. 

Twomey & Kroll (2008) anser att Spearmans modell passar bättre vid analyser av 

ordinalintervaller (vilket det fanns i den här undersökningen), varför uträkningar med 

Spearmans modell gjordes på frågor som var mer relevanta än andra för att få fram så viktig 

och trovärdig information som möjligt (givet denna undersökning). För ytterligare kritik kring 

användning av Pearsons modell, se kritisk granskning av metod 3.8. 

3.6 Reliabilitet 
När det kommer till reliabilitet och validitet är det alltid viktigt att vara kritisk mot 

undersökningen för att inte uppvisa en falsk sanning. Reliabiliteten är viktig att undersöka för 

att ta reda på om de mätningarna som har gjorts i undersökningen är korrekta och pålitliga 

(Bryman & Bell 2013, s. 170). Det finns tre delar i reliabiliteten som kommer att analyseras i 

det här avsnittet, vilka är: stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Reliabiliteten 

diskuteras djupare nedan men sammanfattningsvis var den utifrån de tre beteckningarna som 

nämnts tillfredställande men borde ha varit högre för bättre pålitlighet. Stabiliteten är inte 

särskilt hög vilket till största delen beror på att ett icke sannolikhetsurval har använts vilket gör 

att ytterligare forskning i framtiden kan få fram andra resultat.  

3.6.1 Stabilitet 

Det är alltid svårt att identifiera om undersökningen är tillräckligt stabil över tid, det vill säga 

att datan som har kommit fram inte kommer att fluktuera i framtiden. För att få ett stabilare 

resultat skulle det med fördel kunna ha gjorts två undersökningar för att på så sätt kunna 

identifiera om det finns en hög korrelation mellan olika variabler. Eftersom den här 

undersökningen är en kvantitativ enkätundersökning som inte har ett sannolikhetsurval är det 

viktigt att komma ihåg att resultaten i den här undersökningen kan ändra sig i framtiden. Om 
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det hade utförts ett korrekt sannolikhetsurval hade stabiliteten varit högre vilket också innebär 

att resultatet hade varit stabilare över tid (Denscombe 2016, s, 378).  

3.6.2 Intern reliabilitet 

Den interna reliabiliteten kan vara svår att uppskatta då den handlar om olika indikatorer i 

frågorna som kan påverka varandra (Bryman & Bell 2013, s. 171). Enkäterna har försökts att 

utformas på det sättet att tvetydigheter ska undvikas för att på så sätt få bättre svar från 

respondenterna. Som tidigare nämnts kan det vara svårt att se hur olika svar är kopplade till 

varandra, därför kommer statistiska analyser göras för att eventuellt upptäcka samvariationer 

mellan olika svar. Av den anledningen förbättras den interna reliabiliteten i den här 

undersökningen även om den fortfarande inte är tillräckligt tillfredsställande.  

3.6.3 Interbedömarreliabilitet 

Slutligen har enkäten utformats på det sättet att subjektiva bedömningar ska minimeras så 

mycket det går. Bryman & Bell (2013, s.171) anser att för att få hög interbedömarreliabilitet 

ska forskarna inte kunna tolka svaren på många olika sätt, utan svaren är tydliga och lätta att 

förstå. Till exempel har frågor med öppna svar varit obefintligt. Av den anledningen är 

interbedömarreliabiliteten relativt hög eftersom det är svårt att dra olika slutsatser på frågorna, 

vilket stärker den här undersökningen. 

3.7 Validitet 
Validitet är, liksom reliabilitet, viktigt att analysera för att stärka trovärdigheten på rapporten. 

Anledningen till att validitet är viktigt är för att se ifall de olika indikatorerna mäter det som de 

är tänkta att mäta (Bryman & Bell 2013, s. 172). De olika sorters validiteter som har varit 

intressanta är bland annat intern- och extern validitet. 

3.7.1 Intern validitet 

Den interna validiteten är relativt svår att avgöra om den är hög eller låg eftersom flera faktorer 

kan ha en påverkan på de olika variablerna (Denscombe 2016, s, 377; Bryman & Bell 2013, s. 

64). Det är svårt att säga att en variabel i den här undersökningen påverkas av just en specifik 

variabel och inte av något annat som inte har tänkts på. Det är av den anledningen inte säkert 

att den interna validiteten är säkerställt hög i den här undersökningen vilket leder till att det i 

fortsättningen är viktigt att vara kritisk och vara medveten om osäkerheten som existerar.  
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3.7.2 Extern validitet (generaliserbarhet) 

Fortsättningsvis är den externa validiteten relativt låg av den anledningen att ett korrekt 

representativt urval ej har kunnat genomföras. Denscombe (2016, s. 378) anser bland annat att 

omfattande, lämplig data som inte är ett unikt fall ökar undersökningars generaliserbarhet. I den 

här undersökningen består den övergripande populationen av hundratusentals personer vilket 

kräver ett noggrant uttänkt urval för att på ett rättvist sätt representera hela populationen. Med 

tanke på att enkäter på internet används går det inte heller att vara helt säker på att rätt personer 

svarar på enkäterna, vilket kan påverka trovärdigheten på empirin. Av den anledningen är den 

externa validiteten inte så pass hög som den skulle ha varit om ett sannolikhetsurval hade 

använts.  

3.8 Kritisk granskning av metoden 
Som nämnts tidigare är denna undersökning en kvantitativ undersökning som kan medföra vissa 

nackdelar som man bör vara medveten om. Den data som samlas in via enkäterna kan vara 

mindre utförlig än den data som skulle erhållas genom att göra en kvalitativ undersökning. I en 

kvalitativ undersökning deltar man som forskare aktivt i processen medan med en kvantitativ 

inriktad undersökning blir det svårt att dra vissa paralleller då det är svårt att veta vem som har 

svarat på enkäten, eller om personen haft funderingar och tolkat frågan fel (Bryman & Bell 

2013, s.182; Denscombe 2016, s. 379 & 409). 

Vidare finns det också fler negativa aspekter med enkäten som bland annat kan vara att internt 

bortfall kan förekomma vilket betyder att vissa enkäter inte går att använda på grund av att 

svaren inte är angivna på korrekt sätt (Denscombe, 2016, s. 244). För att minska bortfallet 

skrevs en kort introduktion i början av enkäten där respondenten fick kunskap om 

undersökningen och på vilket sätt deras engagemang bidrar till undersökningen. Eftersom 

populationen var stor blev det perfekta urvalet svårt att definiera och detta gjorde att det externa 

bortfallet också blev svårt att bestämma. För att ha kunna förbättrat trovärdigheten skulle flera 

städer med tillhörande klubbar i Sverige blivit representerade i undersökningen, då denna 

undersökning i stor del representeras av Stockholm och stockholmsklubbar.  

Ytterligare en del som kan kritiseras vid den här enkätundersökningen är att den enbart har 

utförts på internet. Åldern kan kopplas till det problemet, där färre äldre personer använder 

internet jämfört med yngre personer vilket kan ha lett till skevhet i svaren. Det ska däremot 

tilläggas att detta problem inte är lika stort i ett land som Sverige som är mer jämställt, men det 

kan likväl finnas dessa problem också (Denscombe 2016, s. 55). 
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Ett alternativt tillvägagångssätt att nå populationen skulle ha varit att dela ut enkäter vid arenor 

på matchdagar. Med anledning av författarnas erfarenhet av dessa evenemang skulle 

svarsomfånget inte ha varit lika effektivt som det hade varit vid en internetenkät eftersom 

alkoholpåverkan samt allmänt ointresse att svara på en enkätstudie har en stor påverkan. Av 

den anledningen valdes alltså istället enkäter genom internet som tillvägagångssätt. 

Vid uträkningar med statistiska metoder användes som tidigare nämnts bland annat Pearsons 

korrelationskoefficient. Det ska tilläggas att den inte användes helt utan problem. För att få 

bästa möjliga resultat hade det varit bäst att använda intervall eller kvotintervall för siffrorna 

som ska räknas ut. I den här uträkningen användes dock ordinalvariabler vilket betyder att det 

är svårt att veta hur det skiljer mellan olika siffror, till exempel hur mycket bättre tre är jämfört 

med en etta. Däremot är det tydligt om en siffra är bättre eller sämre än en annan (Körner & 

Wahlgren, 2015, s. 19). Anledningen till att Pearsons korrelation ändå användes var för att få 

fram en korrelation mellan olika variabler, för att sedan se om det fanns ett samband mellan 

dessa. Det finns andra metoder att använda men det är inte helt ovanligt att använda Pearson 

trots ordinalskala, och i samband med att underlätta arbetet valdes Pearsons korrelation 

(tillsammans med Spearman) som statistisk metod i denna undersökning. Nackdelen med 

uträkning på excel är att det inte framgår något kritiskt värde, vilket det gör i programmet SPSS 

(Twomey & Kroll, 2008); (Körner & Wahlgren, 2015). 
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4.Empiri 

4.1 Bortfallsanalys 
 

Undersökningen bestående av enkäter besvarades av 170 respondenter var av 110 stycken 

(64,7%) var män och resterande 60 (35,3%) var kvinnor. Vidare fanns det en majoritet av unga 

personer jämfört med äldre då i åldrarna 20-25 fanns 82 svarande, medan i kategorin 40 år eller 

äldre var 25 svarande. Flest svarande var det i kategorin 31-40 år där det tillsammans var 16 

personer som svarat. Anledningen till att fördelningen ser ut såhär beror på att det finns ett 

urvalsskevhet vilket betyder att det var mindre chans för vissa ur populationen att vara med i 

urvalet (Bryman & Bell 2013, s. 190; Denscombe 2016, s. 57). Detta beror troligen på 

forskarnas ålder i samband med metoden som användes vilket gjorde att fler unga personer blev 

tillfrågade att delta i undersökningen. För att minska skevheten lades fokus på att få äldre 

personer att svara på undersökningen, vilket kan förklara varför flest unga och äldre personer 

är representerade. 

 

4.2 Data 
Åldersmässigt delades respondenterna upp i olika intervaller. Antal svarande i varje intervall 

följer i punktlista nedan. Anledningen till att dess intervaller användes berodde på praktiska 

skäl samt hur svarsfrekvensen bland de olika åldrarna såg ut. Eftersom det var många svarande 

mellan 20-25 upplevdes det som viktigt att sätta dessa svarande i en egen kategori för att 

påverka resultatet så lite som möjligt. Eftersom så få i gruppen 0-19 fanns med sattes dessa i en 

egen grupp men som inte hade en stor roll senare i analysen av resultatet. Fortsättningsvis valdes 

det att ha ungefär samma storlek på kategorierna för att inte riskera skapa ett alltför godtyckligt 

resultat och analysdel. Författarna är medvetna om att alla kategorier inte har lika intervaller, 

men detta är ett val som har gjorts för att senare kunna analysera just dessa åldersgrupper då de 

ligger nära varandra åldersmässigt.  

 

 0-19 år = 2 stycken 

 20-25 år = 84 stycken 

 26-30 år = 45 stycken 

 31-35 år = 9 stycken 

 36-40 år = 8 stycken 

 40+ = 25 stycken 
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En majoritet av respondenterna svarade att de stödjer ett fotbollslag. 126 stycken (74 %) svarade 

att de stödjer ett lag medan resterande 44 (26 %) inte stödjer ett lag. 

En uppdelning av respondenterna har gjorts för att i senare skede kunna hitta fler mönster om 

skillnader och likheter mellan de olika respondenterna. Uppdelningen är gjord i en 

kategorisering av tre grupper. Icke fotbollsintresserade personer bestod av 44 stycken (25,6%) 

av respondenterna. fotbollsintresserade bestod av 42 stycken (24,4%) och supportrar bestod av 

84 stycken (49%) av alla de tillfrågade respondenterna. 

 

Majoriteten av respondenterna som svarade att de stödjer ett lag, svarade att de stödjer ett lag 

från Stockholmstrakten. 80% svarade att det antingen stödjer Hammarby, AIK eller 

Djurgården. Resterande 20% var uppdelade mellan IFK Norrköping, Malmö FF, Kalmar eller 

övriga lag som inte nämndes som svarsalternativ. Svarsalternativet övrigt kan ha varit mindre 

klubbar i Sverige eller klubbar utomlands i till exempel England eller Spanien. 

 

(Figur 1: Vilka klubbar som är representerade i undersökning) 

 

Fråga 5 avsåg att ta reda på ifall respondenterna stödjer klubben ekonomiskt. Flera olika 

svarsalternativ fanns att välja på, och respondenterna fick välja en eller flera sätt de stödjer 

klubben ekonomiskt. Flest stödjer sin klubb ekonomiskt genom fysisk närvaro på matcher där 

84 stycken (64,1 %) av respondenterna svarade att de går på matcherna. Köp av souvenirer var 

det näst populäraste att stödja sin klubb då 54 personer (41,2%) svarade att de köper souvenirer. 

32%

24%

24%

3%
2%

11%
4%

4. Representerade klubbar i undersökningen

Hammarby Djurgården AIK IFK Norrköping Kalmar

Elfsborg Övriga Ifk göteborg Malmö FF
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38 stycken (29%) svarade att de inte stödjer sin klubb ekonomiskt överhuvudtaget, vilket var 

ungefär lika många som svarade att de har medlemskap.   

 

(Figur 2: Hur mycket och genom vilka åtgärder som respondenterna stödjer sin klubb 

ekonomiskt. X-axeln visar antal svar och y-axeln alternativen) 

 

I fråga 6 fick respondenterna svara på hur ofta de ser på matcher med sin favoritklubb per 

säsong. De mest besvarade svarsalternativen var att gå på några enstaka matcher eller att 

närvara på i stort sätt alla säsongens matcher. Av de svarande, svarade 48 stycken (36%) att de 

går på 1-5 matcher per säsong medan 38 stycken (29%) svarade att de följer 21-30+ matcher 

per säsong. 

 

(Figur 3: Hur många matcher respondenterna ser sin favoritklubb per säsong) 

 

8%

36%

10%

17%

29%

6. Antal matcher respondenterna går på

Ingen alls 1 till 5 6 till 10 11 till 20 21+



23 
 

I fråga sju ställdes frågan om respondenten anser sig själv att vara en aktiv supporter. Av de 

svarande sa 62,9% att de anser sig vara aktiva supportrar medan 37,1% svarade att de inte anser 

sig vara aktiva supportrar. 

 

Vidare handlade fråga åtta om hur länge respondenten har gått på fotbollsmatcher med sitt 

favoritlag. Det blev en jämn fördelning mellan svarsalternativen där det svarsalternativ som 

fick flest svar var de som har gått i minst 16 år då 23,7% hade valt det alternativet. 

Fråga 9 handlade om hur aktiva respondenterna är på olika sociala medier. Flera olika sociala 

medier fanns med som svarsalternativ och flest svar fick Facebook med 160 stycken (94.1%) 

svarande. Både Instagram och Youtube var populära svar med 113 stycken (66,5%) respektive 

80 stycken (47.1%) av de svarande angav någon av dessa medier. Både Twitter och 

fotbollsrelaterade forum var också relativt populära bland de svarande. 

 

(Figur 4: Visar på vilka medier som respondenterna är aktiva. X-axeln visar antal svar och y-

axeln svarsalternativen) 

 

Fråga tio frågade om respondenten själv skriver inlägg på sociala medier. En klar majoritet 

svarade att de skriver på sociala medier (68,8%), medan 31,2% inte skrev inlägg på sociala 

medier. Vidare behandlade fråga elva om hur ofta de som använder sociala medier skriver 

inläggen. Det var en jämn fördelning där 39,3% skriver någon gång i månaden, 35,9% skriver 

någon gång i veckan och 20,5% skriver någon gång per år. Endast 4,3% svarade att de skriver 

inlägg varje dag. 

 

Fråga 12 besvarade hur mycket respondenterna läser sportrelaterade inlägg på de sociala medier 

som de läser. Nästan hälften (77 stycken, 45,3%) svarade att de läser sportrelaterade inlägg 

varje dag, medan 41 stycken (24,1%) läser de någon gång i veckan. Resterande 52 stycken 

(30,6%) läser någon gång i månaden, någon gång per år eller läser aldrig sportrelaterade inlägg 

på sociala medier. 
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(figur 5:Hur ofta respondenterna läser sportrelaterade inlägg på sociala medier) 

 

Fråga 13 fortsätter på tidigare fråga och frågade hur många av respondenterna som lägger upp 

eller länkar sportrelaterade inlägg på sociala medier. Av de 170 respondenterna var det 133 

(78,2%) som inte brukar länka eller lägga upp något sportrelaterat på sociala medier, medan 

resterande 37 stycken (21,8%) brukar eller har någon gång lagt upp något sportrelaterat på 

sociala medier.   

 

På fråga 14 fick respondenten svara på hur stor grad han/hon tror sig påverkas av det hon läser 

på sociala medier. Majoriteten (52,9%) svarade (på en skala 1-5) en trea, 28,2% svarade en tvåa 

och 14,1% gav en fyra. Endast en person gav en femma medan sju personer (4,1%) gav en etta. 

Fråga femton var en “ja eller nej” fråga som frågade om fotbollsklubbar eller fotbollen överlag 

drabbas mest på grund av attitydförändringar. 51,8% Svarade att fotbollen överlag drabbas mest 

medan då 48,2% ansåg att det var klubbarna själva som drabbades mest. 

 

Vidare besvarade fråga 16 vilka områden som påverkar respondenten mest när han/hon läser 

om det på sociala medier. På den här frågan fick respondenterna välja fler en ett alternativ. De 

två alternativen som fick flest svar var sportframgångar och huliganism som hade 56,5%, 

respektive 51,8%. Utöver detta var det jämnt mellan transferrykten och ekonomiska skandaler 

där 32,4% hade angett transferrykten medan 31,2% hade angett ekonomiska skandaler. 

45,3%

24,1%

14,5%

2,9% 13,2%

12. Läser du sportrelaterade inlägg på dessa sociala 
medier? 

Ja, varje dag Ja, någon gång i veckan Ja, någon gång i månaden Ja, någon gång per år Nej
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(Figur 6: Vad respondenterna påverkas mest av det som de läser på sociala medier. Antal svar 

visa på x-axeln medan alternativen visas på y-axeln) 

 

Fråga 17, 18 och 19 besvaras hur mycket på en fem-gradig skala respondenten påverkas av det 

han/hon läser på sociala medier och om de påverkas mer eller mindre om svenska klubbar, 

utländska klubbar eller favoritklubben. Svaren visar att minst påverkan har respondenterna mot 

utländska klubbar och mest mot sina favoritklubbar. Högsta svarsalternativet blev en trea på 

fråga 17, där 58 stycken (34,1%) svarade hur de påverkas av svenska klubbar. Mot sin 

favoritklubb har många respondenter högre tro och påverkas mer då 51 stycken (32,9%) svarade 

en fyra i hur mycket de påverkas av det de läser. Svarsalternativen 1 och 2 fick mest svar i fråga 

18, om hur mycket de påverkas av utländska klubbar medan svarsalternativ 5 enbart fick 30 

stycken svarande på alla frågor tillsammans. Av de 30 var de 24 stycken som svarade en femma 

om påverkan mot sin favoritklubb. 

 

(Figur 7: Hur mycket respondenterna påverkas av vad de läser om sin favoritklubb. Y-axeln 

visar procent och x-axeln visar påverkningsgraden) 
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5.Analys 

 

5.1 Mönsteranalys 
 

I den här delen beskrivs olika mönster som går att se genom att analysera empirin och de data 

som har samlats in. Frågorna i enkäten är gjorda för att kunna hitta flera olika samband och 

skillnader i hur respondenterna tycker, tänker och påverkas av allt sportrelaterat de läser på 

sociala medier. 

 

Respondenterna delades in i tre grupper för att se mönster hur de påverkas av olika händelser. 

Grupperna som redan nämnts ovan, var icke fotbollsintresserade, supportrar och 

fotbollsintresserade. Genom att sammanställa svaren kan det analyseras flera likheter och 

skillnader i hur de olika grupperna påverkas av fotbollsrelaterade händelser. Överlag ser man 

en tydlig bild av att desto mer intresserad och insatt respondenten är, ju mer påverkas de av vad 

de läser om fotbollsrelaterade händelser på sociala medier. Detta går att ses som tydligast i hur 

mycket de påverkas av transferrykten. Bland de icke intresserade var det endast 2% som svarade 

att de påverkas av en eventuell transfer, medan 54% av supportrarna påverkades av det. Inom 

mellanskiktet i hierarkin, som är de fotbollsintresserade, var det 19% som ansåg att de påverkas 

av ett transferrykte. 

 

En intressant aspekt är att icke intresserade påverkas lika mycket eller ibland mer av negativa 

delarna inom fotboll. Exempelvis påverkas de icke intresserade mer av ekonomiskandaler och 

nästan lika mycket av bengalbränningar som de supporterklassade respondenterna påverkas. 

Hela 25% av de icke intresserade påverkas av ekonomiskandaler inom fotbollen medan enbart 

9,5% av supportrarna påverkas av det. I frågan om bengalbränningar var det 16% av icke 

intresserade respektive 17% av de fotbollsintresserade som ansåg sig påverkas av den 

händelsen. Inom supportergruppen är det även här en kraftig påverkan i dessa frågor, då 44% 

påverkas av ekonomiskandaler och 29% av bengalbränningar.  

 

Det finns även likheter i hur de olika grupperna påverkas. Ett exempel är huliganism som hade 

en kraftig påverkan oavsett hur insatt och intresserad av fotboll respondenterna var. Drygt 50% 

i alla grupper ansåg att huliganism är en stor påverkningsfaktor på det de läser. Till och med av 

de icke intresserade respondenterna var det 43% som ansåg att huliganism påverkar dem 

mycket och hela 58% av supportrar ansåg att det är något som påverkar dem mycket. Även 
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sportframgångar påverkar alla grupper mer eller mindre. 29% av de icke intresserade påverkas 

ändå av klubbars sportframgångar medan 64% i de andra två grupperna svarade att de påverkas 

av sportframgångar. Några intressanta mönster som går att hitta är att händelser som är mer 

negativa, såsom huliganism och skandaler, har en stor påverkan oavsett hur insatt i fotboll 

personen är. Dessutom finns det en positiv aspekt majoriteten påverkas av, vilken är 

sportframgångar. 

 

Vidare delades respondenterna in i två grupper beroende på vilket kön de tillhörde, alltså män 

och kvinnor, för att kunna se likheter och skillnader mellan deras attityder kring bland annat 

huliganism och ekonomiskandaler. Vad som är tydligt mellan båda grupper är att huliganism 

påverkar människor oavsett könstillhörighet. Bland männen svarade drygt hälften att de 

påverkades av huliganism när de läser om ämnet på sociala medier. I kvinnornas fall var några 

procentenheter högre men också där kring hälften, vilket visar att huliganismen är en fråga som 

engagerar och påverkar många människor i samhället. Det ska tilläggas att i den här 

undersökningen svarade 20% av kvinnorna att de inte alls påverkas av olika fotbollsämnen på 

grund av att de inte bryr sig särskilt mycket om fotboll överlag. I männens fall var det endast 

fem procent som svarade att de inte bryr sig mycket om fotboll överlag. Vad det beror på är 

svårt att säkerställa eftersom undersökningen inte är gjord på ett sannolikhetsurval, vilket 

betyder att generaliserbarheten inte är tillräckligt hög för att kunna dra generella slutsatser. 

Dock kan en orsak vara att kvinnor inte är lika engagerade i fotbollsrelaterade frågor som män 

är, vilket fallet är i den här undersökningen.  

 

När det kommer till frågor som rör fotbollen finns det skillnader mellan män och kvinnor. Till 

exempel var det bara 7% av kvinnorna som påverkades av frågor rörande transferrykten, medan 

det i männens fall var det 47%. Fortsättningsvis påverkades 43% av kvinnorna om 

sportframgångar där det i männens fall var 63%. Detta visar en skillnad i åsikter kring män och 

kvinnor där männen visar en mer påverkan för sportsliga frågor medan kvinnorna inte i lika hög 

utsträckning ansåg sig påverkas av dessa frågor lika mycket som männen. Överlag visar svaren 

att kvinnorna inte påverkas mer än männen på någon fråga även om de nästan är lika på frågan 

om huliganism. Detta kan ha sitt svar av den anledningen att många fler kvinnor i den här 

undersökningen svarade att de inte bryr sig om fotboll, vilket kan ge en viss skev bild i vilka 

frågor kvinnor påverkas mest i. Dock ger detta (som också nämnts tidigare) ett annat svar, vilket 

är att fler män än kvinnor påverkas mer när det kommer till fotbollsrelaterade frågor som de 

läser på sociala medier. Om det beror på ett större fotbollsintresse hos männen jämfört med 
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kvinnorna går inte att säga utifrån den här undersökningen, utan det går bara att fastställa att 

män påverkas överlag mer än kvinnor kring fotbollsfrågor på sociala medier. 

 

För att kunna se mönster kring attityderna och påverkan mot fotbollsrelaterade frågor delades 

respondenterna in i tre grupper beroende på hur stor grad de påverkas av sociala medier. De 

som svarade en etta eller två delades in i gruppen “låg påverkan”, de som svarade en tre delades 

in i “medium påverkan” och de som svarade en fyra eller femma delades in i “hög påverkan”. 

I gruppen med låg påverkan hade många fler jämfört med medium och hög-gruppen svarat att 

de inte alls påverkas av olika fotbollsorienterade områden när de läser på sociala medier. 

Ungefär 18% i den låga gruppen brydde sig inte alls medan i mediumgruppen var det nio 

procent och i höggruppen var det åtta procent. Detta visar att ungefär dubbelt så många som 

allmänt inte påverkas av sociala medier påverkas inte heller om de fotbollsorienterade händelser 

de läser på sina sociala medier. Det kan bero på bristande fotbollsintresse eller att de är väldigt 

kritiska till det de läser, men det är någonting denna undersökning inte kan bevisa. 

 

Vidare visar gruppen som påverkas mycket av sociala medier att de också påverkas relativt 

mycket av sportsliga frågor kring fotboll, till exempel sportframgångar och transferrykten, 

jämfört med de andra grupperna (speciellt låg-gruppen). Hela 76% av hög-gruppen påverkas 

av sportsliga framgångar som de läser om på sociala medier, medan i låg-gruppen påverkas 

38% av de sportliga framgångar de läser om. I mediumgruppen påverkades drygt hälften (58%) 

av sportsliga framgångar fast de hade lika stor påverkan som hög-gruppen när det kom till 

transferrykten, där båda grupperna hade 40% som påverkades av dessa frågor. Endast 18% av 

låg-gruppen ansågs påverkas av transferrykten, vilket är en stor skillnad mot de andra 

grupperna, där alltså ungefär dubbelt så många påverkades av det området. 

 

När det kommer till frågor som rör ekonomin och hur dessa grupper påverkas när de läser om 

detta på sociala medier, visade gruppen som påverkas mycket av sociala medier att de också 

påverkas mycket kring denna fråga. 40 procent av hög-gruppen påverkades mycket av 

ekonomiskandaler när de läste om detta på sociala medier, medan i mediumgruppen var 32 

procent och i låggruppen var det endast 23 procent som påverkades av ekonomiskandaler. Det 

visar att gruppen som påverkas lite av sociala medier nästan har hälften så många jämfört med 

hög-gruppen som påverkas när de läser om ekonomiskandaler på sociala medier. 

Mediumgruppen lägger sig alltså mitt emellan dess två grupper vilket visar att dessa tre grupper 

har en tydlig uppdelning kring hur mycket de påverkas av ekonomiskandaler. Antingen 
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påverkas de lite, mittemellan eller relativt mycket. I motsats till detta kan nämnas att alla tre 

grupper hade ungefär lika många som påverkades när de läst om bengalbränning. Samtliga 

grupper hade mellan 20-25 procent som påverkades när de läste om bengalbränning på sociala 

medier, vilket tydligt skiljer sig från ekonomifrågan där det var en distinkt uppdelning mellan 

grupperna. 

 

Sammanfattningsvis var det vissa väntade svar där också grupperna var relativt jämna i sin 

svarsfördelning jämfört med varandra. Det fanns också svar där grupperna tydligt gick emot 

varandra och inte alls hade en jämn fördelning, till exempel i ekonomifrågan, där grupperna 

påverkades i olika grader beroende på vilken grupp de tillhörde. Vidare ska det tilläggas att 

vissa delar av validiteten och reliabiliteten, däribland generaliserbarheten, inte var 

tillfredställande hög. Detta begränsar möjligheten att dra generella slutsatser om frågorna och 

svaren som har framkommit genom dessa och av den anledning är det viktigt att vara kritisk 

mot analyserna som gjorts. För mer ingående diskussion av validitet och reliabilitet, se metod-

delen avsnitt 3.6–3.7. För att hitta mönster i hur folk påverkas av vad de läser på sociala medier 

och hur deras påverkan i frågan är mot fotbollsklubbar utformades frågor för just det ändamålet. 

Frågan utformades med svarsalternativ 1-5 där ett var att man inte påverkas nått alls och fem 

att man påverkas av allt som man läser på sociala medier. Överlag hade respondenterna en 

medelinställning i denna fråga, då 93 stycken (54%) svarade en trea. Intressant var också att 

endast 7 stycken (4%) svarade en etta och 1 stycken (0,5%) svarade en femma. Denna data 

användes sedan för att hitta olika samband på hur folk påverkas av fotbollsrelaterade händelser 

på sociala medier. Genom svaren är det möjligt att se att den del av respondenterna som hade 

en låg påverkan på sociala medier har överlag också en låg påverkan angående saker de läser 

om fotbollsklubbar på sociala medier. Både när de kommer till påverkan på svenska, utländska 

och favoritklubben var svaren ettor och tvåor av de som hade svarat ettor och tvåor på frågan 

om påverkan på sociala medier. 

 

Överlag visades att respondenter hade lika uppfattning om sociala medier-påverkan som 

påverkan mot klubbar. Det mest urskiljaktiga var att fler hade en mycket starkare påverkan på 

det som de läser om sina favoritklubbar. Respondenterna verkade ta till sig information om 

deras favoritklubbar i mycket högre grad än andra svenska eller utländska klubbar. En annan 

intressent aspekt är att nästan 40% av de respondenter som svarade en trea på hur mycket de 

påverkas av sociala medier, svarade en etta eller tvåa på hur mycket de påverkas av klubbar. 
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Flera av respondenterna har med andra ord en lägre påverkan om vad de läser om klubbarna än 

överlag om saker som står på sociala medier.    

 

5.2 Statistisk analys 
Genom att räkna på olika variabler av primärdata gjordes beräkningar för att hitta olika 

samband. Som beräkningsverktyg användes Pearson och Spearmans korrelation i excel. 

Första sambandet som beräknades var hur gamla respondenterna var mot hur de svarat på hur 

mycket de påverkas av svenska, utländska och favoritklubbar. Har ålder någon påverkan i hur 

mycket respondenterna påverkas av de andra faktorerna? Korrelationerna för samtliga frågor 

som en statistisk analys gjordes på var väldigt låg, vilket tyder på att det inte finns en korrelation 

mellan dessa variabler. Med det menas att det inte finns ett tydligt samband mellan hur gammal 

respondenten är mot hur mycket han eller hon påverkas av det de läser om svenska, utländska 

och favoritklubben. Med andra ord är det ingen större skillnad i hur mycket en person i 

tjugoårsåldern påverkas jämfört med en person i femtioårsåldern. Det ska tilläggas att alla 

respondenter togs med i denna statistiska uträkning, vilket betyder att även de som inte är 

fotbollsintresserade är med i uträkningen. Detta kan vara en orsak till att korrelationen blev så 

pass låg som den blev. När uträkningen gjordes med enbart aktiva supportrar och använde deras 

ålder i jämförelse med hur de påverkas av det de läser om svenska klubbar på sociala medier 

var korrelationen fortfarande låg, fast lite högre än vad den var innan. 

 

(Pearsonkorrelationer efter uträkningar) 

 Ålder mot påverkan av det som läses om utländska klubbar = −0,13 

 Ålder mot påverkan av det som läses om svenska klubbar = 0,043 

 Ålder mot påverkan av det som läses om Favoritklubben = 0,0065 

 Ålder på aktiva supportrar mot påverkan av det som läses om svenska klubbar = 0,11 

 

Beräkningar gjordes också på samband hur respondenterna påverkas av sociala medier och hur 

de påverkas av Svenska och utländska klubbar på sociala medier. Dessa uträkningar visar att 

det inte heller här finns några direkta samband. Med det menas att respondenter som påverkas 

av de som står på sociala medier inte nödvändigtvis påverkas av fotbollsrelaterade inlägg på 

sociala medier. Likadant här som på föregående fråga, påverkas resultatet av de icke 

fotbollsintresserade respondenterna som inte bryr sig om fotboll men påverkas av andra faktorer 

på sociala medier, som gör att korrelationen minskar mellan de två frågorna. 



31 
 

 

(Pearsonkorrelationer efter uträkningar) 

 

 Påverkan på sociala medier mot påverkan på utländska klubbar = 0,12 

 Påverkan på sociala medier mot påverkan på svenska klubbar = 0,085 

 

Samband har även beräknats på hur pass aktiva supportrar respondenterna ansåg sig vara och 

jämfört med hur mycket de påverkas av svenska, utländska och favoritklubbar. I denna fråga 

syns ett mer tydligt samband, som visar att aktiva påverkas mer och de mindre aktiva påverkas 

mindre av fotbollsrelaterade inlägg på sociala medier, med andra ord att det finns ett samband 

med hur pass aktiv supporter respondenterna är mot hur mycket de påverkas. Respondenterna 

kodades inför denna beräkning om till ettor, tvåor eller treor. Ettorna för de aktiva, tvåor för de 

som inte ansåg sig vara aktiva och treor för de som inte alls bryr sig om fotboll. Då 

beräkningarna visar ett negativt svar visar det att höga värden på den ena variabeln hänger 

samman med låga värden på den andra variabeln och tvärtom att låga värden på en variabel 

hänger samman med höga värden på den andra (Sundell, 2009). I vårt fall visar det att de 

respondenter som svarat att det är aktiva supportrar också kan visa ett samband att de påverkas 

mer av vad de läser om sportrelaterade händelser jämfört med de som inte bryr sig om fotboll 

där en stor del har svarat att de inte påverkas av det som de läser om. Högst korrelation i frågan 

blir det med sambandet hur aktiva supportrar är jämfört med hur de påverkas av sin 

favoritklubb. Detta visar att ju mer aktiv personen är ju mer påverkas han eller hon av det som 

skrivs om sin favoritklubb på sociala medier.   

 

(Pearsonkorrelationer efter uträkningar)  

 Graden av aktiva supportrar mot påverkan det som läses om av svenska klubbar = −0,45 

 Graden av aktiva supportrar mot påverkan av det som läses om utländska klubbar = 

−0,32 

 Graden av aktiva supportrar mot påverkan av det som läses om favoritklubben = −0,65 

 

 (Spearman korrelation-Ålder mot hur respondenten påverkas av det de läser om svenska 

klubbar) = 0,097 

 

 (Spearman- Graden av aktiva supportrar mot påverkan av det som läses om svenska 

klubbar) = -0,28 
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 (Spearman- Graden av aktiva supportrar mot påverkan av det som läses om 

favoritklubben) = -0,61 

 

Resultaten som tas fram genom Pearson och Spearmans korrelationer visar att det inte är en 

betydande skillnad mellan resultaten utan de ligger på ungefär samma nivå. Uträkningar gjorda 

med Spearmans korrelation visar alltså att det inte är någon större skillnad mot Pearson, dock 

är det lite större skillnad i frågan ålder mot hur mycket personen påverkas av det de läser om 

svenska klubbar på sociala medier. Anledningen till detta kan vara att i den här frågan fanns 

variabler som ledde till en större förändring när Spearmans metod användes. I övrigt visas att 

uträkningen med högst korrelation är hur mycket aktiva supportrar påverkas av det de läser om 

sin favoritklubb på sociala medier. Ju aktivare personer är som supportrar, desto mer brukar de 

påverkas av nyheter om sin favoritklubb på sociala medier, vilket kan ha sin grund i bland annat 

deras engagemang. Vidare ska det som också nämndes i mönsteranalysen sägas att det är av 

stor betydelse att ha ett kritiskt förhållningssätt till generaliserbarheten samt validiteten i övrigt. 

Med tanke på att ett icke sannolikhetsurval använts är det troligtvis inte möjligt att generalisera 

dessa statistiska analyser till populationen i övrigt. Det kan däremot ge en fingervisning över 

hur åsikterna och sambanden ser ut överlag men kan inte ge en helt korrekt sanning ur en 

generaliserbar synvinkel.  

 

5.2.1 Statistisk sammanfattning   

Ur de statistiska beräkningarna som gjordes gick det inte att dra några perfekta korrelationer 

mellan olika variabler på intressanta frågor. Till exempel gick det inte att se någon korrelation 

mellan ålder och hur mycket personen påverkas av det han/hon läser om svenska, utländska 

eller favoritklubbar. Detta tyder på att oavsett hur gammal personen är, kan hans eller hennes 

attityd påverkas och ändras på grund av det de läser om på sociala medier, vilket bland annat 

kan bero på det är frågor som är intressanta för större delen av samhället. När bara aktiva 

supportrar användes i beräkningarna var korrelationen lite högre, men den var fortfarande så 

pass låg att det inte gick att se ett samband mellan åldern på aktiva supportrar och hur mycket 

de påverkas av det de läser om olika klubbar.  Däremot fanns det uppvisat samband mellan 

aktiva supportrar och hur mycket de påverkas gentemot icke aktiva och hur mycket de påverkas 
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av fotbollshändelser. Orsakerna till detta är oklara men kan bland annat bero på ökat 

engagemang hos de aktiva som i sin tur leder till att de upplever en större påverkan. 

 

5.3 Teorianalys 

5.3.1 Social judgment theory 

Eftersom den här undersökningen undersökte både fotbollsintresserade men också de som inte 

är intresserade, kan social judgment theory användas för att analysera empirin som tagits fram, 

bland annat genom de tre olika latituderna (Chau et al. 2014). Två svarsalternativ är lite mer 

intressanta att analysera utifrån social judgment theory eftersom de kan anpassas till teorins 

essentiella delar, vilka är de olika latituderna. Frågorna det rörs sig om är om, och i så fall hur 

ofta, som respondenten läser sportrelaterade nyheter, samt vilka områden de påverkas mest av 

när de läser sportnyheter på sociala medier. 

 

Antalet respondenter som svarade att de inte läste sportrelaterade nyheter på sociala medier var 

24 stycken och antalet som läste sportnyheter varje dag var 77. Av de här 24 personerna svarade 

11 personer att de inte alls brydde sig om fotbollsnyheter överhuvudtaget, medan bara en person 

som läste sport och fotbollsnyheter varje dag svarade samma sak. Detta tyder på att nästan 

hälften av de som aldrig läser sportrelaterade nyheter ligger i det som kallas “latitude of non-

commitment”, medan bara drygt en procent ligger i den gruppen av de som läser varje dag. Av 

den anledningen är antalet personer i gruppen som sällan eller aldrig läser sportrelaterade 

nyheter på sociala medier många fler än övriga grupper som egentligen inte har en åsikt kring 

ämnet eftersom det ligger utanför deras intresseområde. Trots detta svarade nästan hälften av 

den gruppen som aldrig läser sportnyheter att de påverkas av huliganism, Motsvarande antal i 

gruppen som läser nyheter varje dag var drygt hälften (57%). Oavsett om personen är 

fotbollsintresserade eller ej är med andra ord ämnet huliganism någonting som påverkar 

personen när de läser om eller hör talas om det på sociala medier. 

 

Vidare är det svårt att säga om de resterande svarande tillhör latitude of acceptance eller 

rejection, eftersom frågans natur inte kan ge svaret om de tycker om någonting eller ej. Det som 

däremot kan sägas är att utöver de som tillhör latitude of non-commitment, är att resterande 

tillhör antingen gruppen acceptance eller rejection. Det tyder på att många av de som svarat 

involveras och påverkas när de läser om sportrelaterade händelser på sociala medier. Av det 

som går att utröna av datan som samlats in är att sportframgångar och huliganism är det som 
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får personer att ändra sin attityd. Med tanke på att huliganism ofta rör negativa händelser kan 

detta röra sig om rejection-delen av teorin, medan sportframgångar kan röra sig om acceptance-

delen av teorin. Detta är dock inte helt säkert och vidare forskning krävs för att helt säkert kunna 

dra den slutsatsen. 

 

5.3.2 Functional theory 

Argyriou & Melwar (2011) säger att attityder kan skapas när människor utsätts för en stimulans 

av något slag, vilket kan förklara varför respondenterna i denna undersökning har svarat på det 

sättet de gjort. Att majoriteten av svarande har svarat att huliganism eller sportframgångar 

påverkar deras attityd till fotbollen och fotbollsklubbar har sin grund i vad respondenterna 

tidigare har varit med om, deras erfarenhet. Det kan förklara varför 58% av de som har 

kategoriserats som supportrar också påverkar deras attityder när de läser om huliganism, 

eftersom de har större erfarenhet av sådana frågor jämfört med till exempel de som inte är 

fotbollsintresserade. 31% av icke fotbollsintresserade svarade att de inte bryr sig om något alls 

när de läser om sportnyheter på sociala medier (vilket är mest av alla grupperingar). Det kan 

förklaras av teorin på det sättet att de inte har byggt upp en samling av negativa eller positiva 

konsekvenser av det som rör denna fråga. På samma sätt har avsaknad av stimulans kring 

fotbollsfrågor minskat deras påverkan av de sport och fotbollsnyheter de läser på sociala 

medier. 

 

Vidare visas att större delen av de svarande har valt störst påverkan när de läser om sin 

favoritklubb och inte klubbar utomlands, vilket går i samma spår som functional theory hävdar. 

Förklaringen till att många har svarat tre eller högre i hur mycket de påverkas av det de läser 

om favoritklubben (57,5%) eller svenska klubbar (49,7%), kan utifrån functional theory ha att 

göra med att de har utsatts för olika stimulanser under hela sina liv, vilket de inte har fått på 

samma sätt av utländska klubbar (Argyriou & Melwar, 2011). De personer som har en svensk 

favoritklubb, vilket i den här undersökningen är majoriteten, har i hela sitt liv bildat en attityd 

mot den och har inte på samma sätt bildat samma uppfattning mot utländska klubbar. Vidare 

påverkas fler av svenska klubbar än utländska klubbar vilket kan ha samma förklaring som 

tidigare, alltså att de har summariserat erfarenheter om svenska klubbar i hela sitt liv, vilket gör 

att de påverkas mer av dessa än utländska klubbar. 
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5.3.3 Branded Community 

För att kunna få en bra synvinkel kring hur attityden mellan olika fotbollssupportrar skiljer kan 

delar av branded community appliceras (Popp & Woratscheck, 2014). För att få en tydligare 

inblick kring skillnaderna mellan supportrar analyseras de tre klubbarna som flest respondenter 

hade svarat att de stödjer. Dessa tre klubbar var Stockholmsklubbarna Hammarby, AIK och 

Djurgården. Ytterligare en fråga som analyserades var hur mycket dessa personer påverkas av 

det de läser om sin favoritklubb på sociala medier. För att få en tydlig gruppering delas 

svarsalternativen upp i en fördelning mellan låg, mellan och hög påverkan. 

 

Branded community undersöker som tidigare nämnts lojalitet framför allt till varumärken. I det 

här fallet kan fotbollsklubbarna ses som varumärken och supportrarna är dessa olika 

“communities” eller grupper (Popp & Woratscheck, 2014). De här olika grupperna skiljde sig 

inte nämnvärt mellan varandra, utan supportergrupperna mellan de olika lagen hade relativt lika 

fördelning på svaren. Det fanns dock vissa svarsfördelningar mellan grupperna som stack ut. 

Till exempel hade AIK flera procentenheter mer med låg påverkan på det de läser på sociala 

medier om sin klubb gentemot sina rivaler, där AIK hade 33% medan Hammarby hade 20,5% 

och Djurgården 27%. På samma sätt hade Hammarby fler supportrar med mellanpåverkan med 

23% till skillnad mot AIK och Djurgårdens 17%. I övrigt hade supportrarna ungefär samma 

nivå på hög påverkan där ungefär hälften av svarande hade det alternativet (lite mindre för 

AIK). 

 

Utifrån Branded community är det viktigt med intresse för att skapa lojalitet och långsiktig 

nytta för ett varumärke (Popp & Woratscheck, 2014). Att AIK:s supportrar visar upp en större 

benägenhet mot lägre påverkan av det de läser om sin favoritklubb kan tyda på att det finns 

personer i den gruppen med mindre intresse av det de läser om sin favoritklubb jämfört med de 

andra klubbarna. Men det kan också vara att AIK har fler kritiska supportrar som inte tror på 

allt de läser om sin klubb utan har ett kritiskt förhållningssätt mot sociala medier jämfört med 

andra supportrar. Att alla tre klubbar har 50 eller drygt 50 procent som påverkas mycket av det 

de läser om sina favoritklubbar kan förklaras av att det finns ett tydligt engagemang kring 

klubbarna och därmed ett intresse, vilket branded community hävdar är ett måste för att skapa 

lojalitet mot varumärket. Med lojalitet från olika “communities” finns det också en stor 

påverkan på dessa supportrar när de läser om sin klubb/varumärke på sociala medier och kan 

vara en anledning till att grupperna med hög påverkan också är den största gruppen.   
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5.3.4 The ABC Model of Attitude 

Inställningen och påverkan om fotbollsklubbar på sociala medier kan tydligt kopplas ihop med 

The ABC Model of Attitude. Som nämnts ovan i teoridelen består modellen av tre delar. 

Affective, Behaviour och Cognitive (Solomon, 2008, s. 227). Genom primärundersökningen 

som gjordes visade det sig att en stor del av respondenterna påverkas mycket av negativa 

händelser runt fotbollen, som till exempel huliganism. Detta kan kopplas ihop med den första 

delen, affective, av ABC modellen som säger att ens känslor styr ens attityd och påverkan mot 

en person eller vara. Då ett ämne som huliganism väcker stora känslor hos många människor 

får det också en stor påverkan när personer läser om det, som också visades av respondenternas 

svar. Sista delen av modellen visar en persons kognitiva inställning till problemet i fråga. Då 

över 50% av respondenterna påverkades av huliganism visade det sig att flertalet av dessa 

respondenter också fick en mer negativ inställning till de drabbade klubbarna, då större delen 

av dessa respondenter svarade att det är klubbarna som påverkas i deras mening av sådana 

händelser. Detta skulle enligt ABC modellen leda till att när en person som tidigare har haft 

negativa erfarenheter av till exempel huliganism, genom direkt kontakt på matcher eller genom 

att ha läst om det, kommer personen att tänka tillbaka till den senaste händelsen och associera 

händelsen idag med den tidigare. Med andra ord kan klubbar komma att drabbas av dessa 

händelser i ett senare skede också, då människor kommer att erinra sig om de tidigare 

upplevelser och genom dem koppla till den dåvarande drabbade klubben. På grund av detta blir 

det extra viktigt för klubbarna att motverka händelserna i första hand, men annars att förklara, 

diskutera, och hjälpa både supportrar och icke intresserade genom att föra kontrollerade 

diskussioner via sociala medier där klubbar kan nå ut till en stor skara människor.    

 

5.3.5 The Customer Loyalty Theory 

Enligt ”The Customer Loyalty Theory” kan det visas hur lojal en konsument är mot en vara 

eller varumärke. Enligt teorin finns det tre nivåer av lojalitet och olika varor klassificeras i olika 

grupper. Den andra och tredje delen av modellen är de varor som är mer vardagliga respektive 

saknar lojalitet från konsumenter. Det är dock den första delen som är intressant för denna 

studie. Teorin säger att de som klassas inom första steget är de varor, varumärken och personer 

som har en hög lojalitet (Uncle et al. 2003). I denna grupp tillhör bland annat fotbollsklubbar. 

Teorin menar att supportrar till fotbollsklubbar har en extremt hög lojalitet och i och med det 

påverkas annorlunda mot händelser som rör klubben. Genom undersökningen som gjorts visar 



37 
 

det sig att teorin stämmer överens med studiens resultat. De respondenter som klassades som 

supportrar, och till viss del fotbollsintresserade har en väldigt hög lojalitet till sina 

favoritklubbar. Oavsett om det var negativa eller positiva händelser runt klubben påverkas dessa 

respondenter i väldigt hög grad av det som de läser på sociala medier. Genom att sedan jämföra 

i hur många år och hur många matcher per säsong de följer sitt lag, går det att se att en väldigt 

stor del av de som påverkas av allt som står på sociala medier ändå är lojala mot klubben genom 

att gå på matcher och bistå ekonomiskt på olika sätt.   

 

5.3.6 Mere Exposure 

Med teorin om exponeringseffekten går det att se hur personer påverkas av 

medveten omedveten exponering (Miller, 1976). Av studiens resultat visades hur de icke 

fotbollsintresserade ändå till en viss grad påverkas av fotbollshändelser. Även om de medvetet 

eller omedvetet läser om en fotbollsrelaterad händelse, tar de till sig en viss del av informationen 

enbart genom att ha det på sitt sociala medieflöde. Detta kan bevisas då en stor del av de icke 

fotbollsintresserade respondenterna ändå hade en viss påverkan på det som de läser på sociala 

medier. Då de inte bryr sig om fotboll överhuvudtaget, men ändå påverkas av till exempel 

huliganbråk eller sportframgångar till viss del, visar det att de omedvetet tar till sig information 

som står på sociala medier utan att vara intresserad av det. Detta visar att klubbar inte enbart 

bör jobba med att förbättra relationer med insatta supportrar utan behöver påverka en större 

krets, för att undvika att negativa åsikter och händelser som ska spridas till en större massa. 

Exponeringseffekten fungerar självklart också om positiva händelser, som enligt uppsatsens 

undersökning visas genom att samma grupp av respondenter också påverkas av 

sportframgångar. Enligt teorin ändrar personer sin uppfattning genom att bli utsatta för 

exponeringseffekten, och därför blir det viktigt för fotbollsklubbar att hela tiden jobba med att 

sprida positiva inlägg, då de lätt sprids till en större grupp än bara de mest insatta supportrarna.   
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6.Slutsats 
 

Påverkan på supportrars attityder har visat sig vara av stor betydelse när olika nyheter och 

händelser skrivs om på sociala medier. Stimulanser som människor utsätts för under hela sitt 

liv kan utmynnas i hur attityder skapas mot vissa ämnen, inte minst fotbollsrelaterade ämnen 

(Argyriou & Melwar (2011). Argyriou & Melwar (2011) visade i teorin om “Functional 

Theory” hur just attityder kan ändras och påverkas på grund av olika yttre effekter såsom 

stimulanser. Respondenterna visade att vissa frågor (ämnen) har en mycket större betydelse när 

det kommer till frågor som berör dem när de läser eller utsätts för dessa på sociala medier. 

Huliganism är det ämnet som berör flest personer oavsett vilken grupp personen tillhör vilket 

kan bero på att det kan påverka många personer, även de som inte är särskilt sportintresserade, 

i form av samhällsstörning. Det är ungefär lika stor påverkan på supportrar som är väldigt aktiva 

inom fotbollen och speciellt för sitt favoritlag, samt icke fotbollsintresserade som inte följer 

fotbollen i lika stor utsträckning som de riktigt insatta supportrarna gör.  

 

Generellt sett är negativa händelser de stimulanser som påverkar personers attityder oavsett hur 

insatta de är. Det är bara framgångar i sport som motsäger detta men det visar att starka 

stimulanser har en väldigt stor effekt på supportrars men också icke supportrars attitydpåverkan. 

Vidare har det visats att olika supporterhierarkier påverkas på olika sätt. Ju mer insatta 

personerna är i sporten, desto mer har det visats att de påverkas av det de läser. De som inte är 

särskilt insatta uppvisar inte samma attitydpåverkan som de mest insatta gör. Fortsättningsvis 

visar korrelationen från statistiska uträkningarna att sambanden överlag var låga, vilket visar 

att det finns få samband i undersökningens frågor. Däremot fanns det ett större samband mellan 

är aktiva supportrar och hur de påverkas av det de läser om sin favoritklubb. Detta styrker ovan 

resonemang ytterligare att mer insatta supportrar uppvisar en större attitydpåverkan mot 

fotbollsklubbarna. Dessvärre var det svårt att se på vilket sätt personer påverkas av olika 

händelser de läser på sociala medier, med andra ord exakt hur de ändrar sina beteenden med 

mera. För att erhålla bra slutsatser kring denna fråga hade mer data varit nödvändigt i form av 

flera djupgående frågor i enkäten.  
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För att sammanfatta det hela finns det en attitydpåverkan om fotbollsrelaterade händelser på 

sociala medier. Både när det kommer till icke fotbollsintresserade, fotbollsintresserade och 

supportrar, påverkas de på ett eller annat sätt av händelser som sprids via sociala medier. Då 

detta är fallet blir det viktigt för klubbarna att jobba mycket för att framhäva allt positivt om 

klubben och samtidigt bör klubbarna hantera de negativa delarna med försiktighet, genom att 

jobba för en positiv kultur bland sina supportrar på sociala medier. 
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7.Diskussion 
 

I den här undersökningen har påverkan på attityden hos supportrar på grund av sociala medier 

undersökts samt personer som inte är supportrar. Även om det finns lite tidigare forskning om 

det här ämnet är det ändå intressant att jämföra liknande tidigare forskning med den här 

undersökningen för att kunna se eventuella likheter och skillnader. Detta för att se om det går 

att dra paralleller mellan denna studie och tidigare studier av andra forskare. McLean och 

Wainwright (2009) undersökte bland annat hur webbsidor och information på nätet kunde 

påverka supportrar genom den diskussion som förs på dessa kanaler. Bland annat kunde 

negativa konsekvenser uppstå när information ändras vilket inte supportrar är medvetna om. I 

likhet med detta, kom det i denna undersökning fram att vissa ämnen har större påverkan än 

andra när personer läser om dessa ämnen på sociala medier. Även om informationen i sig inte 

behöver ändras i smyg får det en stor påverkan på både supportrar men också icke-supportrar 

när de läser om detta på sociala medier, vilket kan kopplas till en oönskad negativ exponering 

för fotbollsklubbarna som involveras i dessa frågor. För att minska risken att supportrarna får 

en negativ uppfattning om en klubb är det med andra ord viktigt för fotbollsklubbar att inte 

nämnas i samband med dessa händelser (till exempel huliganism) då det som sagt kan leda till 

mindre popularitet hos omgivningen (McLean och Wainwright, 2009). 

Detta är anledningen till att Mclean och Wainwright (2009) menar att det kan vara förödande 

för klubbar med för mycket publicitet på sociala medier, samtidigt som det kan vara till stor 

nytta så länge det kommer fram på rätt sätt. Då det genom uppsatsens undersökning har kommit 

fram till att huliganism är en av de största faktorerna som personer påverkas av, bör klubbarna 

hantera det med försiktighet, och jobba för en positiv kultur bland sina supportrar på sociala 

medier.     

Det är relativt tydligt att svenska klubbar, men framför allt favoritklubbar, påverkar personer i 

Sverige mer än vad utländska klubbar gör. McCarthy et al. (2014) visade i sin undersökning 

hur engelska fotbollsklubbar försöker nå ut till supportrar via sociala medier för att skapa bättre 

relationer, vilket den här undersökningen visar är en viktig del eftersom personer som läser om 

sin favoritklubb på sociala medier anser sig i snitt påverkas relativt mycket. Det är någonting 

som har tagits upp i teorin “Mere Exposure”, där olika exponeringar kan påverka personer även 

om de inte är aktivt intresserade av ämnet i fråga. Fortsättningsvis kan som tidigare nämnts 

uppmärksamhet ge negativa konsekvenser om informationen inte är av positiv art men de 

positiva effekterna engagemang kan ha på supportrars attityd borde generellt sett överväga de 
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negativa delarna. Med McCarthys undersökning i åtanke är så kallade positiva kontakter med 

supportrar (men också personer som inte stödjer laget) en viktig strategi för att påverka deras 

attityd till det positiva. Enligt Uncles et al. (2003) styrs påverkan till en fotbollsklubb mycket 

med känslor, och när känslor är inblandade blir det en helt annan slags lojalitet än vad de hade 

blivit med mer allmänna varor/varumärken. Enligt McCarthy är det viktigt att hålla en god 

relation med dessa lojala anhängare och på liknande sätt kan denna undersökning visa att det 

bör vara detsamma i Sverige. Största delen av de respondenterna som i denna undersökning 

ansåg sig tillhöra supportrar, påverkas i hög grad av olika händelser runt omkring fotbollen men 

samtidigt närvarar de på de flesta matcher och stödjer klubben varje år. I McCarthys 

undersökning visar han hur klubbarna påverkas av att ha en god relation med supportrar på 

sociala medier (McCarthy et al. 2014), men denna undersökning kan styrka att detsamma gäller 

hur supportrar och icke fotbollsintresserade påverkas av inlägg på sociala medier. Sammantaget 

med båda undersökningarna visar det att både klubbarna och supportrarna har ett ansvar om 

vad som skrivs om klubbarna på sociala medier för att kunna hålla uppe en bra relation med 

varandra.   

 

8.Kritisk granskning av uppsatsen 
Den här uppsatsen ämnade bland annat att besvara hur attityden hos supportrar men också icke 

supportrar påverkas på grund av sociala medier. I efterhand visade det sig att mer data hade 

behövts för att kunna besvara denna fråga på ett bra och trovärdigt sätt. För att få in den data 

som saknades skulle bland annat fler frågor som gick på djupet kring hur människor känner vid 

olika situationer och hur det skulle påverka dem i framtiden ha ställts. Exempel på sådan fråga 

skulle vara att respondenten fick läsa en händelse för att sedan svara på frågor om detta är 

någonting som skulle få han eller henne att ändra beteende i framtiden, och i så fall hur. På det 

sättet skulle det ha blivit enklare att undersöka hur attityden hos respondenterna påverkas, vilket 

i sin tur också skulle ha gett en extra dimension till uppsatsen som då skulle ha förbättrats.  

 

För att undvika problemet att en viss fråga visades vara svår att besvara kunde också en 

noggrannare planering ha utförts vid bearbetning av uppsatsen. Till exempel skulle det med 

fördel ha varit bra att redan innan enkäterna skickats ut reflektera över hur frågorna skulle 

analyseras för att på så sätt få en föraning över hur arbetet skulle komma att utformas. På det 

sättet skulle detta problemet som tidigare nämnts möjligtvis ha undvikits och i sin tur bidragit 

till en ännu bättre uppsats.    
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9.Förslag till vidare forskning  
Denna undersökning har haft en utgångspunkt från individens synsätt i frågan om påverkan från 

sociala medier. Ämnet i undersökningen har varit fotbollsklubbar men med samma angreppssätt 

kan liknande studier fast med annat ämne göras för att se om liknande resultat kan uppnås. 

Vidare skulle denna undersökning kunna göras mer djupgående, och med en större urvalsgrupp 

för att kunna få en högre trovärdighet i undersökningen. Undersökningen skulle också kunna 

se hur individen påverkas från händelser vid matcher eller liknande situationer mer än hur de 

påverkas från sociala medier. Fortsättningsvis finns det också möjligheter att undersöka mer 

djupgående de resultaten som har framkommit genom den här undersökningen bland annat 

genom att utforma frågor som besvarar frågan hur respondenter påverkas. Vidare forskningen 

kan också undersöka varför vissa ämnen har en sådan stor påverkan på individer som är aktiva 

på sociala medier oavsett om de är fotbollsintresserade eller inte.     
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11.Bilagor 

 

11.1  Enkätfrågor 
 

1. Kön? Man   Kvinna 

 

2. Hur gammal är du? ______ 

 

3.Hejar du på ett fotbollslag, 

           -Ja 

-nej 

 

4. Om ja, vilket? 

-       Hammarby 

-       Aik 

-       Djurgården 

-       Ifk Norrköping 

-       Malmö 

-       Ifk Göteborg 

-       Annat 

 

5. Stödjer du din klubb ekonomsikt? 

           - medlemskap 

           - fysisk närvaro på matcherna 

           - Köper souvenier 

           - Övrigt 

           - nej 

 

6.     Hur många matcher med ditt favoritlag ser du ungefär per säsong? 

-          1-5 

-          6-10 

-          11-20 
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-          21-30+ 

-          ingen 

 

7.     Anser du dig vara en aktiv supporter (här kommer vi definiera aktiv supporter) 

 -  Ja 

 - Nej 

 

8.     Hur många år har du gått på fotbollsmatcher med ditt favoritlag? 

- 1-3 år 

- 4-7 år 

- 8- 10 år 

- 11+ 

- går inte på match 

 

9. Är du aktiv på någon social media, i så fall vilken? (Svarsalternativ på olika medier) 

       - Ja facebook 

       - Ja, Twitter 

      - Ja, fotbollsrelaterde forum 

       - Ja, youtube 

       - nej 

 

10. Skriver du själv inlägg på någon av dessa sociala medier? 

     - Ja 

     - Nej 

 

11. Om Ja, Hur ofta ungefär? 

     - Ja , varje dag 

     - Ja, några gånger i veckan 

     - Ja, några gånger i månaden 

     - Ja, några gånger per år 

     - Nej 

12. Läser du ofta sportrelaterade inlägg på dessa sociala medier? 

       - Ja , varje dag 

       - Ja, några gånger i veckan 
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       - Ja, några gånger i månaden 

       - Ja, några gånger per år 

       - Nej 

 

13. Lägger du upp/länkar du sportrelaterade inlägg på dessa sociala medier? 

       -  Ja 

       - Nej 

 

14. I hur stor grad påverkas du av det du läser på sociala medier? ( 

Inget alla 1    2                    3       4           5  tror på allt 

 

15. vad drabbar mest av dig? 

-      Fotbollsklubbarna 

-       Fotboll överlag 

 

16. vilka faktorer påverkas du mest av? 

-       Huliganism 

-       Transferrykten 

-       ekonomiskandaler 

-       bengalbränning 

-       sportframgångar 

-       Inget alls, bryr mig inte om fotboll 

 

17. hur mycket påverkas du av de du läser om 

-     Svenska klubbar  1 Inget alls          2      3    4    5 Väldigt mycket 

-       Utländska klubbar 1 Inget alls       2      3    4    5 Väldigt mycket 

-       Favorit klubben 1 Inget alls           2      3    4    5 Väldigt mycket 
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11.2 Bilagor diagram 
 

 

 

 

 

64,7%

35,3%

1. Är du? 

Man Kvinna

74%

26%

3. Stödjer du ett fotbollslag  

Ja Nej
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32%

24%

24%
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2%

11%
4%

4. Representerade klubbar i undersökningen

Hammarby Djurgården AIK IFK Norrköping Kalmar

Elfsborg Övriga Ifk göteborg Malmö FF
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6,70%

37,50%

10,40%

17,20%

28,40%

6. Ungefär hur många matcher ser du med din favoritklubb 
per säsong?   

Ingen alls .1-5 .6-10 .11-20 .21-30+

62,90%

37,10%

7. Anser du dig vara en aktiv supporter? 

Ja Nej
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8,3%

18,4%

20,3%

15,3%

23,7% 

13,5%

8. Hur många år har du gått på matcher med ditt favoritlag? 

.1-3 .4-7 .8-11 .12-15 .16+ Har inte gått på matcher
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68,8%

31,2%

10. Skriver du själv inlägg på någon av dessa sociala 
medier? 

Ja Nej

4,3%

35,9%

39,3%

20,5%

11. Om ja, hur ofta? 

varje dag Någon gång i veckan Någon gång i månaden Någon gång per år
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45,3%

24,1%

14,5%

2,9% 13,2%

12. Läser du sportrelaterade inlägg på dessa sociala 
medier? 

Ja, varje dag Ja, någon gång i veckan Ja, någon gång i månaden Ja, någon gång per år Nej

21,8%

78,2%

13. Lägger du upp/ länkar du sportrelaterade inlägg på 
dessa social medier? 

Ja Nej
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48,2%

51,8%

15. Av det du läser, vad drabbas mest enligt dig? 

Fotbollsklubbar Fotbolls överlad
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