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Förord 
I det här examensarbetet kommer vi i samarbete med Jönköping Södra IF1, som är ett elit-
fotbollslag i Superettan, skriva vårt examensarbete. J-Södra har i kontakt med Internation-
ella handelshögskolan i Jönköping bett om hjälp att lösa ett antal problemområden beträf-
fande verksamheten. Alla studenter som läser kursen Bachelor Thesis på högskolan blev in-
troducerade till problemen och eftersom intresset för event, varumärke, marknadsföring 
och framförallt fotboll är stort, blev det ett självklart val för oss att hjälpa J-Södra i avseen-
det event. Vi har haft stor påverkan på ämnesområdet och arbetet är genomfört i samar-
bete med J-Södra i form av stöd och underlag till arbetet. 
 
Vi vill tacka Jönköping Södra IF för ett gott samarbete. Vi vill även tacka vår handledare Johan Larsson 

på Internationella Handelshögskolan i Jönköping för det stöd vi har fått under uppsatsens gång.    
 

Tack! 
 

Lisa, Jessica & Malin  
 

  

                                                
1 Kommer benämnas som J-Södra följande i rapporten. 
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Abstract  
Soccer is an international language spoken all over the world and brings people together, 
therefore it is of a great interest to understand and look into the aspects event and brand, 
which are closely connected within the sport industry to understand how they function in a 
soccer game context. Jönköping Södra IF is a professional soccerteam in Jönköping, who 
plays in the Swedish division Superettan, and is used as a case company in this thesis. This 
paper will include the problem that the organization have with attracting more visitors to 
the games, and the purpose is to investigate and enhance the understanding on how a game 
event can strengthen soccer teams organization and their brand. Linked to the different 
theories and examination through interviews within the organization and surveys answered 
by citizens in Jönköping, the study also provides and argues for some key factors that are 
central when creating a successful game event, and the thesis concludes how to proceed 
with these.  
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Event and brand are two terms that are closely connected to each other in the sport indu-
stry (Strand, 2009), and it is important to study both of these aspects in order to underst-
and how they complement each other. This paper aims to examine and enhance the un-
derstanding of how the game event can strengthen a soccer club and its brand. The goal is 
to examine the factors that can lead to a more attractive event, which in turn strengthens 
the brand, together it can generate more visitors to the games. This is also the problem that 
the organization is facing and which the thesis is based on. To enable the work Jönköping 
Södra IF is used as case company.  
 

When it comes to the sport industry, it is important how the organizations brand is presen-
ted, since fans do not want to associate their club brand with only commercial purposes 
(Abosag, Roper & Hind, 2010). The brand represent more than just a name or a symbol, it 
is also a key part of the relationship that is created between the organization and the con-
sumers, and this leads to a feeling of belonging in the community (Schultz & Barnes, 1999). 
This indicates, to reach the goal it is important to work with the brand to strengthen the 
game event. 
 
There are many factors that play a central role during an event and it is important to put 
energy and focus on these so that the outcome of the event will be as good as possible 
(Chalip, 2006). Therefore a qualitative and quantitative study is combined to identify these 
factors, using both interviews and surveys. The interviews were held with two people from 
the organization and the surveys were conducted in Jönköping with randomly selected citi-
zens. Throughout this paper the event will refer to the home games of J-Södra. 

Our findings show that the key factors that are important when operating to strengthen a 
game event and the brand of a soccer club organization are following; dispatch of news and 
info about the game, events and other occurrences, to involve players more in the society, 
and influence from friends and family. It is important to integrate all of these factors in or-
der to succeed with the game event, and to be able to attract the desired level of visitors to 
the games that the organization strives for. We therefore argue that harmony between visi-
tors, the players, and the club must be provided, so that the event can reach the level of at-
tractiveness pursued, as they together will encourage each other to success.  
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Event och varumärke är två termer som är nära sammankopplade inom sportindustrin 
(Strand, 2009) och det är således viktigt att studera båda dessa aspekter för att förstå hur de 
kompletterar varandra. Uppsatsen syftar till att undersöka och öka förståelsen för hur mat-
chevent kan stärka en fotbollsklubb och dess varumärke. Målet är att undersöka de faktorer 
som leder till ett mer attraktivt event som i sin tur stärker varumärket, som tillsammans kan 
generera en större tillströmning av besökare till matcherna. Detta är även det problem som 
föreningen står inför och som uppsatsens grund bygger på. För att möjliggöra arbetet har 
Jönköping Södra IF använts som fallföretag. 
 
Inom sportindustrin är det viktigt hur föreningens varumärke presenteras, då supportrar 
inte vill koppla sin klubb som belett av kommersalism (Abosag et al., 2010). Varumärket 
representerar mer än bara ett namn eller en symbol och är även en central del i den relation 
som skapas mellan föreningen och konsumenterna, som leder till en känsla av samhörighet 
i samhället (Schultz et al., 1999). Detta visar på att det är viktigt att man jobbar med varu-
märket för att stärka matcheventet, för att nå målet.  
 
Under ett event är det många faktorer som spelar en central roll och det är viktigt att man 
lägger energi och fokus på samtliga av dessa för att eventet ska bli så bra som möjligt 
(Chalip, 2006). Därav har det valts att kombinera en kvalitativ och kvantitativ studie i den 
här uppsatsen, för att identifiera dessa faktorer genom att använda både intervjuer och en-
kätundersökningar. De genomförda intervjuerna skedde med två personer insatta i före-
ningen och enkätundersökningarna genomfördes i Jönköping med slumpmässigt utvalda 
personer. Event kommer genomgående i uppsatsen att hänvisa till J-Södras hemmamat-
cher.  
 
I undersökningen framkom det att de nyckelfaktorer som är viktiga när man arbetar för att 
stärka ett matchevent och varumärket för en fotbollsklubb är, utskick av nyheter och 
matchinfo, event och andra händelser, involvera spelarna mer i samhället samt påverkan 
från vänner och familj. Klubben måste integrera samtliga av dessa faktorer för att lyckas få 
den tillströmning av besökare som önskas på matcherna. Vi anser således att en harmoni 
mellan besökarna, spelarna och klubben måste finnas, för att eventen ska nå den grad av at-
traktivitet som eftersträvas, då de tillsammans uppmuntrar varandra till framgång.  
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1 Inledning  
I det här avsnittet kommer bakgrunden och det valda ämnesområdet för uppsatsen introduceras. En pro-
blemdisskussion kommer att föras om varför det valda ämnet är intressant att studera och därefter presente-
ras uppsatsens syfte.     

1.1 Bakgrund 
Fotboll är en av de största sporterna världen över och är även en sport som har många ut-
övare. Man brukar höra termer såsom att fotboll är ett internationellt språk, vilket kan syfta 
till att människor världen över har ett gemensamt intresse, och oavsett vart du befinner dig 
betyder sporten något för alla.  
 
Supporters är en av de viktigaste intressenterna för ett fotbollslag och när det kommer till 
ett lag man känner för, vill supporterna inte se sitt lag som bara ett varumärke. De har en 
speciell relation till laget och vill inte koppla sin klubb som belett av kommersialism, med 
tanke på den speciella relationen man skapar till laget och fotbollsklubben (Abosag et al., 
2010). Den relationen man bygger till varumärket och sin klubb värdesätts högt och man 
skapar förtroende och lojalitet till att varumärket ska användas på ett visst sätt. Om detta 
inte uppfylls finns det risk att fansens förtroende sviks och lojalitet till ett annat lag kan ta 
vid (Keller, 2008). 
 
Chalip (2006) förklarar att när man planerar eller håller i ett event är det viktigt att fånga 
känslan av gemenskap och den sociala interaktionen som utspelar sig bland besökarna på 
en match. Event kan användas av alla, oberoende hur stort företaget är eller hur stor mål-
gruppen är. För att eventet ska bli så effektivt som möjligt är det viktigt att anpassa vilket 
evenemang som ska användas, till det som är bäst lämpat för ändamålet (Behrer & Larsson, 
1998). Event syftar till den aktiviteten som avser att samla målgruppen i ett möte där bud-
skap kommuniceras och där en upplevelse skapas (Behrer et al., 1998). 
 
Att event och varumärke, inom sportindustrin, är nära sammankopplat visar sig på många 
olika sätt, därför är det intressant att studera båda dessa faktorer. Huvudeventet för J-Södra 
är hemmamatcherna i sig och eftersom nyckeln till ett framgångsrikt event ligger i helheten 
kommer detta undersökas ytterligare. Här spelar även varumärket en stor roll då de bygger 
på varandras förtroende. 
 
J-Södras hemmamatcher spelas på Stadsparksvallen som ligger i Jönköpings stadspark. Av-
sikten med uppsatsen är att komma fram till förslag hur J-Södra kan stärka eventen, som i 
detta avseende gäller hemmamatcherna, vilket även kan öka varumärkeskännedomen för en 
fotbollsklubb. Detta ska i sin tur generera tillströmningen av fler besökare till matcherna. 
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1.2 Problemdiskussion  
Problemet som uppsatsen grundar sig utifrån är det problem som föreningen står inför, 
vilket är att locka fler åskådare till matcherna för att därmed kunna stärka sitt varumärke. 
Det finns många faktorer till varför det är så och det är dessa bakomliggande faktorer som 
är intressanta att undersöka och förstå. Nedan förs en diskussion kring några faktorer som 
kan påverka detta. 
 
En faktor som problemet kan bero på kan vara den nya eran av teknologi, som är en stor 
del av dagens samhälle. När det kommer till fotboll kan detta problem vara relaterat till 
streamingfunktioner och livesändningar av matcherna (Ratten & Ratten, 2011). En effekt 
av det nya teknologiska levnadssättet är att det är mer bekvämt att utnyttja dessa nya funkt-
ioner (Grönroos, 2007) eller att det inte finns tillräckligt mycket som lockar besökarna till 
den fysiska matchen på arenan. Det är därför intressant att undersöka hur man kan skapa 
nya långsiktiga relationer till nya besökare, men även hur man vårdar relationen med de 
trogna och redan befintliga supportrarna som går på matcherna. 
 
Att förstå hur man kan gå tillväga för att skapa långsiktiga och lojala relationer till besökar-
na på eventen, är också en betydelsefull faktor för J-Södra. Förväntningarna fansen har in-
för en match byggs succesivt upp via media, statistik och klyschigt nog genom hjärta. Man 
har höga och ibland även orealistiska förväntningar på laget man håller på, och fordrar att 
laget spelar det bästa de kan och vinner matcherna (Chalip, 2006). Det är också intressant 
att undersöka besökarnas avsikter och att förstå hur en lojal attityd till klubben skapas, men 
även att försöka öka förståelsen till vilka faktorer det är som påverkar antalet besökare på 
matchdagar.  
 
Aspekterna event och varumärke går hand i hand med varandra och genom att studera den 
ena sidan av dessa två faktorer, kommer den andra automatiskt få en betydande roll 
(Strand, 2009). Om man ser till varumärke kopplat till fotboll är det intressant att under-
söka och förstå eftersom det skiljer sig från varumärke kopplat till en vanlig produkt. När 
en produkt brister i förväntningarna slutar man köpa den, men detta stämmer inte alltid 
överens när det kommer till sport (Abosag et al., 2010). Vidare menar Fisher & Wakefield 
(1998) att detta beror på att supportrarnas beteende inte har något att göra med lagets pre-
station spelmässigt. 
 
En annan faktor till varför man inte får tillräckligt med besökare, kan bero på att laget i sig 
inte presterar tillräckligt bra och inte vinner matcherna. Detta styrker Bauer, Sauer & 
Schmitt (2005, s. 497) med citatet ”But it should not be denied that the strongest team sport brands in 
Europe are still those that are the most successful on the field.”. Detta är en faktor som till skillnad 
mot de andra faktorerna är svår att påverka.   
 
Idrottstjänster är en stor del av sportindustrin och det är därför viktigt att förstå miljön runt 
omkring. När det kommer till service, är kundnöjdhet baserad på skillnaderna mellan för-
väntningarna på servicen och vad som faktiskt levereras. En service har en fysisk närvaro, 
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som man kan ta på, känna eller se (Stotlar, 2005). När man utvecklar ett event och bygger 
ett starkare varumärke är det således av intresse att beakta faktorerna kring miljö, förvänt-
ningarna och besökarnas uppfattning av servicen (Stotlar, 2005). Kopplar man dessa fak-
torer till J-Södra måste eventen kring matcherna bli mer attraktiva för besökarna, där för-
väntningarna ska gå ihop med den slutliga upplevda känslan. 
 
Sport i tidigare publicerad litteratur är av stor relevans att beakta i denna uppsats, för att 
marknadsföring inom sport skiljer sig markant från traditionell produktorienterad mark-
nadsföring. Stotlar (2005, s. 109) förklarar detta vidare med att “sell what you make”  hänvisar 
till det produktorienterade konceptet, medan “make what will sell” är sammankopplat till 
marknadsföring inom sport. Målet med uppsatsen är att undersöka de faktorer som leder 
till ett mer attraktivt event som i sin tur stärker varumärket, och som tillsammans ska gene-
rera en större tillströmning av besökare till matcherna. J-Södras matcher kommer genom-
gående i uppsatsen beskrivas som ett event, då det är fokus på helhetsupplevelsen.  

1.3 Syfte 
Syftet är att undersöka och öka förståelsen för hur matchevent kan stärka en fotbollsklubb 
och dess varumärke.  
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2 Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt avhandlas teoridelarna, teorin är kopplad till sportsammanhang och har haft sin utgångs-
punkt därifrån. Upplägget är strukturerat så att konsumentbeteende presenteras först, vartefter teknologi 
och varumärke följer. Avslutningsvis tas de mest centrala delarna upp och avslutas med modeller som se-
nare i uppsatsen återkopplar till metoden och analysen.  

2.1 Konsumentbeteende 
Jansson-Boyd (2010) menar att konsumentpsykologi och konsumentbeteende är två be-
grepp som är tätt sammankopplade med varandra, där den ena beror på den andra. För att 
kartlägga en kunds konsumentbeteende måste psykologin bakom beteendet definieras. Att 
förstå konsumentpsykologin handlar om att försöka förstå hur konsumenterna, både grup-
per samt enskilda individer, påverkas och hur mycket engagemang det finns för de konsu-
mentaktiviteter som är aktuella (Jansson-Boyd, 2010). 
 
Fortsättningsvis förklarar Jansson-Boyd (2010) att konsumentpsykologin även innehåller 
kunskap om hur kunden tar emot information, hur de uppfattar budskapet samt hur de 
därefter agerar, vilket är en förklaring som Funk (2008) benämner som perception. Utan 
tolkningen av denna information, menar Jansson-Boyd (2010) att det är omöjligt att defini-
era en kunds konsumentbeteende. Citatet “Can we trust what our senses tell us about a product?” 
(Statt, 1997, s. 41) diskuterar kring hur tillförlitliga våra sinnen är vid valet av en produkt. 
Statt (1997) exemplifierar sinnen såsom hörsel, känsel, smak och lukt och förklarar vidare 
att det är dessa som kan hjälpa oss vid valet av en produkt. Solomon (2009) påvisar även att 
alla dessa sinnen har fördjupade egenskaper som alla görs till ett individuellt filter, men det 
viktigaste är hur dessa sinnen koordineras ihop som gör att konsumenten får information 
om omvärlden som är unik, både sett från ett kvantitativ och kvalitativt perspektiv (Solo-
mon, 2009). Detta påvisar även Funk (2008) som förklarar att perception är den processen 
där människor väljer, organiserar och tolkar den information som kommer till oss, genom 
exempelvis marknadsföring. 
 
Det är viktigt att ha god kännedom om perception tillsammans med en konsuments be-
slutsfattande, informationshantering och attityd (Jansson-Boyd, 2010), vilket även styrks 
av  Statt (1997). Vidare förklaras att kännedomen om detta är viktigt när det kommer till 
marknadsföring och hur budskapet ska nå ut till konsumenten (Jansson-Boyd, 2010). 
Sammanfattningsvis beskrivs att det är viktigt med en bred förståelse för kundens psyko-
logi inom konsumtion, varför agerar kunderna som de gör och varför tänker de som de gör? Ju mer 
man vet om det ovanstående, desto lättare är det att kunna kartlägga konsumentbeteendet 
(Jansson-Boyd, 2010). 
 
Solomon (2009) beskriver en av många definitioner om vad konsumentbeteende kan 
innebära; “It is the study of the processes involved when individuals or groups select, purchase, use, or dis-
pose of products, services, ideas, or experiences to satisfy needs and desires” (Solomon, 2009, s. 33). Att 
koppla konsumentbeteende till sport kan tyckas som svårt, då konsumenter oftast är med-
vetna om varför sporten är viktigt för dem eller vad den har för betydelse för dem i livet 
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(Funk, 2008). De har dock svårare att förklara varför det är så eller hur sporten blev så me-
ningsfull för dem. Det här gör det självklart svårt för företag att veta hur de ska kunna på-
verka konsumentens beteende gentemot sporten eller produkten. Funk (2008) förklarar vi-
dare att det är viktigt att hitta de centrala delarna som gör att beteendet hos konsumenten 
kan påverkas. Solomon (2009) styrker detta med att förklara att “understanding consumer 
behaviour is good business” (Solomon, 2009, s. 35). Den enda anledningen till att företag finns, 
är för att tillfredställa de behov som finns hos konsumenterna och för att kunna göra detta 
måste företaget förstå de konsumenter eller organisationer som ska använda produkterna 
(Solomon, 2009). 
 
Konsumentbeteendet innehåller, enligt Funk (2008), tre huvudsakliga faser; inputs, internal 
processing och outputs. De tre faserna formar varandra och är beroende utav den fas som 
kommer innan. I den första fasen, inputs, presenteras ett antal externa faktorer som påver-
kar hur konsumentens beteende formar sig i nästkommande fas och det är oftast här mark-
nadsaktiviteter förekommer. I den andra fasen, internal processing, presenteras hur inputs tol-
kas, med utgångspunkt från de externa faktorerna presenterade i första fasen. Den andra 
fasen innehåller bland annat motivation, personlighet och perception. Dessa inputs formar 
därefter den tredje fasen, outputs, som innehåller psykologiska- och beteendefaktorer . Där 
de psykologiska faktorerna indikerar på vad som formar attityden medan beteendefaktorer-
na indikerar på frekvensen och komplexiteten av beteendet (Funk, 2008).  
 

 
Figur 2.1. Sport decsion-making sequence (Funk, 2008). 
  

2.2 Teknologin tar över 
Grönroos (2007) förklarar att, i dagens samhälle har kunder blivit mer bekväma av sig och 
kräver generellt sett mer än tidigare. Man vill ha mer komfortabla och enkla lösningar, som 
inte skapar problem eller händelser som medför svårigheter när det kommer till en service 
eller produkt. Vidare förklaras det att den nya teknologin har bidragit till nya användarom-
råden och skapar enklare lösningar för kunderna, men som har bidragit till att man för-
summar det ursprungliga värdet i servicen (Grönroos, 2007). 

Webben är något som växer allt mer och utvecklingen går i ett snabbt tempo framåt. Syftet 
med den första utvecklingen av webben var till för forskare som använde det som ett ar-
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betsredskap i det vardagliga arbetet, för att sedan växa till miljarder användare världen över 
(Andersson, 2007). Webben idag används som en källa av information, vilket är det som 
benämns som web 2.0. Utvecklingen fortsätter att växa och går in i en ny, mer social och 
deltagande fas och i och med detta diskuteras det ifall webben går in i ytterligare en ny era, 
en förbättrad web 2.0 (Andersson, 2007).  

Det ovanstående förklarat av web 2.0 har påverkat hela världen och det är de nya tekniska 
innovationerna som blir ett behov hos människan, som förenklar vardagen för tusentals 
varje dag (Behrer et al., 1998). Beech & Chadwick (2007) påpekar att teknologin alltid har 
varit närvarande i människors vardagliga liv och trots att utvecklingen har ökat, har även 
användandet i det dagliga livet ökat. Behrer et al. (1998) beskriver att till skillnad mot de 
kulturella förändringar som sker långsamt är de teknologiska förändringarna något som 
ändras dubbelt så snabbt. Det är teknologin inom information, såsom mobiltelefoner och 
applikationer, som står för den snabbaste utvecklingen, och är även den utvecklingen som 
människor har lättast att anpassa sig till. Förändringstakten är skrämmande och något som 
går över mångas förstånd, det är rädslan för det nya och de okända konsekvenserna av tek-
nologins framfart som gör det skrämmande (Behrer et al., 1998). 

Den teknologiska utvecklingen är även något som påverkar sportindustrin, där det är vik-
tigt för marknadsförarna att anknyta med supportrarna i nutid. Det blir allt mer vanligare 
att se matchen genom sin iPhone, iPad eller på Internet (Ratten et al., 2011). En effekt av 
den snabba utvecklingen av teknologin är att människor har utvecklat ett mobiltelefon-
beroende. Beroendet har inte bara negativa konsekvenser utan det har visat sig att det även 
finns ett nöje att göra saker digitalt (Bloem, van Doorn, Duivestein & Sjöström, 2012). Det 
nya beroendet har skapat en bekvämlighet när åskådarna går på fotbollsmatcher. Det finns 
alltid tillgång till ny spelarstatistik under matcherna genom internetanslutning i telefonen 
och därför menar Beech et al. (2007) att även eventet måste var utformat på ett sätt som 
stödjer denna nya teknologiutveckling.  

Sportindustrin måste ta tillvara på den nya teknologin för att göra sporten mer attraktiv och 
nå ut till en bredare målgrupp (Beech et al., 2007). Att ta tillvara på den nya teknologin kan 
göras på många sätt, dock föreslår Bloem et al. (2012) att skapandet av en applikation till 
mobilen är ett recept på framgång. Genom detta kan positionen på marknaden förstärkas 
samt utveckla ett redan existerande företag. Fördelen med applikationer är att information-
en kommer till rätt plats på rätt tidpunkt, eftersom alla har tillgång till applikationen vart de 
än befinner sig (Bloem et al., 2012). 

2.3 Varumärke 
I dagens samhälle blir det allt viktigare att ha ett starkt varumärke för att kunna särskilja sig 
från konkurrenterna. Ett starkt varumärke gör dig konkurrenskraftig på marknaden (Abo-
sag et al., 2010), men det kan vara svårt att definiera vad ett varumärke är och det finns 
många begreppsförklaringar som klargör innebörden. VanAuken (2002, återgiven i Stotlar 
2005, s. 96) förklarar varumärket med definitionen: ”A name, term, sign, symbol or design or a 
combination of them intended to identify goods and services of one seller or group of sellers and to differenti-
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ate them from those of competitors”. Bauer et al. (2005) påstår att inom sportindustrin är varu-
märke en viktig faktor att överväga för att kunna utveckla en framgångsrik fotbollsklubb. 
 
Konsumenterna är medskapare av hur varumärket kommuniceras till dem och de agerar en 
aktiv roll i hur de uppfattar budskapet från varumärket (Abosag et al., 2010). Varumärket 
representerar mer än bara ett namn eller en symbol, det blir en viktig del i den relation som 
skapas mellan företaget och konsument. Konsumenten kan känna tillhörighet i samhället 
med hjälp av den relation som skapas till varumärket och det kan indikera på vad konsu-
menten är för person och vad han/hon tror på (Schultz & Barnes, 1999). Inom sportindu-
strin kallas konsumenter för supportrar och varumärket är laget. Supportrarna är ofta en 
stor del av skapandet i upplevelsen av sporteventet och de har stort inflytande på hur at-
mosfären blir under matcherna, samt hur förväntningarna bland supportrarna byggs upp 
inför matchen (Abosag et al., 2010). 
 
Ett varumärke kan ge olika associationer till personer som har en koppling till varumärket. 
Man kan särskilja ett varumärke med hjälp av funktionella värden som är relativt konkreta, 
detta leder till att företag lättare kan kommunicera de funktionella värdena till konsumen-
terna (Abosag et al., 2010). Vidare förklarar Abosag et al. (2010) att det även finns emot-
ionella värden. De emotionella värdena innebär mer hållbara konkurrensfördelar än de 
funktionella värdena. Aaker, Stayman & Hagerty (1986, återgiven i Davies & Chun 2003, s. 
50) påvisar att mänskliga egenskaper kan visa sig i varumärket, det vill säga att man ser på 
varumärket som en person ”like people, brands can have emotions”. Citatet påvisar att varumärke 
är mer än bara en symbol, det är många andra faktorer som spelar in, såsom de emotionella 
och funktionella värdena beskrivna ovan (Davies et al., 2003). 
 
Relationen mellan en person och ett varumärke kan liknas vid en relation mellan två män-
niskor. Precis som två personer kan bli involverade med varandra, kan personer bli invol-
verade med ett varumärke. Ju mer involverad personen blir med ett varumärke, desto star-
kare blir relationen till varumärket, precis som relationen mellan två människor. Ju mer in-
volverade vi blir med personen i fråga, desto mer bryr vi oss om dem (Davies et al., 2003). 
Vidare menar Davies et al. (2003) att relationen skapar lojalitet till varumärket, vilket leder 
till att konsumenten väljer organisationen regelbundet. 
 
Varumärkeskännedom består av ett igenkännande av varumärket och framkallande av asso-
ciationer till varumärket. Det innebär i det stora hela att man är mer familjär till varumärken 
man har blivit exponerad för ofta och att man kan associera en kategori till ett visst varu-
märke (Keller, 2008). Om man ser till kategorin sport och underkategorin fotboll, så kom-
mer de lagen man har en närmare relation till, att komma upp först i minnet och man för-
knippar fotboll med det laget man ”konsumerar”, det vill säga som man supportar. Vidare 
menar Keller (2008) att det finns fördelar med att ha en stor varumärkeskännedom och att 
man då skapar en vetskap om varumärket genom repeterad konsumtion. Desto mer en 
konsument utsätts för och upplever varumärket genom att se, höra och tänka, ju lättare är 
det att man uppmärksammar varumärket i minnet (Keller, 2008). Macdonald & Sharp 
(2003) förklarar vidare att varumärkeskännedom kan influeras av att man väljer varumärke 
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beroende på upplevelsen i sammanhanget. Om du har en positiv erfarenhet förknippat med 
varumärket är det mer troligt att du väljer att återkoppla till det igen (Macdonald et al., 
2003).  
 
Varumärkeskännedom ska vara en viktig målsättning för organisationerna i marknads-
kommunikationen, eftersom det är en stor del av hur man skapar relationer till konsumen-
terna. Utan kännedom om varumärket är det känt att attityd och uppfattning om varumär-
ket inte kan formas i konsumenternas minne (Macdonald et al., 2003). Keller (2008) menar 
att ett starkt varumärke har en tvåfaldighet, att det attraherar både i hjärta och huvud. Det 
här kan sammankopplas till sportindustrin där supportrarna går in med ett sådant engage-
mang som Keller (2008) beskriver, har man en stark relation till varumärket mynnar det ut i 
denna dualism.  

2.4 Event 
Tillväxten av event har ökat markant de senaste åren (Allen, 2004). Ett event kan innebära 
en tillställning såsom festivaler, sportevent, event i företagskontext, eller kan vara ett kultu-
rellt, politiskt eller historiskt event (Getz, 2007). Att anordna ett event skapar en möjlighet 
för deltagarna att få en minnesvärd upplevelse, samtidigt som de är unika. De kan skilja sig 
i avseende av tid och varaktighet, en del event hålls permanent året om och är återkom-
mande, medan andra är tillfälliga (Getz, 2007), detta är även något som Chalip (2006) styr-
ker. Event kan också skilja sig på det sättet att en del är kommersiella, medan andra inte är 
vinstdrivande och marknadskommunikation är identifierad som en ledande faktor till dessa 
typer av event (Getz, 2007). Fortsättningsvis ska besökaren känna att eventet måste upple-
vas och om det missas så är det en förlorad upplevelse (Getz, 2007). 

Kännetecknen för ett event är många, och det är viktigt att dra i rätt trådar för att eventet 
ska bli passande och locka till sig så många besökare som möjligt. Antalet besökare man 
önskar på eventet är oftast många, och med detta krävs en god organisationsförmåga för att 
allt ska fungera och uppfylla de förväntningar som finns bland besökarna (Moise, George-
scu & Zgura ̆, 2012). Kaplanidou, Kerwin & Karadakis (2013) pekar på några viktiga fak-
torer som man ska tänka på när man skapar ett event. En av byggstenarna i ett framgångs-
rikt event är att känna sin målgrupp. När man väl har fastställt vilken målgrupp eventet ska 
rikta sig till är det viktigt att effektiviteten kring planerandet av eventet blir optimalt. Detta 
är ett vinnande koncept då man på så sätt kan möta de förväntningar besökarna har på 
eventet (Kaplanidou et al., 2013). Moise et al. (2012) menar vidare att en lättåtkomlig arena 
och tillräckligt många parkeringsplatser också är viktiga faktorer att tänka på vid event. 
Även underhållningen på eventet måste anpassas, med exempelvis översättning från högta-
lare om det är ett internationellt event, eller vegetariska alternativ till den klassiska ”en korv 
med bröd” (Moise et al., 2012).  

Chalip (2006) understryker den viktiga känslan som infinner sig efter att ett lyckat event ägt 
rum. Inför ett event är det en känslan av att något stort och viktigt ska äga rum och det är 
såklart denna känsla som Chalip (2006) förklarar att man vill uppnå vid skapandet av ett 
event. Vid skapandet av ett event är det även viktigt att tänka på att event är mer än enbart 
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ett finansiellt värde för åskådarna. Vidare menar Chalip (2006) att det är många andra fak-
torer som spelar in, och det är dem som man måste lägga energi och fokus på för att det 
ska bli ett så pass bra event som möjligt. Chalip (2006) nämner energin och spänningen 
som de faktorer som kan vara avgörande vid valet om att närvara vid eventet eller ej, om 
dessa faktorer inte finns, finns heller inte viljan att närvara menar Chalip (2006). Det är 
även detta som är nyckelingrediensen till varför ett event är populärt och avslutningsvis 
förklarar Chalip (2006) att det är viktigt att kunna identifiera, samt att implementera de stra-
tegier och taktiker som gynnar den utkomsten man vill ha från eventet.  

2.5 Sport Marketing 
Chadwick (2005, s. 7) förklarar sport marketing följande; “It is an ongoing process through which 
a contest with an uncertain outcome is staged, creating opportunities for the simultaneous fulfilment of objec-
tives among sport customers, sport businesses, participants and other related individuals, groups and organi-
sations”. Vidare påvisar Ratten et al. (2011) att sport marketing är en viktig del av organisat-
ionens verksamhet, för att kunna växa och överleva. Sport marketing är unik marknadsfö-
ring och skiljer sig från annan marknadsföring, exempelvis att köpa en biljett för att se en 
match är inte detsamma som att marknadsföra en mobiltelefon (Niciporuc, 2010). Sport 
marketing är även unik på så sätt att ingen annan produkt kan kopiera sport. Man kan ald-
rig veta med säkerhet vad som händer inom en sport, du kan gå på en eller flera fotbolls-
matcher och aldrig få någon garanti för vem som vinner (Chadwick, 2005). Besökare går på 
sportevent för att de inte har någon aning om vad som kommer att hända, det skapas en 
spänning och en förväntan byggs upp. Om spänningen och dramatiken då försvinner, tap-
par supportrarna intresse för att gå på sport eventen (Beech et al., 2007). 
 
Stotlar (2005) påpekar att när man marknadsför sport är det viktigt att marknadsföraren 
känner till och förstår den målgrupp marknadsföringen är ämnad för. Genom att förstå sin 
målgrupp bättre kan man lättare utföra en strategi som bidrar till organisationens framgång. 
Det är även en bidragande faktor att identifiera potentiella konsumenter för att kunna locka 
till sig dem och utveckla strategierna mer (Stotlar, 2005). 
 
Som tidigare nämnt är det svårt att tillämpa sportmarketing inom organisationen då feno-
menet skiljer sig från traditionell marknadsföring (Niciporuc, 2010). Hedlund (2014) påvi-
sar att en viktig faktor i sportmarketing är gemensam konsumtion, med detta menas att 
man sällan går på ett sportevent själv utan deltar gärna i eventet/matchen med likartade 
fans och finner sig själv i ett nätverk som liknar en själv. Woratschek, Horbel & Popp 
(2013) menar att detta är en viktig del i sportmarketing, men även en svårdefinierad sådan. 
Förståelsen inför detta fenomen är ännu inte väl utvecklad inom sportmarketing, men nå-
got som måste fungera vid användandet av marknadsföring inom sportindustrin. Hedlund 
(2014) fortsätter vidare med att förklara att värde för konsumenterna är skapade utifrån 
eventet genom value-in-use. Fenomenet hänvisar till att relationer skapas och detta görs 
genom “gemensam konsumtion” under eventet (Ballantyne & Varey, 2006).  
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För att sätta in fenomenet i en sportkontext förklarar Hedlund (2014) att det som skapar 
värde under eventen (value-in-use) består av allt som ett event innehåller, allt från fans, la-
get, fysiska miljön till personal och väder. Det är när alla dessa delar samverkar och funge-
rar tillsammans som de påverkar konsumentens känsla och syn på om eventet anses lyckat 
eller inte (Hedlund, 2014). Inom sportmarketing menar Hedlund (2014) att alla dessa delar 
måste integrera exemplariskt med varandra för att kunna påverka konsumenternas syn och 
nå ut med budskapet som man har med marknadsföringen.  

2.5.1 Produkt inom sport  

Shank (2005, s. 216) definierar en sportprodukt som “good or service or any combination of the 
two that is designed to provide benefits to a sports spectator participant or sponsor”. Vidare menar Stot-
lar (2005, s. 12) att ”we’re in an industry that has almost no control over its product”, detta citat är 
något som pekar på att man har liten kontroll som marknadsförare över sportindustrin. 
Om det säljs dåligt med biljetter till ett sportevent, är det svårt för marknadsförare att säga 
till tränarna att de förslagsvis måste ändra laguppställning eller taktik. Detta kan man se är 
en tydlig skillnad från produkter som säljer lite, då marknadsförare kan diskutera med pro-
duktionen att färg eller form behövs ändras (Stotlar, 2005).  

Sport har flera unika faktorer som särskiljer sig från andra företags produkter, men det är 
svårt att sätta in ett event inom sport i kategorin produkt eller service. Man kan säga att 
”product offering” kan vara en benämning som beskriver produkt och service i förhållande 
till event (Stotlar, 2005). Vidare förklaras att sportevent är ”färskvaror” och har därför ing-
en hållbarhet, vilket menas att om det inte är sålt eller utnyttjat kommer det att gå förlorat. 
Ett exempel på detta är när sporteventet äger rum och en supporter har missat att köpa en 
biljett, kommer han eller hon att kunna köpa biljetter utanför arenan en viss tid in på even-
tets början. Men ju närmare eventets slut det är, desto mer oanvändbar blir biljetten. Ett 
event har en fast start- och sluttid och detta skiljer sig från en produkt som man inte behö-
ver köpa samma dag, utan den finns kvar dagen därpå (Stotlar, 2005).  
 
Skillnaden mellan produkt och service är att en produkt är en konkret sak som konsumen-
ten köper medan service är immateriella aktiviteter som utförs på konsumentens önskemål. 
En term som har fått ökat betydelse genom åren, som kan kopplas till event, är upplevelse 
(Pine II et al., 1998) . Även här syns en skillnad från produkt till service, där upplevelse är 
en minnesvärd händelse som företag arrangerar för att engagera konsumenten på ett per-
sonligt sätt. I dagens samhälle har konsumenterna en önskan om upplevelser och företag 
försöker ständigt att forma och främja konsumenterna med tillfredställande upplevelser 
(Pine II et al., 1998). Att få konsumenten involverad är något som är betydande för en upp-
levelse och inom sport är upplevelsen en viktig del för att det ska bli framgångsrikt (Stotlar, 
2005).  
 
Även fast spelarna i lagen har en stor påverkan på att skapa dramatik och spänning är sup-
porters minst lika viktiga som lagen och klubbarna som skapar dessa sportevent (Nici-
poruc, 2010). Supportrarna hjälper till att skapa spänning och förväntningar på matchen, 
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därför är supportrarna viktiga för lagen och klubbarna då detta generar till fler åskådare. 
Många associerar detta med att besöka en match. Om det här saknas kommer åskådarna 
sluta komma på matcherna, vilket resulterar i att lagen och klubbarna förlorar sitt stöd 
(Beech et al., 2007). Supporters och lagen är beroende av varandra, tillsammans skapar dem 
en upplevelse. Om supporters är högljudda, glada och entusiastiska leder det oftast till att 
spelarna presterar bättre och får starkare självförtroende. Detta kan man jämföra med om 
det varit färre supporters som inte var lika engagerade. Ser man detta från supporternas 
perspektiv, kan dem tappa intresset för klubben om spelarna inte presterar som förväntat 
(Niciporuc, 2010). Förlora supporters är något som inte får hända och därför måste klub-
barna se till att tillräckligt många åskådare kommer på matcherna för att generera intäkter 
till klubben, annars blir det svårt för dem att överleva. Marknadsförare måste försöka öka 
känslan av spänning av den osäkerhet som finns när man ska gå på sportevent, genom att 
se till att det blir spännande samt se till att många människor är medvetna om eventet 
(Beech et al., 2007).  

2.5.2 Konsumtion av sport 

Att definiera sport och event sammankopplat till konsumtion är svårt, men kan beskrivas 
som att en konsument av sport representerar; konsumenternas beteende i förhållande till de 
produkter och tjänster som erbjuds inom sportindustrin (Funk, Mahony & Havitz, 2003). 
Funk (2008) menar vidare att konsumtion av sport och event är det skeende när en suppor-
ter väljer att använda och titta på fotboll, eller annan sport, relaterat till ett event för att till-
godose sina behov och erhålla förmåner i form av god prestation från laget och vinst.  
 
Crawford (2004) förklarar ytterligare att man involverar olika delar av konsumtion när man 
följer eller är intresserad av en viss sport, såsom att titta på en match på tv, lyssna på en 
match på radio eller läsa Sportbladet. Den tid och pengar man väljer att lägga ner på sport 
och att konsumera sport via event kan påverka konsumentens livsstil på olika sätt. I väntan 
på en match eller i förberedelse inför att titta på en match, kan man som konsument rela-
tera till saker såsom mat, gå ut och äta och klädval (Funk, 2008). Detta stärker även 
Crawford (2004) som påvisar att när man är på en match involveras andra konsumtioner 
som till exempel köp av mat och dryck på matchen, gå till en bar före eller efter matchen 
eller transport till matchen. Det finns även sportrelaterade varor som involveras i suppor-
ters konsumtionen såsom flaggor, hattar, jackor eller almanackor (Crawford, 2004). Alla 
ovannämda sportrelaterade konsumtionsvaror kan ha en betydande roll för det stöd sup-
porters ger. Med hjälp av dessa sportrelaterade varor kan supporters skapa gemenskap och 
visa sin identitet tydligare, de visar att dem är lojala mot sin klubb (Crawford, 2004).  
 
En konsuments finansiella situation spelar också en viktig roll, då man lägger pengar på bil-
jetter, resor kopplat till sporteventet, säsongsbiljetter eller budgeten man som individ väljer 
att lägga eller har råd att lägga påverkar hur mycket, eller aktivt man kan engagera sig i spor-
ten (Funk, 2008). Dessa faktorer är av en betydande roll för marknadsföringsaktiviteter 
kopplat till eventen, man bör utveckla och ha en bättre förståelse för konsumtionen av 
sport innan man utvecklar marknadsstrategier (Funk, 2008). Vidare menar Stotlar (2005) att 
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desto mer man vet om sina konsumenter, ju lättare är det att tillgodose deras behov via en 
service och förstå hur man tillämpar ett matchande användningsområde. 

2.6 Sport promotional mix 
När det kommer till sportindustrin menar Pitt & Stotlar (2002) att målet med marknadsfö-
ringen att informera och påverka människor om föreningens produkter och om klubbens 
image. Vem marknadsföringen ska rikta sig till är en viktig faktor att tänka på när utveckl-
ingen av promotionstrategierna ska ta vid. Enligt Pitt et al. (2002) ska föreningar inom 
sport informera till slutkonsumenten, företagskonsumenterna, kommunen och media. Att 
informera och påverka är två olika saker, där informera betyder att föreningen vill tala om 
någonting medan att påverka genom marknadsföringen, menas att företaget eller förening-
en vill ha ett specifikt agerande från kunden i fråga. Ett exempel är från tillverkningsindu-
strin där marknadsföringen oftast går ut på att konsumenten ska köpa produkten. Ser man 
däremot samma exempel från ett sportperspektiv kan det handla om att konsumenten går 
på matcherna eller involverar sig i föreningen (Pitt et al., 2002).  
 
Promotional mix kan benämnas som en marknadsföringsstratetgi och består av olika verk-
tyg som man kan använda för att kunna nå ut med sitt budskap till sin målgrupp (Beech et 
al., 2007). Verktygen som utgör mixen är advertising, sponsorship, public relations (PR), licensing 
och personal selling. Det är de olika delarna i mixen som är nyckeln till framgång och det är 
viktigt att kunna integrera de olika delarna till en strukturerad och sammanhängande mark-
nadskommunikation. Kommunikationen som når ut till målgruppen ska syfta till de mål 
föreningen har med marknadsföringen (Beech et al., 2007).  
 
Advertising 
 

Advertising är en envägskommunikation och en kontrollerad media, vilket innebär att or-
ganisationen kontrollerar och bestämmer vilken information som de vill förmedla till kon-
sumenterna och till vilka konsumenter kommunikationen ska nå ut till. Exempel på verktyg 
inom advertising är nyhetsbrev, matchprogram, direktmail eller utomhus affischer (Lucian, 
2013). Advertising är det verktyg som hjälper till att bygga organisationens image, eftersom 
organisationen har kontroll på vilken information som når konsumenterna kan de själva 
försöka påverka vilket synsätt som konusmenterna får på varumärket (Behrer et al., 1998). 
Lucian (2013) diskuterar att nackdelen med advertising kan vara att budskapet som kom-
municeras blir mindre trovärdigt hos konsumenterna, eftersom organisationen kontrollerar 
exakt vilken information som ska förmedlas.  
 
I sportsammanhang kan advertising se ut på många olika sätt. Föreningen kan antingen 
välja att marknadsföra sina sportprodukter, den service de tillhandahåller eller välja att sy-
nas genom event. Det är även viktigt att vid användandet av advertising tänka på räckvidd 
och frekvens (Lucian, 2013). Räckvidden är hur många potentiella konsumenter som nås av 
budskapet medan frekvensen är hur ofta de nås av budskapet. För att lyckas med att kom-
municera budskapet så som organisationen vill måste målgruppen utsättas för advertisingen 
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ofta, för att kunna ta till sig budskapet. Det finns alltid kommunikationshinder för bud-
skapet att nå fram och med rätt frekvens minskas dessa hinder (Lucian, 2013). 
  
Public relations 
 

Enligt Beech et al. (2007, s. 412) förklaras public relations med definitionen “Used as a man-
agement tool to establish and maintain relationships between organisations and their various publics”. 
Detta styrks även av Lucian (2013) som påvisar att det är viktigt för sportorganisationer att 
ha en bra relation med olika intressenter såsom media, sponsorer och fanclubs, därför är 
det en bidragande faktor att kommunicera med sina intressenter regelbundet. Lucian (2013) 
förklarar vidare att det även är viktigt att organisationen identifierar vilken typ av informat-
ion av produkterna som intressenterna anser är av intresse.  
 
När organisationen väl har identifierat vilken information som är viktig är nästa steg hur 
den kommuniceras, detta ska göras på ett sätt som gynnar organisationens rykte och som 
kan förbättra den relation som finns mellan intressenter och organisation. Behrer et al. 
(1998) påvisar att public relations kan vara olika typer av mässor, special event, event som 
organisationen skapar, “jippon” som tilltalar media och andra publicitetsskapande händel-
ser. Lucian (2013) menar att public relations i vissa fall kan skilja sig från de andra verkty-
gen då det ibland kan benämnas som publicitet, och är i de fallen gratis för sportorganisat-
ionen. Fortsättningsvis menar Behrer et al. (1998) att man först ska fokusera på att skapa 
förtroende och sedan synas.   
   
Licensing 
 

Beech et al. (2007) konstaterar att licensing är den komponent i promotional mix som har 
vuxit snabbast. Målet med licensing är att öka varumärkeskännedomen och detta kan göras 
genom uniformer, hattar och t-shirts. Med hjälp av dessa souvenirer kan även klubbarna få 
in extra intäkter. Processen inom licensing involverar att skydda sitt varumärke och sin 
logga (Lucian, 2013). Detta styrker även Beech et al. (2007) då de menar att om folk känner 
igen ett lags symbol ökar detta konsumenternas kännedom och detta leder till att ett lag 
skapar en identititet på marknaden. Supportarna hjälper även organisationen att skapa iden-
titeten på marknaden genom att använda lagets logga offentligt, så att den sprids och skap-
ar en större kännedom på marknaden (Beech et al., 2007).  
 
Personal selling 
 

Personal sellling är tvåvägskommunikation mellan en sportorganisation och konsument 
och det argumenteras att personal selling är det mest effektiva sättet för att marknadsföra 
organisationen (Lucian, 2013). Personal selling innebär personlig kontakt med konsumen-
ten och om att tillhandahålla ytterligare information om produkten i fråga eller den service 
som ges av organisationen. Den personliga kontakten ska inte vara synligt målinriktad eller 
försäljningsbaserad (Lucian, 2013). Behrer et al. (1998) förklar vidare att personal selling 
kan vara exempelvis de möten som uppstår i en mässmonter och i front- och kassapersona-
lens bemötande.   
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Lucian (2013) menar att personal selling är en av de viktigaste och effektivaste verktyget i 
promotional mix, vilket även Beech et al. (2007) styrker. Anledningen till detta är att perso-
nal sellling involverar en face-to-face interaktion med en specifik konsument, istället för att 
använda massmedia som kommunikationskanal. Inom personal selling ställs det höga krav 
på den person som kommunicerar budskapet. De måste anpassa budskapet grundat på hur 
konsumenten beteer sig, som sedan kan mynna ut i en långsiktig relation med konsumenten 
(Lucian, 2013). Den personliga relationen med konsumenten är även något Behrer et al. 
(1998) anser är en viktig faktor i personal selling.   
 
Sponsorship 
 

Sponsorship är den del av verktyget som innehåller relationen mellan sportorganisationen 
och företaget (Lucian, 2013), det är också det element som ska höja varumärkeskännedo-
men och höja motivationen hos de anställda (Beech et al., 2007). Vidare menar Lucian 
(2013) att sportorganisationen och företaget är beroende av varandra, då dem utbyter tjäns-
ter. Klubbarna erbjuder rättigheter att använda företagets varumärke associerande med 
sport organisationens event och i utbyte erbjuder företagen pengar, produkter eller service. 
Fortsättningsvis påvisar Percy & Rosenbaum-Elliott (2012) att det är viktigt i detta utbyte 
att båda ses positivt av omgivningen så att båda får ut det bästa av situationen.     
  
Vidare menar Lucian (2013) att anledningarna till att företag sponsrar organisationer är 
många, exempelvis kan det vara för att etablera eller öka sin image genom att synas på eve-
nemangen, marknadsföra de produkter som tillhandahålls, att visa “goodwill” eller att nå 
den målgrupp som egentligen är sportorganisationens från början, genom eventet. Utan 
sponsring till eventen är det svårt för företaget att genomföra det (Lucian, 2013).   
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2.7 Psychological Continuum Model 
 

 

 

 

Psychological Continuum Model (PCM) förklarar konsumentbeteende kopplat till sport 
och event. Modellen är uppbyggd i fyra steg med olika psykologiska utkomster; awareness, 
attraction, attachment och allegiance (Funk & James, 2001). Funk (2008) menar att, genom att 
titta, spela och involveras i sport genom dessa steg, ökar förståelsen för engagemang och 
konsumtionen av sport. Hierarkin av de fyra olika stegen visar en analys av hur sport skiljer 
sig i olika faser baserat på tidigare engagemang, och producerar olika utkomster. Den några 
år senare reviderade versionen av modellen innehåller tillägg av inputs och outputs, för att 
kunna analysera rörelsen mellan de fyra olika stegen (Funk & James, 2006). Det är den sen-
ast reviderade versionen som förklaras ytterligare nedanför. 

Funk (2008, s. 44-45) beskriver att man kan tänka på modellen på följande vis: ”It may be 
helpful to think of a four-story building with an elevator. The white boxes represent floors and the higher up 
you go in the elevator the more involved you become with a sport object or activity. For example, the aware-
ness stage is the ground floor where you enter and exit the elevator. The top floor, allegiance, is where you are 
fully committed and continuously engage in a specific sport consumption activity”. Trots detta så måste 

Figur 2.8. Psychological Continuum Model (Funk, 2008). 
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man besöka varje våning under en period, innan man kan gå vidare till nästa våning. Det 
resulterar i att man inte kan skippa en våning, men hur mycket tid var person väljer att 
spendera på en viss våning beror på beslutssekvensen, det vill säga på personliga, psykolo-
giska och miljörelaterade inputs (Funk, 2008).  

Awareness  

Awareness är det första steget i modellen, som syftar till de processer som formar en psy-
kologisk koppling till en sport eller ett lag genom medvetenhet. I det här steget finns det 
två primära frågor att svara på (1) När blir människor medvetna om sporter och olika lag? 
(2) Hur blir människor medvetna om sporter och olika lag? (Funk et al., 2001). Funk (2008) 
förklarar vidare att hur och varför i PCM’s första steg, tillhandahåller en detaljerad förklaring 
när det kommer till konsumtion av sport.  

Awareness befinner sig i den nedre delen av modellen, vertikalt och här kan man återkalla 
ett specifikt lag, medan ett ord såsom fotboll, indikerar på en rörelse uppåt i modellen. Att 
öka insikten inkluderar även en förståelse för grunderna inom sporten, såsom hur den spe-
las och att kunna skilja mellan olika lag och sporter (Funk et al., 2001).  

Funk (2008) menar vidare att awareness skapar utkomster i egenskap av kunskap och reali-
sering av att en sport existerar. Inputs i modellen är externa källor, medan outputs är inter-
na. I PCM finns två exempel noterade som utkomster av awareness: ”I know about surfing” 
och ”I know about Chelsea FC”. Outputs fungerar sen som återkoppling till intern inputs till-
sammans med nya externa inputs som bearbetas till ett senare steg, attachment. Funk et al. 
(2001) beskriver också att introduktionen till sport kan ske i ett väldigt tidigt stadie i livet, 
genom att föräldrar klär barnen i kläder med sportloggor och köper bollar. Det kan även 
vara så att man som barn lär sig om olika sporter genom att leka med andra barn, genom 
skolaktiviteter eller att delta i andra lokala sporter. Detta betyder händelsevis inte att man 
som barn lär sig att skilja på olika sporter och lag tills ett senare stadie i livet, antingen un-
der uppväxten eller först när man är vuxen. Medan vuxna upplever den initiala medveten-
heten när nya ligor, nya sporter (exempelvis extrema sporter) eller expansions lag dyker upp 
under livstiden (Funk et al., 2001).  

Attraction  

Funk et al. (2001) förklarar att om man vet att sporter och lag finns, men inte har något in-
tresse för det, betyder det att man har uppnått steget om awareness men inte attraction. At-
traction syftar till när en person börjar kunna skilja mellan olika sporter och lag, kan nam-
nen på olika lag, samt förstår regler och skillnader på olika nivåer av sport. Vidare ges ett 
exempel från samma författare (Funk et al., 2001) en förklaring om skillnaden mellan awa-
reness och atrraction, där awareness är att en person vet vilka de populäraste sporterna i 
Nordamerika är (fotboll, baseball, basket och ishockey). Men att samma person inte alls har 
något intresse för någon av dessa sporter, därav vill denna person inte heller investera sin 
tid, pengar eller känslor i detta. Genom att förstå innebörden mellan de olika sporterna och 
lagen som finns, skapar man en individuell relation till att man gillar något av dem mer än 
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andra. Detta skeende är en bekräftelse på att man har nått steget attraction, som beror på 
psykologiska funktioner i den sociala situationen (Funk et al., 2001).  

När man utvecklas från awareness-steget till attraction-steget tyder det på att ens psykolo-
giska förbindelse till en sport har ökat. Attraction är något som uppkommer från en inter-
aktion, där bearbetning av personliga, psykologiska och miljöfaktorer påverkar (Funk, 
2008). Denna interaktion tillför att konsumenter skapar intresse och tycke för en sport ef-
tersom det ger möjligheter att dennes behov tillfredsställs och får förmåner. När en kon-
sument då har valt en favorit sport eller ett lag för önskvärd utkomst, tyder det på att en 
konsument har gått från awareness till attractions-steget (Funk, 2008).  

Attraction-steget representerar en sekvens av input, internal processes och outputs. Denna 
sekvens visar på hur en konsuments psykologiska koppling till en sport utvecklas från awa-
reness-steget. Detta utvecklas då från ”I know about Chelsea FC” till ”I like Chelsea FC” 
(Funk, 2008). Det finns både internal och external inputs, internal inputs är personspecifika 
och psykologiska faktorer medan external inputs är miljöfaktorer. Miljöfaktorerna härrör 
från sociologiska influenser så som familj, vänner eller arbetskollegor, och det påverkas 
även av sportorganisationens marknadsföringsaktiviteter (Funk, 2008).  

Attachment  

Det tredje steget är uppnått när en person har format en stabil psykologisk relation till en 
sport eller ett lag (Funk et al., 2001). Attachment exemplifieras i modellen av ”I am a surfer” 
och ”I am a Chelsea fan”, som refererar till innebörden av steget där man också nått en fysisk 
effekt (Funk, 2008). Här förknippas förmåner såsom framgång, stjärnspelare, vinst och läge 
(Gladden & Funk, 2002). I attachement-steget ökar känslan av att ett fan känner att han el-
ler hon är en del av en grupp, som har gemensamt syftet att stödja laget och därmed ut-
vecklas relationen till vänner och familj (Funk, 2008).   

Attachment-steget byggs på attraction-steget genom att det skapas starkare och mer pass-
ionerad anknytning till sporten. Fansen börjar känna att det handlar mer om att stötta laget 
oavsett vinst eller förlust (Funk, 2008). Det förklaras att skillnaden mellan attraction och at-
tachment är att på attraction steget påverkar psykologiska, personliga och miljöfaktorer en 
person till att fatta tycke och engagera sig i en sport. Men det som ändras när en person går 
över till attachement steget är att den psykologiska anknytningen blir starkare, mer stabil, 
engagemanget ökar och beteendet påverkas mer (Funk, 2008).  

Funk (2008) klargör att attachment processen kan ses som en nyckel för att kunna komma 
vidare till det sista steget i PCM modellen. Denna process beskriver hur den psykologiska 
anknytningen till en sport eller ett lag utvecklas och tar form från attraction processen. 
Psykologiska och personliga faktorer börjar ha en mer dominerande roll när en person ska 
komma upp till det sista steget, från attachment, medan miljöfaktorer inte har lika bety-
dande roll längre (Funk, 2008).  
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Allegiance 

PCM utgår från en persons individuella lojalitet till en sport eller ett lag och allegiance bety-
der att man har lojalitet till någon eller en grupp (Funk et al., 2001). Det här steget exempli-
fieras av ”I live to surf” och ”I live for Chelsea FC” som återger att man är fullt lojal och konti-
nuerligt engagerar sig i en specifik sport eller konsumtion av en aktivitet relaterat till laget 
man håller på (Funk, 2008).  

“[…]Yes; I live for this event. It’s on my calendar every year along with Thanksgiving, Christmas, and my 
son’s birthday. I know what I’m doing the first weekend of October every year. Period! End of story!! And 
I know what I need to do to get there the other eleven months out of the year” (Funk, 2008, s. 168). 
Detta är ett klassiskt exempel för hur ett fan tänker kring ett lag eller en sport när man be-
finner sig i allegiance-steget. Den personliga betydelsen av detta sport eventet, som visas i 
citat ovan, är kopplat till den psykologiska anknytningen och tyder på att den är stark och 
hållbar. För det här inbitna fanset har sport eventet blivit en central del i livet och har en 
känslosam, funktionell och symbolisk betydelse, detta är något som har växt från atta-
chment-steget (Funk, 2008).  
 
Allegiance-steget representerar en persons lojalitet till ett lag och detta steg är det steget 
med starkast anknytning, till ett lag, inom PCM. Utkomsten av attachement och allegiance 
skiljer sig åt, i den utsträckningen att de interna betydelserna bidrar till en mer stabil psyko-
logisk anknytning till ett lag och ett konsekvent beteende. Precis som citat ovan illustrerar 
att betydelsen för sporten är invävda i fansets vardagliga liv (Funk, 2008).  
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3 Metod 
I detta avsnitt avhandlas val av metod samt hur studien har genomförts, det presenteras även genom vilken 
ansats studien ses utifrån. Avsnittet täcker också upp en närmre presentation av studierna som genomförts 
och med hjälp av vilken metod de valts att analyseras.  

3.1 Abduktiv ansats  
Teorin kan anta många olika aspekter och det kan vara förvirrande att se teorin i de olika 
ljus som teorin visar sig (Neuman, 2006). Genom en induktiv ansats utgår författarna från 
ett generellt ämne, samt idéer kring teorin som sedan omvandlas till mer utvecklande teore-
tiska koncept ju längre uppsatsen fortlöper. I en induktiv ansats utgår författarna från ob-
servationer och förvandlar dessa till mer abstrakt tänkande (Neuman, 2006). Symon & Cas-
sell (1998) påpekar även att en induktiv ansats kan ses som mer trovärdig, då teorin och in-
samlingen av data är nära sammankopplat med varandra. Kritiken mot denna ansats menar 
Alvehus (2013) är att det induktiva blir en osäker ansats, då det är svårt att tro att tolkning-
en sker utan förförståelse inför teorin.  
 
Att istället välja en deduktiv ansats betyder att man utgår från hypoteser som finns för att 
sedan testa och prova dessa mot den empiriska delen i uppsatsen (Alvehus, 2013). Neuman 
(2006) samtycker med Alvehus (2013) och förklarar att en deduktiv ansats utgår från idéer 
för att sedan flytta dessa vidare mot empiriska observationer. Kritiken som finns mot den 
deduktiva ansatsen i en kvalitativ forskning menar Alvehus (2013) är tolkningsprocessen 
mot metoden. Kritiken riktar sig mot om forskningen görs oberoende av forskaren själv, är 
det hypotesen som testas eller är det forskarens kapacitet att förklara en hypotes? (Alvehus, 
2013).  
 
Alvehus (2013) påpekar en tredje ansats, som används i praktiken, för att undvika kritiken 
mot de ovanstående ansatserna. Denna ansats används som en växling mellan empiri och 
reflektionen av teorin. Tillvägagångssättet benämns som abduktion och har sitt fokus på att 
empirin ses i ljuset av teorin, för att därifrån fundera vad den betyder utifrån ett synsätt 
som har uppsatsens teori i grund. Neuman (2006) påpekar att ansatsen fastställer en poten-
tiell regel för att sedan fråga sig vad som följer under denna regel. Detta skiljer sig från de 
andra ansatserna där en observation är tänkt från en början, eller att man utgår från de teo-
retiska förutsättningar som finns. Med abduktion menas ett arbete med teorin, där man 
återvänder flertal gånger till empirin, för att därifrån tolka teorin i empirins ljus. Detta kan 
göra att teorin ändras, utvecklas eller korrigeras, den förnyade teorin möter senare empirin 
igen och det är det som är grunden i en abduktiv ansats (Alvehus, 2013).  
 
I den här uppsatsen har författarna valt att undersöka problemet utifrån en abduktiv ansats. 
Vid användandet av induktiv eller en deduktiv ansats är gränserna mellan de olika avsnitten 
tydligt avgränsade från varandra, medan med en abduktiv ansats är mer öppen för nya in-
fallsvinklar och fakta. Abduktiv är även processinriktat och det är därför gränserna mellan 
teoriavsnitten suddas ut. Det finns även utrymme för ny fakta och nya perspektiv i analysen 
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från en abduktiv ansats. Ansatsen tillför även en djupare förståelse, genom att inte utgå från 
en definitiv sanning utan istället utesluts vissa alternativ (Neuman 2006).   

3.2 Val av metod 
När det kommer till val av metod i en uppsats, ska författarna kunna motivera väl varför 
man valt just den metoden. En förståelse för innebörden av den valda metoden är minst 
lika viktigt och man ska ha en förståelse för varför den passar bättre för en viss typ av ar-
bete, men inte för en annan. Gällande enkätundersökningar ska det framgå en bra förkla-
ring till hur man valt att strukturera frågorna i enkäten. Likaså när det kommer till uppläg-
get av en intervjuns tillvägagångssätt (Paul Vogt, Gardner & Haeffele, 2012). 
 
En kvalitativ metod betyder inte att man avgränsar sig till att utesluta en kvantitativ metod, 
då dessa oftast influenseras av detaljer från varandra (Alvehus, 2013). I denna uppsats är 
primärdata en kombination av en kvalitativ och kvantitativ studie, då författarna har använt 
sig av både intervjuer och enkätundersökningar.  

Genom intervjuerna som genomfördes, var avsikten att få en mer djupgående insikt från J-
Södras perspektiv då intervjuerna ägde rum med personer från föreningen och för att få 
mer insikt och förståelse över varför man inte går på J-Södras matcher, genomfördes en-
kätundersökningar. Detta utfördes bland supportrar och invånare i Jönköpings kommun, 
för att få deras perspektiv. Eftersom enkätundersökningarna var från ett perspektiv utifrån, 
såg författarna att det var kompletterande med intervjuer även från J-Södras perspektiv. En 
annan anledning till val av metod var att undersökningen skulle rikta sig enbart mot invå-
nare i Jönköping, vilket ledde till ett uteslutande av en undersökning online då författarna 
ville integrera med respondenterna och finnas tillhands. 
 
En skillnad på metoderna som användes var att enkäter krävde mer tid att skapa men var 
lättare att bearbeta efteråt, medan intervjuer hade ett lättare förarbete men var svårare att 
bearbeta vid sammanställningen. Det var även svårare i enkätundersökning att ställa följd-
frågor eftersom att man använde samma frågor till alla deltagare, medan i en personlig in-
tervju kan man ställa följdfrågor för att få fram mer vad den intervjuade kände och tyckte 
(Kylén, 2004). En strukturerad intervju genomfördes även via mail, där frågorna var förut-
bestämda och där respondentens svar blev begränsande med tanke på intervjuns uppbygg-
nad (Keats, 2000). Genom den valda metoden, var syftet att söka en bredare förståelse 
kring deltagarnas tänkande och känslor till J-södra. 

3.2.1       Intervju 

När det kommer till intervjuer finns det tre huvudfaser man genomgår, dessa är öppningen, 
utvecklingen och slutfasen. Det man inleder med, sätter standarden för resten av intervjun 
så det är viktigt att man tänker igenom och lägger ner tid på inledningsfasen. Vidare besk-
rivs den relation som skapas mellan de inblandade parterna i intervjun i öppningsfasen som 
betydande (Keats, 2000). Det är också viktigt att den avslutande fasen lämnar en känsla av 
tillfredsställelse hos både den intervjuade och intervjuaren, då en intervju om ett seriöst 
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ämne kan vara väldigt utmattande och psykiskt påfrestande, därför är det viktigt att avslutet 
inte kommer för abrupt utan det är viktigt att avsluta på ett avrundade sätt (Keats, 2000). 
 
Alvehus (2013) förklarar innebörden av att en intervju kan byggas upp som strukturerad, 
semistrukturerad eller ostrukturerad intervju, vilket även styrks av Keats (2000). I en struk-
turerad intervju är frågorna helt förutbestämda och ibland finns det även förutbestämda 
svarsalternativ. Detta gör att intervjun mer påminner om en enkät, men en fördel är att 
flera intervjuare kan genomföra intervjun samtidigt med olika respondenter. En nackdel 
med detta tillvägagångssätt är dock att man inte får en dialog med andra tankar och uttryck 
(Keats, 2000). I en semistrukturerad intervju, har man ett formulär med ett antal frågor 
som är öppna. Detta innebär att den som blir intervjuad har större möjlighet att påverka in-
tervjuns innehåll. När det kommer till en ostrukturerad intervju så väljer man istället att 
prata fritt kring ett specifikt valt ämnesområde. Den som intervjuar hamnar då lätt i bak-
grunden av samtalet och påverkar bara genom gester och stimulerade svar på responden-
tens tankar (Keats, 2000).  

Ett argument till varför det är bra att använda sig med hjälp av intervju i sitt metodarbete, 
är för att få reda på hur en annan person tänker och känner inför det valda ämnesområdet. 
Man får på så sätt tillgång till personens känslor, erfarenheter och tankar (Alvehus, 2013). 
För att kunna få ut det bästa av intervjun finns det många faktorer att tänka på, både de fy-
siska och psykologiska. De fysiska faktorerna involverar vilken plats intervjun tar plats på 
och de psykiska faktorerna involverar de personliga nödvändigheterna och hur den inter-
vjuade känner sig (Keats, 2000). Vidare förklarar Alvehus (2013) att det är viktigt att vara 
medveten om hur intervjun fortlöper, så att den inte utvecklas till att respondenten känner 
sig obekväm eller som att han eller hon testas i sitt kunnande, och att intervjun då utvecklar 
sig till något slags förhör. Denna medvetenhet är viktig för att få till ett produktivt samtal 
och att den som blir intervjuad inte ska känna att han eller hon måste prestera och leverera 
relevant information till svar på frågorna. En annan faktor att beakta är mängden frågor 
man har med sig till en intervju, om antalet är för många kan det nämligen förte sig så att 
man är mer inställd på att få svar på sina frågor än att fokusera på en kvalitativ utkomst av 
intervjun (Alvehus, 2013).  

Keats (2000) förklarar vidare innebörden av förmågan att vara lyhörd. Som intervjuare 
måste man vara uppmärksam på vad som sägs, men det är också lika viktigt hur det sägs. 
Sättet och tonläget man väljer att använda när man ställer frågor och pratar är en annan 
faktor som spelar roll i en intervju. Rösten har en förmåga att bli högre när man är nervös 
eller exalterad, men att tänka på, är att ett klart och sansat uttal är lättare att lyssna på. Man 
ska dock använda sin naturliga röst och inte göra sig till inför ett speciellt syfte (Keats, 
2000).  

Intervjuerna som genomfördes var med två personer från föreningen. Den personliga in-
tervjun genomfördes face-to-face, vid ett bestämt möte med en insatt och engagerad per-
son i föreningen. Samtliga författare till uppsatsen medverkade under intervjun och valde 
att använda sig av en personlig intervju för att förstå hur personen i fråga tänker och kän-
ner, utifrån J-Södras perspektiv. Detta för att det skulle finnas en möjlighet att ställa följd-
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frågor och komma ”djupare inpå”. Den personliga intervjun var semistrukturerad, vilket 
innebär att frågorna som ställdes var öppna. Intervjun bestod av ett antal frågeområden 
som behövde täckas upp och personen som blev intervjuad pratade fritt kring frågorna. 
Under tiden styrde den som intervjuade samtalet vartefter, så att man fick svar på allt som 
var planerat (Kylén, 2004). En kompletterande intervju genomfördes även med en involve-
rad person i föreningen, där upplägget var strukturerat. Keats (2000) förklarar att upplägget 
gör att intervjun till viss del påminner om en enkät, då frågorna är förutbestämda, och den 
intervjuade inte har möjlighet att påverka intervjuns utkomst.  

Att intervjua olika personer som jobbar eller är involverade i föreningen var av relevans för 
att öka förståelsen för hur insatta medlemmar och anställda tänker och känner kring J-
Södra. Författarnas huvudkontaktperson var Bo Ström och var den person som intervjua-
des face-to-face, se bilaga 1, Ström jobbar ideellt i föreningen som klubbansvarig. Den andre 
intervjun som genomfördes via mail, var med Simon Bodarve som är ordförande i med-
lemsgruppen, se bilaga 2.  

Transkriberingen som sker efter intervjun kan genomföras antingen med hjälp av inspel-
ning, eller genom att föra anteckningar. Man kan även kombinera dessa två tillvägagångs-
sätt. Det är viktigt att ha i åtanke att en eventuell inspelning av intervjun kan störa den som 
blir intervjuad, genom att han eller hon känner sig obekväm i situationen, som kan leda till 
en begränsning till hur öppen personen i fråga känner att han eller hon kan vara (Keats, 
2000). Den personliga intervjun spelades in med hjälp av en mobiltelefon och anledningen 
till det var att kunna gå tillbaka och höra vad den intervjuade verkligen hade sagt, så att det 
inte blev några missförstånd i anteckningarna. Under intervjun fördes även anteckningar 
som ett komplement och gjordes endast av en person, då de andra två kunde visa intresse 
och ge uppmärksamhet till den som blev intervjuad. Intervjun transkriberades samma dag 
som den ägde rum, för att det skulle vara så aktuellt som möjligt. Den strukturerade inter-
vjun som skedde via mail, sammanställdes också samma dag.  

3.2.2 Enkätundersökningar 

En tydlig fördel med den valda metoden är att författarna använt ett administreringssätt 
som svarar mot en face-to-face undersökning, vilket har inneburit att man kunde svara på 
eventuella frågor som respondenten hade och på så sätt kunde förklara innebörden av dem 
(Paul Vogt et al., 2012). Eftersom arbetet var en fallstudie i samarbete med J-Södra, var 
också en viktig faktor vid valet av metoden vem undersökningen skulle rikta sig till, och 
detta svarar också mot en face-to-face undersökning då man har klart för sig vem som in-
går i målgruppen (Paul Vogt et al., 2012). Genom en enkätundersökning med både öppna 
och stängda frågor kunde man få ut mer tillförlitliga svar och en säkrare presentation av da-
tan, då författarna hade en klar bild hur informationen från svaren skulle användas (Paul 
Vogt et al., 2012).  
 
Enkätundersökningar är dock inte alltid det bästa valet, då de kan brista i svaren från re-
spondenterna, då frågorna kan vara för svåra att svara på. Frågorna kan också kännas obe-
kväma eller för intima för respondenten att svara på, vilket kan leda till att man bryr sig om 
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hur sociala faktorer eller andra förhållanden som man tror att samhället generellt skulle 
svara på en ställd fråga påverkar (Paul Vogt et al., 2012). Istället för att då ge ett svar som 
kommer från respondenten själv och ens personliga åsikter, påverkas man istället att svara 
genom vad man tror andra tycker. I dagens samhälle kan dessa faktorer dock förbises en 
aning, då det med åren har blivit mer acceptabelt att tycka och tänka utanför de oskrivna 
rätt och felen som är socialt acceptabla (Paul Vogt et al., 2012).  
 
Det är viktigt att man har tänkt till och vet vad varje fråga i enkätundersökningen kan bidra 
till för svar, när det kommer till att ta sig an problemet i uppsatsen. När man formulerar en 
enkätundersökning är det därför viktigt att inte bara kasta ur sig ett antal frågor som man 
vill ha svar på generellt. För att veta om man har med relevanta frågor kan man gå igenom 
de forskningsfrågor man tagit fram och se om de svarar mot dem (Paul Vogt et al., 2012). 
Vidare menar Paul Vogt et al. (2012) att det är mer troligt att få respondenterna att svara på 
enkäten om den har välformulerade frågor och layouten är bra. Tiden är också viktig och 
en mastig undersökning avböjer man oftast till, och en kortare undersökning har motsatt 
effekt och är mer sannolikt att man svarar till sista frågan (Paul Vogt et al., 2012).  

Enkäten var skriftlig, på papper, och riktade sig till många mottagare. Det var även viktigt 
att enkäten hade ett tydligt och lättförståeligt språk så att alla deltagare förstod innebörden 
med frågorna, så att svaren kunde bli användbara för arbetet. Eftersom undersökningen 
skedde på papper var utseendet en viktig faktor att tänka på, då det ska vara tilltalande och 
se intressant ut, så att intresset för att delta ökade (Kylén, 2004). Då de flesta enkäterna ge-
nomfördes centralt i Jönköping och de flesta deltagarna var på språng, var även en viktig 
faktor att undersökningen inte var för lång. Resterande enkätundersökningar genomfördes 
på Stadsparksvallen för att nå en mångfald av de som svarade. Enkäten bestod av ett flertal 
bundna svar, vilket innebar att frågorna var lätta att besvara då deltagaren bara behövde 
sätta ett eller flera kryss. Bundna svar kan dock medföra en viss nackdel, bland annat att de 
styr tanken hos deltagaren och att svaren då kan bli mindre genomtänka. Därför valdes det 
också att ha med ett fåtal öppna frågor, för att få svar från deltagarens egna tankar och för 
att få mer djupgående svar (Kylén, 2004). 

Sammanlagt bestod enkäten av 12 frågor, se bilaga 3, och hade 187 respondenter. Antal frå-
gor och hur stort urval som frågades, baserades på vad som var väsentligt för studien. Frå-
gorna som var med täckte upp det område som valts att undersöka och hade studien inte 
varit tidsbegränsad hade författarna gärna sett att man genomförde undersökningen bland 
fler invånare i Jönköping. 150 svaranden var det antal som sattes som minimum för att stu-
dien skulle vara av relevans, för att kunna analyseras och dra slutsatser. Ett mål var att nå 
många svaranden innan en match, uppe på Stadsparksvallen, men här upplevdes det att ti-
den innan match var värdefull och att supportrarna ville samtala med varandra. Även här 
kommer den tidsbegränsade aspekten in, hade man haft mer tid att avsätta för undersök-
ningen, hade författarna gärna sett att den genomfördes under ett flertal matcher. Detta be-
ror delvis på att säsongen startade i slutfasen av arbetet för uppsatsen.  
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3.2.3 Sammanställning av data 
Sammanställningen av enkäterna genomfördes med hjälp av datorprogrammen Excel och 
SPSS, för att kunna skapa tabeller och få en lätt överskådlig blick av statistiken. Denna me-
tod valdes för att på ett smidigt sätt kunna analysera den statistik som framkom från enkä-
terna. Intervjun med Ström sammanställdes via transkribering, där allt som yttrades under 
intervjun skrevs ner ordagrant. Intervjun med Bodarve sammanställdes direkt, då svaren 
redan var nedskrivna. De sammanställdes därefter, där de mest centrala delarna togs upp 
för att få fram underlag till förslag. 

3.3 Metodkritik 
Eftersom arbetet skrevs i samarbete med J-Södra, fanns en medvetenhet om att författarna 
var tvungna att vara kritiska till de svaren som framkom från intervjuerna. Eftersom man 
ofta undermedvetet framställer sin egen organisation eller ett lag man håller på mer positivt, 
än vad det egentligen kan vara. Det var också viktigt att vara källkritisk till informationen 
som hanterades från enkätundersökningarna, då en del deltagare var supporters och andra 
inte. Genom att ha detta i åtanke kunde resultatet analyseras annorlunda och med en med-
vetenhet kring att de risker som fanns i svaren kunde bli missvisande och mer partiska.  

När det kommer till enkätundersökningarna är det bra att ha i åtanke att svaren från re-
spondenterna kan brista, då frågorna kan vara för svåra att svara på eller att frågorna kan 
kännas obekväma för respondenterna. Vilket kan leda till att svaren från de öppna frågorna 
i enkätundersökningarna kan bli bristfälliga i det avseendet att respondenten inte tar sig tid 
till att skriva ner vad de egentligen tänker och känner. 
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4 Utkomst av undersökningen  
I följande kapitel kommer resultatet från intervjuerna och enkätundersökningarna att presenteras. En 
sammanställning från samtliga studier kommer att redovisas, där intervjuerna kommer att framföras först, 
följt av enkätundersökningarna, som presenteras genom tabeller och diagram för att underlätta samman-
ställningen för läsaren.  

4.1 Intervju - Bo Ström 

Den personliga intervjun hölls med klubbansvarige Bo Ström och syftet med intervjun var 
att den skulle fungera som ett komplement till den kvantitativa studien i rapporten. Frå-
gorna som ställdes under intervjun hade sin grund utifrån uppsatsens syfte, som var att un-
dersöka och öka förståelsen för hur ett event kan stärka varumärket för en fotbollsklubb. 
Fortsättningsvis var grunden i intervjun att få en insyn i hur en involverad person från J-
Södra tänker, dels kring problemområdet men också hur de arbetar och hur deras tankesätt 
ser ut idag. Intervjun hölls på föreningens kansli där styrelsen har sitt kontor.  

Inför säsongen känns laget positivt, det är ett starkt och homogent lag och det är inte lika 
många nya spelare i år, jämfört med föregående. J-Södras försäsong har startat bra och alla 
är positiva, trots att det har varit lite turbulent med tanke på tränarfrågan och ovissheten 
kring det. Detta är dock något som tycks ha stärkt laget och de har slutit sig samman med 
varandra på ett annat sätt. Laget och föreningen ser, trots detta, positivt på vad som 
komma skall. J-Södra har i dagsläget cirka 1000 trogna fans, och är de som dyker upp på 
varenda match oavsett vinst eller förlust. Eftersom de kommer och hejar på nästa match 
ändå, oavsett utgångsläget så är detta något som karakteriseras som ett troget fan.  

”Vilket är viktigaste; att spela bra fotboll? Eller att vinna? – spelar de jättefin fotboll och förlorar, är det 
bättre än att vinna?” (B. Ström, Personlig kommunikation, 2014-04-08).  

Ett problem för J-Södra är att de har för få medlemmar i föreningen, då många av de med-
lemmar som finns idag är “tvångsmedlemmar” vilka är spelare, föräldrar, ungdomsledare, 
med flera. Det vill säga att de måste bli medlemmar för att få vara med i föreningen. Med-
lemssiffran för klubben antas sjunka med åren om man inte gör något mer för att få in fler 
nya, och det är här föreningen frågar sig hur man ska gå tillväga för att kunna öka den siff-
ran, samt hur man ökar antalet åskådare på matcherna. Föreningens tankar i dagsläget är att 
man kan locka åskådare med hjälp av ny teknik, jippon på “Vallen” eller medlemsrekryte-
ring. Tanken är att fler ungdomar ska vilja bli medlemmar, men frågan som föreningen har 
ställt sig är hur man lockar dem. Ska man ha ett studentpris eller andra rabatter? Är det för 
dyrt eller har föreningen för lite utbud? Fortsättningsvis är medlemmarna en viktig del av 
klubben då de är de som styr föreningen, därför är det viktigt med en medlemsbredd av 
både lite äldre och yngre supportrar, men i sanningens vitöga så glöms medlemmarna lite 
för lätt bort. I föreningen har en ny, yngre kille Simon Bodarve, fått ansvar för att värva nya 
medlemmar, vilket är något han brinner för och något som föreningen även hoppas ska 
visa sig genom att antalet medlemmar ökar. Föreningen hoppas på mer engagemang från 
medlemmarna i klubben, vilket de tror de kommer få ifall de lyckas värva fler nya yngre 
medlemmar. 
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Medlemmarna får idag inget extra för medlemskapet utöver att visa sitt stöd till klubben- 
Ambitionen är dock att de ska få det, kanske ett medlems-tält kan vara något som skulle 
uppskattas, där man kan ta en öl och prata med andra medlemmar innan matchen. I dags-
läget finns endast denna möjlighet för sponsorerna. Vem som helst kan bli medlem i J-
Södra och detta görs lätt via J-Södras hemsida, där det finns formulär att fylla i. I nuläget 
ger man redan befintliga medlemmar en extra biljett om man lyckas värva en kompis till att 
bli medlem. Föreningen försöker att marknadsföra medlemskapet och vill bygga föreningen 
som ett företag. Marknadssidan arbetar med sponsorer, men man vill också jobba med det 
traditionella tänket, såsom föreningsintäkter, lotteri och andra liknande delar. Det har bil-
dats en aktivitetskommitté som i en företagskontext heter styrkommittén, som har i ansvar 
att projekten ska gå i hamn, det är även viktigt att hitta rätt personer för jobbet. Två gånger 
i månaden sker ett möte i klubben, om just dessa projekt och personerna för respektive 
grupp arbetar individuellt med dessa projekt och rapporterar i sin tur upp till styrkommit-
tén. Det är även viktigt att skapa ett fotbollstryck i kommunen och här diskuteras det kring 
om ett samarbete med HFF2 är aktuellt, för att få bättre effekt.  

J-Södra vill genom sitt varumärke uppfattas som bygdens lag och ett naturligt val för alla 
kommande fotbollsspelare. Om man tänker kring hur åskådare och andra ska uppfatta va-
rumärket så är det främst att man ska spela attraktiv fotboll. Man tror också att ha med lo-
kala förmågor i klubben lockar fler åskådare till matcherna, men även att ett derby lockar 
fler åskådare från närbygden.  

”Vi ska vara ett intressant namn för både samarbetsföreningar, spelare och företag med sponsorer. Vi vill 
vara det naturliga valet för kommande fotbollsspelare” (B. Ström, Personlig kommunikation, 2014-04-
08).  

Mellan supporters och medlemmar i föreningen finns i dagsläget ingen relation alls. Det har 
bildats en supporterklubb vid sidan om föreningen som kallas “Green Machine”, som be-
står av ungefär 30-40 stycken, några är medlemmar men långt ifrån alla. Det har även bil-
dats en klubb av bara medlemmar, Jönköpings supporter klubb, syftet med den klubben är 
att hjälpa föreningen ifall det saknas kapital någon gång. Att bygga en relation mellan sup-
portrarna och medlemmarna är något som det finns intresse av utifrån klubbens synvinkel 
och visionen är att både medlemmar och barnfamiljer, samt Green Machine ska kunna åka 
tillsammans på bortamatcher. Det är även viktigt att Green Machine representerar klubben 
på ett bra sätt, att de visar en schysst stil mot andra klubbar, då detta är en faktor som på-
verkar J-Södras varumärke. Det finns också en önskan från klubbens sida att supportrarna 
ska hålla en god stämning på läktaren och dra igång resten av publiken, och att helt enkelt 
se till att den publik som kommer har roligt.  

”Vi vill ha dem som går på fotboll och tycker det är roligt och skapar en bra stämning, men det är svårt 
att få. Och det är likadant, hur skapar man bra stämning på arenan?” (B. Ström, Personlig kommuni-
kation, 2014-04-08). 

                                                

2 Husqvarna FF är ett lag i Superettan. 
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J-Södra vill ha supportrar som skapar bra stämning på arenan vid en matchdag och undvika 
bråk, de ska tycka det är roligt med fotboll. Att bygga lojala relationer med supportrarna är 
svårt med tanke på den tidsaspekt som finns under en match, halvleken består av 15 minu-
ter och då vill de flesta besöka kioskerna, och om det drar in pengar till klubben vill man 
inte ”störa”. J-Södra arbetar inget med att stärka relationen mellan föreningen och de in-
tressenter som finns såsom: media, sponsorer och fanclubs. Samarbetet man har med tid-
ningarna i kommunen sker enbart under matchdagar, annars jobbar klubben med att hålla 
hemsidan aktuell och se till att all viktig information står där, men viljan av att ha en bra re-
lation med intressenterna finns också. Att man genom det ska kunna förmedla vad J-Södra 
egentligen står för och hur de vill uppfattas i kommunen.  

J-Södra arbetar även med och har en app under uppbyggnad som tas fram för klubben, 
med hjälp av den är syftet att man ska kunna köpa biljetter, se nyheter om klubben, andra 
uppdateringar, vinna priser samt att kunna rösta på matchens lirare. Det är viktigt att ut-
vecklingen av appen görs på rätt sätt, därför har föreningen tagit hjälp av ett datorbolag vid 
framtagandet. Fokus ligger på att detta görs på rätt sätt och att appen ska kunna vara lätt att 
använda från början, om den inte är det tror man att intresset tappas fort, och det är då 
svårt att introducera den på nytt efter det.  

När det kommer till marknadsföring av matcherna, sker detta genom hemsidan, en annons 
i tidningen och att man har affischer uppsatta i vissa butiker. Det diskuteras om ifall före-
ningens ungdomslag kan bli mer involverade i marknadsföringen av matcherna, det hela 
handlar egentligen om att folk ska se att det är match på gång. Annonseringen i lokaltid-
ningen inför match sker bara en dag innan matchdag och det gör också att det är svårt att 
bygga upp förväntningar innan en match.  

De olika tillhandahållssätten att köpa en biljett inför en match är många, och informationen 
om var man kan köpa biljetter finns på föreningens hemsida. Att köpa biljett därigenom är 
det billigaste alternativet, medan att köpa på Stadsparksvallen och på spelbutiken Linnéas 
Tobak är lite dyrare. Samarbetet med Linnéas Tobak är relativt nytt, och något som gynnar 
både klubben och spelbutiken på olika sätt. Att tillhandahållssätten för att köpa biljett sköts 
på ett bra sätt är viktigt, och om det inte fungerar blir folk irriterade och frustrerade. Tillvä-
gagångssätten att köpa souvenirer finns även dem på Linneas Tobak och även på Inters-
port. På matchdagen finns också möjlighet att köpa souvenirer på arenan. Souvenirerna är 
inget som J-Södra tar fram själva, utan det är något som sker efter ett avtal mellan före-
ningen och Intersport.  

Att få folk att gå med souvenirer är bra marknadsföring för föreningen, och med obegrän-
sat med resurser hade man kunnat utveckla detta med att dela ut halsdukar vid matcherna, 
fram tills dess finns de bara att köpa. Även programblad finns att köpa vid arenan på 
matchdag, det är mest sponsorerna som vill synas och det som har blivit syftet med bladet. 
I dagens marknadsföring arbetar man inget för att involvera spelarna. I kontraktet för spe-
larna står det att spelarna ska vara till klubbens förfogande samt att ställa upp på förenings-
aktiviteter och här finns tankar om att man vill utveckla marknadsföreningen, och i den in-
volvera spelarna på ett bättre sätt.  
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Under en matchdag händer många olika saker, och det börjar långt innan matchen med sä-
kerhetsanordningar på planen. En timme innan får publiken komma in, samt att motstån-
darlaget och domaren som kommer ska tas om hand om. Kioskpersonal och funktionärer 
placeras ut, sponsortälten öppnas upp med allt vad det innebär med mat och dryck. Det är 
över 100 personer inblandade och planeringen är från 2 timmar innan match till 2 timmar 
efter match. Vid matchens start har man inget öppningsnummer när laget kommer in, utan 
det som sker är att J-Södras låt spelas, speakern har sin roll och säger inget extra utöver det 
vanliga. En engagerad speaker är något som klubben saknar, men det är svårt då speakern 
har mycket annat att tänka på under matchen, såsom att nämna namnen på sponsorerna ett 
antal gånger. Ljudsystemet är inte det bästa på Stadsparksvallen och J-Södra är otroligt då-
liga på att få igång publiken. Det saknas någon som får igång publiken och involverar sup-
portrarna att heja fram laget till vinst. 

Via J-Södras hemsidan kan den match som spelas även ses där, man kan alltså välja att 
streama matchen och det är Tv4 som har rättigheterna till det, så J-Södra kan inte be-
stämma något själva om hur det ska gå till. Streamingfunktionen kan ses som en konkur-
rent till att se matchen live, och här måste man satsa på att få matchen att bli en upplevelse. 
Det är även intressant för föreningen att förstå anledningen till varför man väljer att 
streama matchen, istället för att se den live.  

Att antalet åskådare på matcherna inte är så många som önskas kan man relatera till att la-
get inte har den bästa placeringen i tabellen, det som saknas är ett stabilt lag, vinnande mat-
cher och ett attraktivt fotbollsspel. Men, det beror inte bara på lagets prestation, det måste 
finnas något mer på matchen för att locka besökare. J-Södra har en trogen publik som alltid 
dyker upp, men frågan är hur man kan locka nya personer.  

”Vi måste ha någonting som lockar dit dem, det måste vara roligt att gå på fotboll!” (B. Ström, Personlig 
kommunikation, 2014-04-08). 

4.2 Intervju - Simon Bodarve 
Den strukturerade intervjun hölls med Simon Bodarve och genomfördes via mailkontakt. 
Syftet med denna intervju var att få en bättre syn på hur J-Södra arbetar med sina existe-
rande och potentiella medlemmar, då Bodarve är ordförande i medlemsgruppen. För cirka 
ett år sen hade J-Södra ett möte där det framkom att man behövde hjälp med att värva nya 
medlemmar, vilket blev Bodarves roll, och idag arbetas det med att ta hand om befintliga 
medlemmar, såväl som att rekrytera och hitta nya.  

“Allt är ganska nytt och det är tydligt att klubben är i stort behov av mer hjälp” (S. Bodarve, Personlig 
kommunikation, 2014-04-28). 

Som medlem i föreningen får man rabatt på årskort, merch, rabatt i olika butiker, man får 
Södranytt och möjlighet att påverka föreningen på årsmötet och vårmötet en gång om året. 
Den senaste rekryteringen av nya medlemmar har skett genom en kampanj, dels vid första 
matchen där man som ny medlem fick två biljetter till valfri hemmamatch, och utöver detta 
kan även en redan befintlig medlem värva en kompis och på så sätt få en ståplatsbiljett till 
en match. Marknadsföringen för detta skedde via klubbens hemsida, i programbladet, flyers 
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på ”Vallen” samt via stödforum. När det kommer till rekryteringen av nya medlemmar, har 
man delvis utgått från andra klubbar och hämtat inspiration därifrån, ett exempel på en 
klubb är Djurgården som är duktiga på just att ta hand om och arbeta med medlemsfrågan.  

“Jag har själv varit Södrait3 sedan barnsben och för mig är det en självklarhet att vara medlem men det är 
tydligt att folk skall ha något tillbaka för att bli medlem nu för tiden” (S. Bodarve, Personlig kommu-
nikation, 2014-04-28). 

“Fotbollskulturen” i Jönköping är något som saknas och för att ändra på detta krävs det ett 
långsiktigt arbete, där en utgångspunkt är att A-laget börjar prestera bra fotboll och där 
man levererar på matcherna. J-Södra har i dagsläget cirka 1500 supportrar som ställer upp i 
“vått och torrt” och en del av dessa är medlemmar i föreningen. J-Södra hade en tid då de 
var riktigt stora i kommunen, men därefter var det några långa år, innan J-Södra gick upp i 
Superettan igen och under den här tiden uppmärksammades hockeyn i kommunen allt mer, 
och ungdomarnas fokus vändes dit istället.  

Att arbeta med relationen till medlemmarna i föreningen är viktigt och det är även viktigt 
att få de medlemmar som redan finns att stanna kvar. Detta är något som J-Södra jobbar 
med idag och det är något som de tidigare har varit dåliga på, dock har det hänt mycket det 
senaste året, när Bodarve började arbeta som ordförande i medlemsgruppen. Det har visat 
sig om inte minst på antalet medlemmar men också att medlemmarna har blivit mer aktiva i 
föreningen, genom att hjälpa till i olika arbetsgrupper.  

Att arbeta med att medlemmarna ska få något för sitt medlemskap är en viktig fråga och 
det är något som även det är under utveckling. Ett första steg är skapandet av “Södranytt” 
som är ett blad och skickas ut till alla medlemmar. J-Södra tror på att kunna erbjuda rabatt 
från företag och genom att få medlemmarna att använda dessa rabatter skapa mervärde, 
föreningen har på senaste tiden fått in många erbjudanden från sponsorer och nästa steg är 
att välja rätt företag att samarbeta med. Föreningen trycker på att det ska vara sponsorer 
och rabatter som medlemmarna har nytta av såsom däckbyte, fönsterputsning och träd-
gårdstjänster. Det här är något J-Södra tror både medlemmarna och sponsorerna tjänar på.  

”Min ambition är att medlemmarna skall kunna tjäna tillbaka medlemsavgiften genom att visa upp sitt 
medlemskort x antal gånger per år” (S. Bodarve, Personlig kommunikation, 2014-04-28). 

Att ordna “det lilla extra” för medlemmarna är också något som föreningen jobbar med, i 
framtiden vill J-Södra skapa ett “Greencenter” på Stadsparksvallen, enbart för medlemmar. 
Det ska vara till för att ta en öl och en bit mat innan matchen. 

Som det framkom under intervjun med Bo Ström har J-Södra även en supporterförening 
som kallar sig Green Machine och de bildades 2002 av ett gäng killar och tjejer som åkte 
land och rike runt för att stödja J-Södra. I dagsläget är Green Machine inte längre en aktiv 
förening med F-kassa och det finns heller inte lika mycket aktivt folk i föreningen. Före-
                                                

3 Ett uttryck som används mellan supportrar, som syftar till ett J-Södra fan. 
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ningen hade sin mest aktiva tid när J-Södra spelade i Division 2 Götaland, samt början av 
Superettan och det var även då föreningen hade som mest medlemmar, 250 stycken. Dåti-
dens Green Machine karaktiserades av en tajt grupp människor som även umgicks på friti-
den, vilket de inte är nu. Idag är de ett 50-tal medlemmar som samlas inför matcherna och 
åker tillsammans till bortamatcherna, de kallar sig själva som ett kompisgäng med “lite 
gammalt folk”. Green Machine kan precis som alla andra medlemmar i klubben påverka 
föreningen.  

För att locka nya besökare till matcherna vore en bra utgångspunkt om laget presterar 
bättre fotboll, dock saknas marknadsföringen inför matchen. För att skapa en så långvarig 
och god relation som möjligt med de åskådare som kommer, gäller det att få dem lojala 
samt att även deras barn blir lojala Södraiter.  

4.3 Enkätundersökning  
Antalet tillfrågade respondenter blev totalt 187 stycken, enkätundersökningen genomfördes 
centralt i Jönköping samt uppe på Stadsparksvallen. I tabell 4.1 visas en sammanställning av 
antalet manliga samt kvinnliga respondenter, i olika åldersintervall. De flesta respondenter-
na var både män och kvinnor i åldersintervallet 15-25 år. Sammanlagt var det 116 män och 
71 kvinnor som deltog i enkätundersökningen av totalt 187 respondenter. Det visade sig 
vara en övervägande merpart i det yngre åldersintervallet som deltog och enbart ett fåtal 
över 59 år. Vidare framkom det att 151 av respondenterna deltog i centrala Jönköping, me-
dan 36 stycken deltog uppe på ”Vallen”, som visas i figur 4.1. Se bilaga 3 för utformningen 
av enkätundersökningen. 

 

 
 

  

Tabell 4.1 Kön kopplat till åldersintervall 

Figur 4.1. ”Vallen” möter City. 
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4.3.1 Hur ofta en fotbollsmatch besöks  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån enkätundersökningen kunde man kombinera ett antal frågeområden som var av in-
tresse att utläsa tillsammans. Att kunna se hur många fotbollsintresserade kopplat till fre-
kvensen av hur många gånger man går på en match, gällande Superettan och Allsvenskan, 
är intressant att förstå för att kunna avläsa besökarnas beteende. Respondenterna hade som 
val att välja om de var fotbollsintresserade, lite intresserade eller inte alls intresserade av 
fotboll. Som svarsalternativ fanns även hur många matchbesök som gjordes under ett år, 
där man kunde välja på sex stycken olika intervall, från 0 gånger till mer än 24 gånger per 
år. Av resultatet framkom det att 75 respondenter inte besöker någon match under året, 
oavsett om de var fotbollsintresserade eller ej. Vidare i tabellen kan man tydligt utläsa att 
om man går på en match mer än fem gånger per år, visar det sig att samtliga enbart är fot-
bollsintresserade. Det visar sig även att 22 stycken som har ett fotbollsintresse, aldrig går på 
en match, och 46 stycken med samma intresse endast går 1-5 gånger per år.  I tabellens ne-
derkant får man en tydlig överblick av hur fotbollsintresset är fördelat mellan män och 
kvinnor, och kan utläsa att det visar vara mest jämnt fördelat mellan män och kvinnor som 
är lite fotbollsintresserade.  

Tabell 4.2  Fotbollsintresse i relation till antalet matchbesök 
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4.3.2 Faktorer som betyder mest när man går på en fotbollsmatch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När det kommer till vilka faktorer som har en betydande roll när man går på en fotbolls-
match, hade respondenterna fem svarsalternativ som sträckte sig från ”inte alls viktigt” till 
”väldigt viktigt”. Utifrån 187 respondenter, både män och kvinnor, framkom det att de allra 
viktigaste faktorerna är vinst, besökare och publik, där publiken refererar till en högljudd 
och entusiastisk sådan. Faktorn vinst hade 120 svaranden där man tyckte att det var anting-
en en viktig eller väldigt viktig faktor. En högljudd och entusiastisk publik tyckte 118 re-
spondenter också var antingen viktigt eller väldig viktigt, och antalet besökare på en match 
samt tak rankades även det högt. Något som inte alls rankades högt var halvleksunderhåll-
ningen där 100 av respondenterna inte alls värdesatte detta särskilt mycket. Tillgång till mat 
och tilltugg och sittplats visade sig enligt respondenterna vara en neutral faktor, där de 
flesta värdesatte detta som ganska viktigt av de fem svarsalternativ som fanns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2. Faktorer som är viktiga när man går på en match. 

Figur 4.3. Hur man lockar besökare till en match.  
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Det var också av intresse att få fram hur man lockar besökare till matcherna, och här hade 
respondenterna sex stycken alternativ att välja mellan, där man kunde sätta ett eller flera 
kryss. I figur 4.3. kan man utläsa vad både män och kvinnor tycker lockar mest. Totalt sett 
från både män och kvinnors perspektiv är det påverkan från vänner och familj som är den 
största faktorn som påverkar valet att gå på match, det här är även den faktor som kvin-
norna värdesätter som viktigast. Männen tycker att den viktigaste faktorn, som lockar till en 
match, är utskick av nyheter och matchinfo. Det som inte påverkar lika mycket enligt re-
spondenterna är fler återförsäljare av souvenirer, samt nya tekniska funktioner.  

4.3.3 Hur man väljer att se matchen 
 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns olika alternativ att se en match på, och i enkätundersökningarna kunde respon-
denterna välja mellan att streama matchen eller att se den live. Det fanns också en möjlig-
het att beskriva varför, där respondenterna fritt kunde förklara motiveringen till valet, där 
92 stycken valde att lämna en kommentar, se bilaga 4. Vid sammanställningen värdesatte 
141 stycken av respondenterna att se matchen live, medan de resterande 46 föredrog att 
streama matchen. De öppna svaren som respondenterna återgav var olika, men ett ofta 
återkommande svar var att fotboll ska ses live, samt att det är bättre stämning live. Många 
svar involverade uttrycket ”det beror på” vilket refererar till väderförhållanden och att det 
ibland är mer lättillgängligt att streama matchen än att ta sig till arenan. En av responden-
terna uttrycker sig på följande vis: ”Mer stämning och känsla live, beror dock på avstånd till match” 
och en annan svarade att: ”Visserligen billigare att streama, men roligare på plats”. Många tänk-
värda svar framkom, men ett slående citat är att ”Live är en särskild känsla” som frambringar 
en känsla av gemenskap.  

 

 

 

Figur 4.4. Hur man föredrar att se en fotbollsmatch. 
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4.3.4 Faktorer till varför man går på en match  
 

 

Vidare var det intressant att förstå varför man går på en match, och här kunde responden-
ten återigen välja bland ett antal alternativ, där man kunde sätta ett eller flera kryss, samt 
nämna en egen faktor till varför man går. Av 187 enkäter resulterade det i totalt 339 kryss, 
varav 266 av dem besvarades i City och 73 stycken i Stadsparksvallen. Den viktigaste fak-
torn till varför man går på en match visade sig vara underhållning, vilket både visade sig i 
svaren från City och ”Vallen”. En annan viktig faktor som gör att publiken går på matchen, 
visade sig vara gemenskapen man upplever under en fotbollsmatch. Totalt sett i City var 
det 151 stycken respondenter och 36 stycken på ”Vallen”, då antalet respondenter skiljde 
sig ganska mycket på de olika platserna, kan man i den procentuella skillnaden avläsa en 
mer rättvis bild av vilka faktorer det är som påverkar till att gå på en match. Underhållning 
och gemenskap är de gemensamma nämnarna för båda platserna som har en betydande 
roll. Man kan se en större skillnad på att respondenterna från Stadsparksvallen tycker att 
stödja laget är den viktigaste faktorn, medan det visar sig vara underhållning för responden-
terna i City. Det var endast fyra stycken respondenter från City som valde att svara på an-
nan faktor, där man kunde skriva i valfri text. Följande svar framkom: ”Vänner/sambo som 
vill gå”, ”Då någon tvingar mig”, ”Skicklighet/professionalism” och ”Roligt motto”.  

  

Tabell 4.3 Påverkande faktorer 
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4.3.5 Relationen till J-Södra 

 

Genom att utläsa i figur 4.5. och figur 4.6. ovanför, kan man se den relation som responden-
terna har till J-Södra, samt vilket intresse man har för fotboll. 126 personer svarade att de 
känner till laget, vilket betyder att de inte har någon egentlig relation till klubben, varav 64 
stycken av de 126 är fotbollsintresserade. Vidare framkom det att 26 stycken respondenter 
svarade att de gillar J-Södra, varav samtliga respondenter har något slags intresse för fot-
boll. Är man ett J-södra fan eller lever för dem, visas det att det endast är fotbollsintresse-
rade respondenter som har svarat. Se även bilaga 5 för att utläsa åldersintervallet samt köns-
fördelningen på antalet respondenter.  

 

 

Medlemsavgiften i J-Södra är 300 kr per år om man är mellan 10-19 år, och 500 kr per år 
om man är över 20 år. Här kunde även respondenten ge en anledning till varför de tyckte 
det var dyrt, om de svarade ja på frågan. Det var intressant att undersöka om responden-
terna tyckte J-Södras medlemsavgift är för dyr, och genom detta framkom det att totalt 151 
stycken tyckte att de inte har ett för dyrt medlemskap i föreningen. Tre respondenter läm-
nade blankt svar, därav den totala siffran på 184. Det framkom ingen större skillnad på sva-
ren mellan de olika åldersintervallen. Vidare tyckte 33 respondenter att det var för dyrt, och 

Figur 4.5. Fotbollsintresse kopplat till relation med J-Södra. Figur 4.6. Relation till J-Södra. 

Tabell 4.4 J-Södras medlemskap 
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förklarade detta med att man får för lite för medlemskapet. En av respondenterna hade 
som motivering: ”För liten klubb för det priset, får inte mycket för det”, där totalt 17 stycken läm-
nade en kommentar. Se bilaga 6 för dessa kommentarer. 

4.3.6 Konsumentens egna tankar 
När det kommer till vad som krävs av en fotbollsklubb för att vinna en persons engage-
mang och skapa en relation, kunde respondenterna ge ett öppet svar och återge vad de 
själva tyckte krävdes av klubben. Totalt svarade 146 stycken av 187 respondenter på denna 
frågan. Det framkom många olika åsikter här, men något som återkom bland flera respon-
denter var att det behövdes en lokal anknytning till laget i fråga, för att klubben skulle lyck-
as skapa en relation. Andra återkommande faktorer som respondenterna tyckte att klubben 
skulle beakta var gemenskap, samhörighet och vinst. En respondent beskrev följande: 
”Känslan av samhörighet, del av uppväxten”, detta citat karaktäriseras även av vad många andra 
respondenter tyckte. Vidare framkom även att roligt och bra spel samt karismatiska spelare 
var viktiga faktorer, det visade sig även att vikten av att spelarna representerar laget på ett 
bra sätt är en återkommande kommentar. En annan respondent beskriver detta med ”Att de 
visar stolthet för sitt lag, att de är seriösa”. Se bilaga 7 för resterande svar. 

Under en fotbollsmatch upplevs det många känslor, därav var det intressant att få en över-
blick över respondenternas känslor under en match. Totalt var det 170 stycken som valde 
att svara på frågan och en återkommande känsla som upplevs är glädje. Det speciella under 
en fotbollsmatch är att känslorna hos publiken kan skifta från högt till lågt, beroende på 
hur laget spelar. En respondent förklarar känslor som uppkommer under en match föl-
jande: ”Glädje, eufori, besvikelse, ilska, hopp, maktlöshet”. Tre andra känslor som upplevs som 
starka bland respondenterna är adrenalin, spänning och frustration, det framkommer också 
att gemenskap är en känsla som upplevs ofta bland respondenterna, Se bilaga 8. 
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5 Analys 
I följande kapitel kommer analyseringar att göras utifrån vad som kommit fram i uppsatsen. Kapitlet 
kommer att ha sin grund i syftet och problemdiskussionen för att sedan svara till resultatet av uppsatsen. 
Analysen kommer att följa samma struktur som utkomsten av undersökningen där de två intervjuerna 
analyseras först för att sedan övergå till analysen av enkätundersökningarna.  

5.1 Intervju – Bo Ström 
Något som återkommande togs upp under intervjun med klubbansvarige Bo Ström var J-
Södras varumärke. J-Södra vill uppfattas som bygdens lag och uppfattas som att vara ett 
naturligt val för alla kommande fotbollsspelare. Att laget spelar attraktiv fotboll och har lo-
kala förmågor är också något som varumärket ska representera. Detta förtydligar Schultz et 
al. (1999) med att förklara att ett varumärke är mer än bara ett namn eller en symbol, och 
att det också kan ses som en viktig del i den relation som skapas mellan företaget och kon-
sumenten. Det är viktigt att J-Södra ser till att varumärket förmedlas på rätt sätt utifrån de 
förutsättningar som finns, och en del av detta är den relation som önskas finnas mellan 
supportrarna och medlemmarna. Denna relation existerar inte i dagsläget då visionen av re-
lationen är ett samarbete mellan båda parter, samt ett delat intresse för klubbens framgång. 
Denna syn är en viktig del av hur varumärket uppfattas, och det är viktigt att få supportrar-
na att vara en del av det och öka deras medvetenhet om vilken sida av varumärket som är 
viktig att vårda, för att föreningen skall kunna bygga ett starkt varumärke. Kopplar man 
detta till teorin så menar Davies et al. (2003) att relationen skapar lojalitet till varumärket 
vilket leder till att konsumenten väljer organisationen regelbundet. Här tror vi att det är vik-
tigt för J-Södra att lägga ner tillräckligt med resurser för att utveckla och upprätthålla relat-
ionen, och därmed ta ett steg närmre mot ett starkare varumärke.  

Ett annat betydelsefullt steg som vi tycker är vägen mot ett starkare varumärke, är varu-
märkeskännedomen, det vill säga hur många som känner till varumärket. Vilket i sin tur är 
en stor del till hur man går tillväga för att skapa de relationer man önskar med konsumen-
terna. I teorin diskuterar Macdonald et al. (2003) om att, utan denna kännedom om varu-
märket kan inte en attityd eller uppfattning mot varumärket skapas i konsumenternas 
minne. För att öka varumärkeskännedom kan J-Södra förslagsvis använda sig av licensing, 
där Beech et al. (2007) förklarar att målet med licensing är att öka varumärkeskännedomen 
och detta kan göras med hjälp av halsdukar, tröjor och kepsar. Vi tror att detta kan leda till 
att föreningens varumärke sprids på marknaden där invånarna får upp ögonen för J-Södra 
och därmed skapar en dominoeffekt. Även detta tror vi kommer att bidra till en stärkt 
samhörighet och en känsla av gemenskap under matcherna.  

Vidare förklaras det att ett varumärke har en tvåfaldighet som attraherar både i hjärta och 
huvud (Keller, 2008). Detta kan i sin tur kopplas till sportindustrin och J-Södra där sup-
portrar eller trogna fans karakteriseras av ett sådant engagemang. Får man en stark relation 
till varumärket mynnar det ut i denna tvåfaldighet och det är detta J-Södra måste försöka 
uppnå för att få ett starkare varumärke. De måste skapa långvariga relationer och bevara de 
redan existerande med sina medlemmar. Att inte ”glömma bort” föreningens medlemmar 
är viktigt, och något som erkändes under intervjun är att detta kanske görs lite för lätt i 
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dagsläget. Här ligger nyckeln till att lösa ett av föreningens problem genom att börja arbeta 
mer med relationerna till medlemmarna.  

Om man får medlemmarna att känna att de har en möjlighet att påverka i föreningen, 
uppmuntrar det till engagemang och de får på så sätt en känsla av att vara behövda. För att 
kunna skapa en hållbar relation med sina medlemmar, är det viktigt att veta vad medlem-
marna tycker symboliserar en bra relation. Detta är viktigt för J-Södra att beakta då man vill 
förmedla en lokal anknytning med föreningens varumärke. Det kan vara svårt att hitta och 
arbeta med gemensamma faktorer, som både föreningen och medlemmarna tycker är vik-
tiga, men det är en kritisk faktor att tänka på när det kommer till hur man kan stärka sitt va-
rumärke. J-Södra bör satsa vidare på nyrekryteringen av medlemmar där redan befintliga 
medlemmar får en extra biljett vid värvning av en vän. Genom att stärka implementeringen 
av detta, samt nå ut med informationen om vad det är som gäller, tror vi kan hjälpa rekryte-
ringen av nya medlemmar.   

Ett annat återkommande element under intervjun, var det bristande antalet åskådare på 
matcherna och frågan om hur man lockar publiken dit. Idéer om varför fallet är som det är 
har sina spekulationer, och klubben vill ha förslag på hur förbättringar kan genomföras. 
För att kunna locka publik till matcherna förklarar Getz (2007) att matchupplevelsen måste 
stämma överens med de förväntningar som publiken har inför en match, och att man ska 
försöka skapa en känsla om att, ifall matchen missas så är det en förlorad upplevelse. I J-
Södras fall är det viktigt att arbeta med känslorna inför matchen och förslagsvis anordna ett 
”jippo” innan en match som stärker bandet mellan åskådarna och genom detta även för-
söka bygga upp spänning och förväntningar.  
 
Det finns en möjlighet att kunna öka publiksiffran på matcherna och för att lyckas dra folk 
krävs det en god organisationsförmåga, och även en mer integrerad marknadsföring till 
allmänheten som kan leda till att varumärkeskännedomen ökar och intresset för fotboll och 
J-Södra väcks. Detta är även något Moise et al. (2012) förstärker med att förklara att om 
man önskar många besökare på ett event, krävs det en god organisationsförmåga för att allt 
ska fungera och uppfylla de förväntningar som finns bland besökarna.  
 
J-Södra är medvetna om vad ett starkt event innebär för klubben och detta stödjer även te-
orin uppsatsen tar upp. En byggsten vid skapandet av ett starkt event är att känna sin mål-
grupp (Kaplanidou et al., 2013), för att kunna anpassa eventet och marknadsföringen inför 
detta så att det blir optimalt. I just denna fråga står J-Södra i ovisshet då man har en mål-
grupp, men vill hitta och nå ut till en bredare. Därav måste J-Södra göra en större satsning 
kring detta för att komma vidare i steget till att locka fler besökare till matcherna. Förslag 
på hur detta kan göras tas vidare upp i delen om enkätundersökningarna, rubrik 5.3. 

När det handlar om marknadsföringen av en match är det viktigt att se till att så många 
som möjligt vet om eventet innan det sker, och att det lockar publiken till att medverka på 
eventet. Att genomföra detta är dock svårt med tanke på sportindustrin där marknadsförare 
har liten kontroll över produkten i sig (Stotlar, 2005), vilket menas att om det säljs få biljet-
ter till en match är det svårt för marknadsföraren att säga till vad som behövs ändras på, då 
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det oftast beror på helt andra faktorer än vad marknadsföraren kan påverka (Stotlar, 2005). 
Med detta som utgångspunkt kan det kopplas till att föreningen själva har ett stort ansvar 
gällande marknadsföringen och kan i princip bara se till att informationen om eventet 
sprids till rätt målgrupp, samt att skapa en minnesvärd upplevelse för åskådarna. Det svår-
aste steget är att få publik att besöka eventen, men när man väl har fått publiken dit, kan 
man arbeta och utgå därifrån. Det hela grundar sig i att J-Södra ska få en större och mer 
engagerad publik som skapar bra stämning på arenan, hitta rätt målgrupp samt att se till att 
så många som möjligt är medvetna om matchen innan den tar plats. Exempelvis är det 
svårt för föreningen att påverka lagets vinnarstatistik eller spelförmåga. De kan dock på-
verka faktorerna runtomkring, och det är dessa faktorer man måste arbeta med för att 
publiken ska vilja komma på matcherna för upplevelsens och underhållningens skull, och 
inte bara för att se laget vinna. 

En pågående process föreningen befinner sig i nu är att de har en app som är under upp-
byggnad. Syftet med appen är att skapa ett nytt spännande intresse som gör att fler åskå-
dare vill besöka matchen. Diskussionerna kring att detta måste göras på rätt sätt från början 
är en viktig faktor att beakta, med tanke på den nya eran av teknologin som för med sig ett 
mer bekvämt levnadssätt hos människor, där enkla lösningar är optimala och det är viktigt 
att det inte medför ytterligare svårigheter (Grönroos, 2007). Här tror vi att föreningen 
måste tänka på att lanseringen sker i rätt tid, i start med säsongen, samt att marknadsfö-
ringen för appen fungerar och uppnår sitt syfte. 

Vid framtagandet av en app är ett självklart syfte att människor ska tycka att den underlättar 
i vardagen, och då är det viktigt att tänka på och identifiera problemet till hur vardagen kan 
underlättas för konsumenterna inom sportindustrin. Då den snabbaste utveckligen och den 
utveckling människor har lättast att anpassa sig till är mobiltelefoner och applikationer 
(Behrer et al., 1998). Kan man förslagsvis implementera ett system där man kan köpa biljet-
ter via appen med någon form av QR kod som läser av och verifierar biljettens validitet, 
och där man även kan rösta på matchens lirare via appen. Detta kan i sin tur medföra kor-
tare kösystem vid matcherna, konsumenten slipper skriva ut sin biljett, och det medför ett 
moderniserat tänk som kanske lockar fler ungdomar. Att få en möjlighet att, direkt via ap-
pen, kunna rösta på matchens lirare i halvlek eller efter matchen, kan skapa en samhörighet 
bland besökarna och medföra en diskussion och öppenhet som skapar engagemang bland 
dem.  

5.2 Intervju – Simon Bodarve 
Under intervjun med Simon Bodarve, ordförande i medlemsgruppen, diskuterades det 
kring medlemmarnas roll i föreningen, hur man får nya medlemmar samt hur man stärker 
relationen med redan befintliga medlemmar. Vi tror att det är genom medlemmarna som J-
Södras varumärke kan stärkas i kommunen, och marknadsföringen kring medlemsfrågan är 
en viktig faktor att arbeta med, då de genom detta kan nå ut till nya medlemmar, men även 
att nya medlemmar kan hitta J-Södra. Något som är viktigt här är hur budskapet som före-
ningen vill förmedla ska nå ut till konsumenten, samt att kunna kartlägga konsumentbete-
endet genom att förstå konsumentpsykologi (Jansson-Boyd, 2010). Hur tillvägagångssättet 
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ska gå till för att lyckas med detta är svårdefinierat och kräver en djupare kunskap om kon-
sumenten och en förståelse kring perceptionen. Utan denna förståelse är det svårt att nå ut 
med marknadsföringen till konsumenten (Statt, 1997). J-Södra måste alltså lyckas förstå vad 
det är som efterfrågas under matcherna och av föreningen, och lyckas applicera och im-
plementera detta för att locka nya besökare och få fler medlemmar.   
 
Det är viktigt för konsumenterna att förstå vilka förmåner som kommer med J-Södras 
medlemskap, och detta är något som de kan förtydliga via marknadsföringen. Vidare är 
förmånerna något som kan avgöra ifall en medlem väljer att behålla sitt medlemskap eller 
att avsluta det, samtidigt som det för en ny medlem kan vara att välja mellan att avstå med-
lemskapet eller att bli medlem. Något som Bodarve arbetar med är denna medvetenhet hos 
konsumenterna, och det är en fråga som är under bearbetning hos klubben. Hur får man på 
bästa sätt ut denna information och vilken målgrupp ska den rikta sig till samt hur man hit-
tar målgruppen, är samtliga viktiga frågor att tänka på vid denna typ av marknadsföring. 
Lucian (2013) påvisar att man med advertising kan påverka utkomsten av vad budskapet 
ska vara, därför tror vi att detta kan vara ett lämpligt verktyg som J-Södra kan använda sig 
av, där de förslagsvis kan få ut önskad information via fler nyhetsutskick och en mer inte-
grerad marknadskommunikation. 
 
Genom att öka kännedomen till medlemmarna om att de får en chans att vara med och på-
verka i föreningen kan det resultera i att fler vill bli medlemmar och vara med och påverka. 
Detta kan i sin tur resultera i ett större engagemang hos medlemmarna. Funk (2008) förkla-
rar att skapa engagemang kan vara svårt, och att koppla konsumentbeteende i förhållandet 
till sport kan tyckas som ännu svårare då konsumenterna oftast är medvetna om vilken be-
tydelse sporten har för dem i livet. Vidare är det svårare för dessa konsumenter att karakte-
risera hur eller varför sporten blivit så meningsfull för dem (Funk, 2008). Det här gör det 
svårt för J-Södra att veta hur man ska kunna ändra konsumenternas beteende gentemot 
sporten så att ett intresse uppstår. Att få medlemmarna att känna att de har en påverkande 
roll i föreningen kan täcka ovissheten kring huvudfrågorna om hur och varför, då de känner 
att de har en uppgift och en betydande roll i föreningen. Det är även viktigt att J-Södra för-
står innebörden av att visa den uppskattning de har för sina medlemmar för att utkomsten 
ska bli engagemang och aktivitet. 
 
Bodarve förklarar genom intervjun att det saknas en fotbollskultur i kommunen och det är 
enligt honom något som måste öka för att kunna skapa fler trogna fans. Vinst och lagpre-
station är svårt att påverka, men något som kan påverkas är marknadsföringen inför mat-
cherna för att öka publiksiffran på ”Vallen”. Det är viktigt att veta vilka förväntningar 
åskådarna har inför matchen för att kunna uppfylla dessa (Moise et al., 2012), detta tror vi i 
sin tur kan leda till fler åskådare, vilket förhoppningsvis också mynnar ut i fler medlemmar 
för klubben. 
 
För en fotbollsklubb är ett starkt varumärke något som ligger i grunden till att bygga en 
stark förening (Bauer et al., 2004). Då en stark förening till stor del byggs av medlemmarna 
är det viktigt att vårda relationerna med redan befintliga, samt att hitta nya relationer i form 
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av nya medlemmar. Detta kan göras genom en tvåvägskommunikation mellan föreningen 
och medlemmarna, och om denna kommunikation inte fungerar kan det resultera i oenga-
gerade och oaktiva medlemmar. Då medlemsfrågan är en viktig del i detta, kan J-Södra för-
slagsvis lägga större resurser här för att kunna genomföra det arbete som krävs för att öka 
antalet medlemmar och supporters på matcherna, samt att öka varumärkeskännedomen 
och vad J-Södra vill förmedla i kommunen. 
 
Som medlem i en fotbollsklubb är det viktigt att känna att man har en bra relation med va-
rumärket och det är viktigt för J-Södra att bevisa att de kan leverera dessa relationer, dels 
för redan befintliga medlemmar, men det kanske är ännu viktigare att visa detta för nya 
medlemmar. Davies et al. (2003) menar att det hela handlar om hur involverad man blir 
med ett varumärke, vilket kan liknas vid med relationen mellan två människor. Ju mer in-
volvering det finns mellan två människor ju starkare blir relationen mellan dem och lika-
dant är det med relationen mellan en person och ett varumärke, vilket sedan leder till lojali-
tet till varumärket (Davies et al., 2003). Detta är något som i J-Södras fall kan liknas vid vad 
som är ett troget fan, som är något föreningen i dagsläget vill öka. En åtgärd man kan göra 
här är att arbeta mer med relationer till varumärket, och att öka engagemanget för fotboll i 
kommunen för att involvera de konsumenter som har olika relationer till J-Södra, som för-
hoppningsvis kommer leda till att de blir mer lojala och trogna till klubben. 
 
Sammantaget handlar det om att väga jämt mellan att involvera och engagera medlemmar i 
föreningen, nå ut med en mer integrerad och genomtänkt marknadsföring för att väcka in-
tresset och locka nya medlemmar, samt att förstå innebörden av vad det är konsumenterna 
efterfrågar och saknar under matcherna.  
 

5.3 Enkätundersökning  
Svaren som framkom från enkätundersökningarna, blev totalt 187 stycken. Tanken bakom 
val av plats var att vi skulle få en ungefärlig likafördelning bland antalet respondenter på re-
spektive plats. Utkomsten blev dock en ojämn fördelning då City stod för 81% av svaren, 
detta tros bero på tidsaspekten som avsattes för studien samt att respondenterna uppe på 
”Vallen” tillfrågades innan en matchstart. Nere i City gjordes fler regelbundna undersök-
ningar, medan tillgängligheten att genomföra undersökningen på ”Vallen” inte var lika lätt-
åtkomlig, då matcherna bara spelas vissa datum, samt att seriepremiären drog igång sent ut-
ifrån tidsaspekten för uppsatsen. I enkätundersökningen valdes det att skiljas på män och 
kvinnor, samt olika åldersintervaller för att lättare kunna analysera, dra slutsatser och skilja 
på olika målgrupper. 

Hur ofta en fotbollsmatch besöks 

Fotbollsintresset i jämförelse mellan män och kvinnor, visade sig vara större hos männen. 
Detta kan delvis bero på att fler män än kvinnor tillfrågades, men den övervägande majori-
teten av män var trots detta tydlig. I tabell 4.2 framgick det även att fler män än kvinnor 
också går på fotboll, och när man går på en match fler än 6 gånger per år, så är det övervä-
gande män som gör det. Att genom detta resultat kunna avläsa konsumenternas beteende 
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och försöka förstå vad det är som bidrar till denna fördelning är en intressant faktor för att 
klubben ska kunna avläsa konsumentbeteendet. Genom att koppla detta till PCM modellen, 
kan det visa sig vara ett medfött intresse där uppväxten spelar in och där Funk (2008) me-
nar att, genom att titta, spela och involveras i sport genom dessa steg, ökar man förståelsen 
för engagemang och konsumtionen av sport. Genom detta kan vi se att involveras man 
mer i sporten och engagemanget blir större, visar det sig att det enbart är fotbollsintresse-
rade som går på matcherna ofta och mer regelbundet. 

Faktorer som betyder mest när man går på en fotbollsmatch 

De viktigaste faktorerna som framkom genom enkätundersökningen, kan återkopplas med 
det som framkom i teorin. Vinst, besökare och en högljudd och entusiastisk publik var 
samtliga viktiga faktorer för besökarna under en fotbollsmatch och Beech et al. (2007) för-
klarar detta med att supporters och lagen är beroende av varandra och att de tillsammans 
skapar en upplevelse. Om supporters är högljudda, glada och entusiastiska leder det oftast 
till att spelarna presterar bättre och får starkare självförtroende. Eftersom att besökarna yr-
kar på vinst som en viktig faktor när man går på en match, är det därför relevant att de för-
står vikten av deras roll och påverkan under en match. Tillsammans kan supportrarna och 
laget bli ”starkare” och förhoppningsvis få en bättre tabellplacering. J-Södras problem är 
sammankopplat med antalet besökare under en match och att man vill öka detta antal. 
Beech et al. (2007) påvisar även att om det är färre supporters som inte är lika engagerade 
på matchen, kan det leda till att dem tappar intresset för klubben och att spelarna då inte 
presterar som förväntat. Spelarna har alltså en stor påverkan genom att skapa dramatik och 
spänning, men supporters är minst lika viktiga eftersom de också bidrar till att skapa spän-
ning och bygga upp förväntningar, därför är relationen viktig att ständigt arbeta med.  

Förstår man då som förening, vikten av dessa lika värden som spelare och supporters har 
för klubben, kan man försöka utgå från detta som en faktor till varför man förlorar eller 
inte har tillräckligt många supporters på matcherna. Chalip (2006) menar att man har höga 
och ibland orealistiska förväntningar på laget man håller på, men om supporters då är med-
vetna om att de kan bidra till bättre resultat är detta då viktigt att ha i åtanke när man 
”lockar” besökare till matcherna. Stotlar (2002) påvisar att när man marknadsför sport är 
det viktigt att marknadsföraren känner till och förstår den målgrupp marknadsföringen är 
ämnad för. Detta är således första steget att beakta när man ska nå ut med sin marknadsfö-
ring. Då påverkan från vänner och familj var den faktorn som visade sig, totalt sett, locka 
flest män och kvinnor till matchen. Skiljer man mellan män och kvinnor så valde flest män 
utskick av nyheter och matchinfo som den mest lockande faktorn, medan flest kvinnor 
valde påverkan från vänner och familj. Detta är något J-Södra kan dra nytta av att känna 
till, då undersökningen genomfördes i Jönköping, och eftersom kvinnors fotbollsintresse 
inte visade sig vara lika stort, kan det vara så att en påverkan från nära och kära bidrar till 
att fler kvinnor går på matcherna. Detta styrker Stotlar (2002) med att genom att förstå sin 
målgrupp bättre, kan man lättare utföra en strategi som bidrar till organisationens fram-
gång. 

Kopplar man de sätten som lockar mest till att besöka en match med promotional mix, kan 
man kombinera dessa faktorer med varandra för att nå ut till en bredare målgrupp. Beech 
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et al. (2007) menar att det är de olika delarna i mixen som är nyckeln till framgång och det 
är viktigt att kunna integrera de olika delarna till en lämplig marknadskommunikation. I fi-
gur 4.3. kan man utläsa att de fyra starkaste delarna är utskick av nyheter och matchinfo och 
påverkan från vänner och familj som nämnts tidigare, samt att se spelare mer involverade i 
samhället och event och andra händelser. Man kan sätta dessa i förbindelse till advertising, 
PR och personal selling, som är en del av mixen, och då implementera detta tankesätt i för-
eningen för att lyckas nå det respondenterna vill ha mer av.  

Ett förslag till J-Södra är således att man kan utöka och implementera, sin räckvidd på ny-
hetsbrev, utomhus affischer och matchprogram så att fler får information om att de finns, 
vilket kan öka tillströmningen till deras matcher. Lucian (2013) påvisar att det är viktigt för 
sportorganisationer att ha en bra relation med olika intressenter och genom detta anser vi 
att man kan arbeta med PR inom klubben, såsom att skapa ”klubbkvällar” där man bjuder 
in supportrarna och andra intressenter, ungdomsturneringar och helt enkelt försöka synas 
med varumärket ute i samhället. En annat förslag är att de kan dra nytta av kollektivtrafiken 
i kommunen där man kan affischera spelarna på till exempel bussar och busskurer. Det 
hela handlar om att J-Södra synas mer i samhället för att ge ett avtryck och skapa intresse 
och öka varumärkeskännedomen.  

Lucian (2013) påvisar också att personal selling är en av de viktigaste och mest effektiva 
verktyget i promotional mix, för att det skapar en face-to-face interaktion. Här kan man då 
utnyttja spelarna, som ”visar upp” varumärket genom att komma ut i samhället, för att 
bygga och skapa starka relationer. J-Södra kan exempelvis involvera spelarna mer genom 
att föreläsa i skolor, besöka sjukhus och engageras i välgörenhetsprojekt. Vi tror det är vik-
tigt att spelarna integrerar med ungdomar, så att de får en koppling till spelarna och intresse 
för att gå på matcherna väcks. Det här påverkar även till att man tar med sin familj och 
vänner på matchen. 

Trots att Grönroos (2007) påvisar att konsumenter har, genom tekniska funktioner, blivit 
mer bekväma och vill ha mer komfortabla och enkla lösningar, som inte medför några 
krångligheter, så är detta något som inte visar sig stämma överens med resultatet av enkä-
ten. Det uppenbarar sig att både män och kvinnor värderar tekniska funktioner som en låg 
faktor som inte påverkar när det kommer till vad som lockar till besöket av en match. Detta 
är en intressant faktor att analysera då flertalet av de tillfrågade respondenterna var i åldern 
15-25  år, eftersom det är väldigt vanligt med nya tekniska funktioner i dagens samhälle, 
speciellt bland ungdomar. Vi tror dock att implementeringen av teknikska funktioner un-
dermedvetet kan locka besökare, och att det kanske inte är något som man värdesätter som 
en lockande faktor till att gå på en match. Istället tror vi att detta kan ses som en faktor 
som kan höja upplevelsen under matchen då det stärker samhörigheten till matcheventet.  
 
Anderson (2007) menar att vi snart går in i en ny era av teknologi, en förbättrad web 2.0. 
Detta gör det ännu viktigare för föreningen att anpassa sig till den nya teknologin och se 
utvecklingen inom denna som något som ska utnyttjas för att kunna stärka varumärket. J-
Södra måste ta många små steg, som avslutas med ett stort steg för att nå ett starkt varu-
märke och med hjälp av teknologin även nå ut till den breda målgrupp som man eftersträ-
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var. Kopplar man detta till vart föreningen befinner sig i dagsläget är utvecklingen av en ny 
app under uppbyggnad, vilket är något som Bloem et al. (2012), anger som ett recept på 
framgång och något som vi tror är ett vinnande koncept i framtiden, men att ha i åtanke är 
att detta är något som respondenterna i dagsläget inte tycker är en avgörande faktor till var-
för man väljer att gå på en fotbollsmatch. Något som vi anser J-Södra borde dra nytta av är 
den popularitet som finns för sociala medier, såsom Instagram och Facebook. Genom att 
ha ett konto som uppdateras regelbundet, tror vi kan höja förväntningarna och skapa enga-
gemang hos invånarna i Jönköping, men det är även viktigt att marknadsföra dessa konton, 
så att en medvetenhet skapas om detta. Något som vi även anser är att detta är ett steg mot 
att höja fotbollskulturen i kommunen, vilket är något som föreningen strävar mot.  

Hur man väljer att se matchen 

I dagens samhälle finns det fler än ett sätt att se en fotbollsmatch på, det är delvis beroende 
på det nya teknologiska levnadssättet som har växt fram och att människor i dagens sam-
hälle föredrar enkla lösningar istället för komplexa problem. Alternativen som fanns i enkä-
ten var att se matchen live eller att streama den. Med hänvisning till figur 4.4. framkommer 
det att 75% väljer att se matchen live, medan resterande föredrar att streama. När det 
kommer till J-Södras problem gällande publiksiffran på matcherna, påvisar det enligt enkät-
undersökningen att detta inte enbart beror på streaming funktionerna. Vi tror dock att re-
sultatet kan vara en aning missvisande då alternativen som fanns enbart var ja eller nej. 
Hade det funnits ett “mellanalternativ” kanske man hade fått en mer rättvis fördelad bild 
över verkligheten, då det är många faktorer som kan spela in gällande man väljer att se mat-
chen live eller ej, såsom, plats, väder, tillgänglighet och andra förhållanden.  

Detta kan jämföras med teorin som Grönroos (2007) förklarar som att den nya eran av 
teknologi har bidragit till att man försummar det ursprungliga värdet i servicen. Ifall detta 
skulle stämt överrens med vad merparten av respondenterna vid enkätundersökningen 
hade valt, hade resultatet visat att man väljer att streama matchen, vilket inte är fallet, utan 
man väljer att se matchen live och på så sätt uppleva det ursprungliga värdet i servicen. Nå-
got som även framkom under motiveringen till varför valet mellan att se matchen live eller 
att streama den berodde mycket på andra faktorer, citatet ”live är en särskild känsla” är ett 
svar från en av respondenterna som kan relateras till de fria motiveringarna. J-Södra har här 
en fördel i och med att känslan som upplevs live i fotboll inte kan kopieras och det kan 
vara något att trycka extra på vid marknadsföringen av matchen, då upplevelsen i sig ska 
vara något extra. Väder är en annan faktor som framkom, vilket inte är något som man kan 
styra över, dock så kan förbättringar göras ifall denna medvetenhet finns, som exempelvis 
tak och väggar runt hela arenan.  

Faktorer till varför man går på en match 

I den procentuella skillnaden i tabell 4.3 framgick det i resultatet att gemenskap var den öm-
sesidiga faktorn till att respondenterna både i City och på ”Vallen”, går på en fotbolls-
match. Följaktligen visade även resultatet att den faktorn som skiljde dessa åt var att under-
hållning betydde mest för de i City och att stödja laget mest för de på ”Vallen”. Resultatet 
visar ett relativt självklart utfall, där man kan utgå ifrån att de som går på matcherna ofta 
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och tillfrågades uppe på ”Vallen” har ett genuint intresse att stödja sitt lag, medan de som 
inte går lika ofta kanske är mer intresserade av underhållningen och upplevelsen i sig som 
det innebär att besöka en fotbollsmatch. De som har valt att stödja laget som en viktig fak-
tor kan karakteriseras som fans, därav kan de börja känna att det handlar mer om att stötta 
laget oavsett utkomsten av matcherna, och detta kan kopplas till Attachment-steget i PCM 
modellen, där personer skapar starkare och mer passionerade anknytningar till laget (Funk, 
2008). 

Supportrar kan genom sitt stöd till laget känna en gemenskap av detta, eller att fans genom 
sportrelaterade souvenirer känner en gemenskap till andra fans, genom detta kan sedan en 
tydligare identitet visas och mynnar ut i en lojalitet mot föreningen (Crawford, 2004). Loja-
litet är viktigt i relationen som byggs mellan medlemmarna och föreningen då detta är 
grunden i all form av marknadsföring. Något som J-Södra kan använda i sin marknadsfö-
ring är just denna gemenskap som är av samma värde för respondenterna både i City och 
på ”Vallen”. Här tycker vi att J-Södra kan dra nytta av svaren från City, genom att trycka på 
underhållningen och få deras engagemang genom denna faktor. På sikt tror vi detta kan 
leda till att man väcker ett större intresse för klubben i det långa loppet och att man då un-
dermedvetet övergår till att även stödja laget. 

Relationen till J-Södra 

Eftersom att respondenterna i undersökningen var från Jönköping, och arbetet för uppsat-
sen har utgått från ett samarbete med J-Södra, var det högst relevant att undersöka relat-
ionen man har till J-Södra. Första steget, awareness, i PCM modellen utgår från att man 
känner till laget, varav det framgick att hela 126 av 187 personer svarade att de känner till J-
Södra, medan resterande hade en annan relation till laget. Funk et al. (2001) menar att detta 
syftar till de processer som formar en psykologisk koppling till en sport eller ett lag genom 
medvetenhet. Eftersom merparten av respondenterna befinner sig i detta första steg, måste 
klubben öka konsumenternas medvetenhet för sporten och deras engagemang att vilja in-
volveras till att gå på matcherna. Genom att göra detta och passera första steget, uppnår 
man andra steget, attraction, och här förklarar Funk et al. (2001) att om man förstår inne-
börden av sporten och de olika lag som finns, skapas en relation till att man gillar något lag 
mer än ett annat.  

J-Södra kan dra nytta av reflektionerna kring hur konsumenterna upplever de olika stegen 
och arbeta utifrån att få så många som möjligt att nå det högsta steget, allegiance. Då det 
visade sig vara flera invånare i Jönköping som befann sig i första steget, och som hade an-
tingen ett litet eller stort fotbollsintresse, så finns det här en möjlighet för J-Södra att lägga 
fokus på dem för att vinna deras engagemang. Skillnaden på det näst sista steget, atta-
chment, som indikerar på att man är ett fan och det föregående steget att man gillar J-
Södra, beskriver Funk (2008) är att den psykologiska anknytningen blir starkare, mer stabil, 
att engagemanget ökar och beteendet påverkas mer. Här ökar känslan av att ett fan känner 
att han eller hon är en del av en grupp, som har ett gemensamt syfte att stödja laget och 
därmed utvecklas relationen till vänner och familj (Funk, 2008). När man har kommit upp 
till sista steget är man lojal till klubben, samt engagerad och involverad i föreningen. Vilket 
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också stärks av enkätundersökningen då samtliga på denna nivå är fotbollsintresserade, som 
karaktäriseras i denna undersökning av att man lever för J-Södra. 

Anledningen till att resultatet inte visar att lika många respondenter är J-Södra fan eller le-
ver för klubben, kan bero på att antalet som frågades uppe på ”Vallen” var färre. Å andra 
sidan är föreningen medvetna om att de som är fans alla redan besöker matcherna och 
grunden i problemet som J-Södra har är att man vill få fler nya intresserade besökare till 
matcherna. Att då utgå från att man måste lägga fokus på de som befinner sig i den nedre 
delen av modellen, är en bra utgångspunkt för att lyckas öka tillströmningen till J-Södras 
matcher. 

Budgeten man som individ väljer att lägga eller har råd att lägga påverkar hur mycket, eller 
aktivt man kan engagera sig i sporten (Funk, 2008). I enkätundersökningen togs det upp 
om J-Södra har ett för dyrt medlemskap eller ej och resultatet visar att en markant del av 
majoriteten tyckte att J-Södra inte har ett för dyrt medlemskap. Trots att det fanns tankar 
om att ungdomarna skulle reagera på att medlemskapet var aningen för dyrt, bevisade en-
kätundersökningen motsatsen, då ålder inte påverkade resultatet. Vi tror dock att det är vik-
tigt att ha i åtanke att medlemmarna önskar att få något mer för medlemskapet, det räcker 
inte med att bara stödja laget, utan man vill få ut ett mervärde.  

Konsumentens egna tankar 

För att skapa en relation och för att få ett ömsesidigt engagemang från en person, krävs det 
dels att klubben försöker skapa en känsla av samhörighet och att man känner en lokal an-
knytning till laget, vilket framkom som en vanlig faktor i enkätundersökningen. En tanke 
här är att om spelarna involveras och engagerar sig mer i samhället och kommunen de spe-
lar i, kan känslan av att folket får en närmre relation till föreningen vilket således styrker de-
ras anknytning. Lucian (2013) påvisar att personal selling innebär personlig kontakt med 
konsumenten, och att tillhandahålla ytterligare information om produkten eller servicen i 
fråga. Detta är något som J-Södra kan ha användning av, exempelvis genom att sälja in 
klubben via spelarna och att utgå med fokus från det som skapar och knyter an till nya kon-
takter. 

Ytterligare en återkommande faktor som lämnades via enkäten var att uppväxten är bety-
dande för det lag man håller på. Resultatet från enkätundersökningen styrks genom teorin 
där Funk et al. (2001) beskriver att introduktionen till sport kan ske i ett väldigt tidigt stadie 
i livet, genom att föräldrar klär barnen i kläder med sportloggor eller köper bollar. Detta är 
något en klubb kan ta hänsyn till om man vill locka en yngre generation till matcher, att 
man då kan jobba med att skapa relationer och anknytningar till laget i ett redan tidigt sta-
die i livet, genom förslagsvis knattefotboll och turneringar. Även här kan spelarna involve-
ras och agera som en förebild för ungdomarna som vill växa i fotbollen. Detta kan återigen 
sammankopplas till att J-Södra vill ha fler besökare på matcherna, där barnen och ungdo-
marna tar med sig sina föräldrar till matcherna, vilket även hänvisar till faktorn att man på-
verkas av vänner och familj som presenterades i figur 4.3. 
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Många respondenter påvisade även att vinsten är av betydelse för att få en konsuments en-
gagemang och relation till klubben. Spelar man bra fotboll och presterar under match, an-
ser vi att detta kan leda till att fler besökare kommer till matcherna och att motivationen 
och hoppet för laget ökar. Man kan inte komma helt undan med att vinst är en viktig fak-
tor, som styrks av Bauer et al. (2005, s. 497) ”[…] the strongest team sport brands in Europe are 
still those that are the most successful on the field”. Vilket tyder på att desto mer man vinner, ju fler 
folk besöker matcherna och detta resulterar i att varumärkeskännedomen ökar, såväl som 
de återkommande supportrarna. 

Avslutningsvis när det kommer till enkätundersökningen kunde respondenterna beskriva 
känslor som man upplever under en match och här understryker Chalip (2006) att känslan 
inför ett event är en känsla av att något viktigt och stort ska hända, och det är den känslan 
man vill fånga vid utformandet av ett event. Då både teorin och enkätundersökningar styr-
ker samma sak är det viktigt för J-Södra att arbeta med dessa känslor som infinner sig hos 
publiken inför matchen, samt att under matchen arbeta med att framkalla rätt känslor, ge-
nom att exempelvis få en bra stämning på arenan.  
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6 Slutsatser  
Detta kapitel kommer belysa de mest centrala delarna som kommit fram i analysen. Kapitlet kommer att 
knyta an till syftet samt problemdiskussionen i uppsatsen, och slutsatserna kommer att presenteras utifrån 
det.  
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka och öka förståelsen för hur ett matchevent kan 
stärka en fotbollsklubb och dess varumärke. Genom att använda J-Södra som ett fallföretag 
har uppsatsen haft som utgångspunkt att utgå från vad föreningen har för problem gällande 
antalet matchbesökare. I dagsläget finns det många punkter att förbättra kring matcheven-
ten och vi har kommit fram till att det finns många faktorer att jobba med som påverkar 
detta. Det står klart att det inte finns en lösning som passar alla, men de nyckelfaktorer som 
invånarna i Jönköping värdesätter under eventet är de som följer nedan. 

Utifrån analysen kan vi dra som slutsats att det krävs många steg till att skapa ett starkt va-
rumärke. Det är viktigt att varumärket förmedlas på rätt sätt och att det riktar sig till den 
målgrupp som är tänkt och med hjälp av ett starkt event, i det här fallet matchupplevelsen, 
är man en bit på vägen. Från både den kvalitativa och kvantitativa studien framkom det att 
marknadsföring inför ett event är en viktig del till att fler besökare ska komma på en match. 
Eftersom det visade sig tydligt att utskick av nyheter och matchinfo samt event och andra 
händelser var viktiga faktorer, är en slutsats att marknadsföringen av detta kan vara en stark 
startpunkt. En vidare implementering är att man involverar spelarna mer i dagens mark-
nadsföring, då det dels är något som efterfrågades av respondenterna i enkätundersökning-
en, samt att en lokal anknytning är något J-Södra vill förmedla med föreningens varumärke. 
Slutsatsen blir därav att involveras spelarna mer i samhället skapar man en starkare samhö-
righet mellan besökarna och eventen, som också kommer leda till ett stärkt varumärke för 
klubben.   

Genom undersökningen har vi även kommit fram till att påverkan från vänner och familj är 
av värde för klubben att tänka på, då detta är en faktor som lockar fler besökare till en 
match. Ett attraktivt event ska svara mot något som lockar hela familjen och där man kan 
påverkas från vänner och familj att vilja delta. Således drar vi slutsatsen att klubben måste 
skapa engagemang hos invånarna i Jönköping, och då det är många som känner till J-Södra 
och har ett allmänt intresse för fotboll, men som inte har någon relation till J-Södra, bör 
föreningen satsa på att utöka denna medvetenhet till en relation och bygga vidare på det 
fotbollsintresse som finns.  

När det kommer till de tekniska funktionerna och påverkan från dessa, visade det sig att det 
inte var en betydande faktor som lockar till en match. En slutsats vi drar utifrån detta är att, 
även om det inte visade sig vara det som lockar mest så kan det ändå vara en faktor som 
värdesätts i att möjligheten till dessa funktioner finns. Vi tror att den nya web 2.0 kan ge 
mer spänning i en match och skapa en större känsla av gemenskap, som även tenderar att 
sitta kvar efter matchen då man kan diskutera matchen genom appen eller ett forum. Vilket 
därmed höjer helhetsupplevelsen på matchen och den upplevda känslan man tar med sig 
när man går hem därifrån.  
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Sammanfattningsvis är den ledande slutsatsen att det måste finnas en harmoni mellan be-
sökarna, spelarna och klubben för att eventen ska nå den grad av attraktivitet som man ef-
tersträvar, då de tillsammans uppmuntrar varandra till framgång. Kopplingen är således att 
klubben måste integrera alla delar för att stärka matcheventet och klubbens varumärke. 
Dock finns det ingen garanti för att det som nämnts i slutsatsen fungerar allena, då det har 
visat sig att vinst också har en stor betydande roll, men som är något som inte berör det vi 
kan påverka. Avslutningsvis är faktorerna beroende av varandra och bidrar till den under-
hållning man vill uppleva under en match och skapar ett helhetskoncept.  
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7 Egna tankar och framtida reflektioner 
Under studiens gång har det framkommit nya infallsvinklar till det berörda ämnet och ifall 
arbetet inte hade haft den tidsbegränsning som var avsatt, vore det intressant att göra en 
mer djupgående studie kring hur invånarna i Jönköping relaterar till fotboll och J-Södra. 
Ifall denna möjlighet hade funnits hade fler respondenter tillfrågats och en bredare mål-
grupp hade önskats. 

Under arbetets gång har tankar uppkommit om att en fokusgrupp hade varit ett bra kom-
plement till den nuvarande metoden. Detta för att få fram mer djupgående tankar från be-
sökarnas/konsumenternas perspektiv där de får en möjlighet att diskutera med varandra. 
Man skulle kunna kombinera både homogena och mindre homogena grupper, för att se 
vad det är som skiljer vissa grupper åt, men samtidigt för att se vad det är som de kommer 
överrens om. 

Framtida studier som vi tycker saknas och vore intressant att undersöka mer djupgående är 
hur besökarna upplever helheten kring matcheventet. Då uppsatsen utgått från föreningens 
perspektiv, är det intressant att nå besökarna på en annan nivå, såsom att använda sig av 
personliga intervjuer med besökarna. I en kort kontext saknas det studier som utgår från 
supportrarnas och besökarnas perspektiv.  

En annan vinkel som vore intressant att undersöka är även en jämförelse mellan hur olika 
svenska klubbar arbetar med sina matchevent. Att även undersöka hur internationella fot-
bollsklubbar arbetar med detta och göra en jämförelse gentemot svenska klubbar vore in-
spirerande för att se likheter, skillnader och framgångsfaktorer. Det vore också intressant 
att beakta benchmarking och hur klubbarna använder sig av det, där de kan dra nytta av 
varandra och hämta inspiration till sin klubb.  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor Bo Ström  

• Hur känns laget inför säsongen?  
 

• Hur många trogna fans skulle du uppskatta att J-Södra har här i Jönköping?  
 

• Vad vill ni förmedla med J-Södra som varumärke?  
 

• Vad har ni för kontakt med supporters idag, hur underhåller ni relationen med 
 dem?  

- Gör ni något för att bygga lojala relationer med konsumenterna?  
 

• Arbetar ni med att stärka relationerna mellan J-Södra och era intressenter?  (media, 
sponsorer, fanclubs etc.)  
 

• Hur marknadsförs matcherna, hur byggs förväntningarna inför en match upp?  
 

• Vilka olika sätt tillhandahåller J-Södra när det kommer till biljettköp?  (appar, internet, 
fysisk butik)  
 - Hur får man som konsument kännedom om de sätt som finns? 
 

• Vilka möjligheter finns det att köpa J-Södra souvenirer?  
 

• Hur fungerar det på arenan under en matchdag?  (halvlek, korvförsäljning, händelserna 
runt om matchen, etc.)  
 

• Hur involverade är spelarna i dagens marknadsföring?  
 - Vad krävs av spelarna?  
 

• Arbetas det något med att involvera supportarna till att “heja” fram laget till vinst?  
 

• Livesänder ni matcher via internet? Streaminig?  
 

• Rent generellt varför tror du att antalet besökare på matcher inte är så många  som 
önskas?  
 - Vad tycker du saknas?  
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Bilaga 2 
Intervjufrågor Simon Bodarve 

• Vad är din roll i föreningen? 
 

• Vad erbjuder ni era medlemmar, (vad får dom för medlemskapet, får de exempelvis något ex-
tra under matcher) 

- Hur värvar ni medlemmar?  

• Hur arbetar ni idag med relationen till medlemmarna?  
 

• Hur gör ni för att medlemmarna ska stanna kvar hos er?  
 

• Jobbar ni något med att bibehålla lojala relationer med medlemmarna? 
- Vad betyder medlemmarna för er? 

 
• Vad är Green Machine? 

- Vem får bli medlem i Green Machine?  
- Värvas det nya medlemmar hit? 
- Har Green Machine något att säga till om ang. föreningen/klubben? 

 
• Inspireras J-Södra av andra? Använder ni er av benchmarking?   

 
• Avslutningsvis, varför tror du att J-Södra inte får tillräckligt med besökare på mat-

cherna? Och vad tror du skulle behöva göras för att ändra på detta?  
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
Om möjlighet finns att streama en match, väljer du då det över att gå på en livematch? 
Varför? 

Beror på vilket lag som spelar Vill känna trycket och upplevelsen 
Live är bättre än stream Beror på vädret 
Kostnad Vet ej hur man gör 
Inte samma upplevelse Fotboll skall ses på plats! 
Ser bättre Bättre live 
Bekvämt Inte intresserad 
Tid Lättare 
Stökigt Ibland, beror på avstånd och väder 
Tillgänglighet Praktiskt 
Bekvämt Bekvämt 
Student Bättre live 
Smidigt att kunna vara hemma ibland Mer känsla att se en match live, mer 

stämning och gemenskap 
Det är tråkigt att titta matchen på TV Visserligen billigare att streama, men roli-

gare på plats 
Roligare live, gemenskap Bekvämare 
Roligare live Om jag bor nära kollar jag hellre live 
Borta bra men hemma bäst Stream brukar vara dålig 
Gillar varken eller Endast om matchen är långt ifrån där jag 

befinner mig 
Ibland, beror på ekonomiska skäl Mer lättillgängligt 
Stream går inte att jämföra med känslan 
att se live 

Det är roligare att titta live. bättre stäm-
ning 

Bekvämt Mer känsla att se live om möjlighet att se 
live finns. 

Mer stämning och känsla live, beror dock 
på avstånd till match 

Smidigt att kolla hemma 

Bekvämt Det är upplevelsen man vill åt 
Smidigt Aktuellt 
Vill ha live känslan Roligare att träffa folk 
Skönt att sitta hemma i soffan Inte alltid, men live kan man se var man 

är 
Live är bättre känsla Känslan av resten av publiken gemenskap 
Fotboll ska ses live! Roligare att kolla live 
Bättre stämning live För lat för att ta mig till stan 
Bättre stämning live Slippa trängsel till toa 
Ibland, är det dåligt väder så streamar jag Bättre live 
Beroende på om matchen är nära Gemenskap och stämningen 
Mer känsla att gå på en livematch Bättre känsla live 
Bekvämlighet Mer spänning 



 

 
59 

Ibland, bekvämt Roligare och mer gemenskap live, dessu-
tom får laget inget publikstöd om alla 
streamar 

Ja, om det är bortamatch Inte om det är favorit laget! 
Roligare att se live Kortare resa 
Det är gött att sitta hemma i soffan Tillgänglighet 
Roligare Men beror på situationen 
Bättre känsla live Bättre live 
Live är en särskild känsla Roligare att kolla live 
Bättre live Fotboll ska ses på plats 
Bättre live Beror helt på väder 
Bekvämt och billigare Alltid bäst att se live 
Bör upplevas Live är bättre 
Beror på motstånd, men alltid roligare live Roligare att kolla live 
Beror på tillgängligheten live Upplevs bättre live 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 
Tycker du J-Södra har för dyrt medlemskap? (10-19 år 300 kr, 20+ 500kr) 
Om du svarade ja, varför? 

 
Dyrt 
Får inte ut så mycket av det 
För jag har inte stort intresse 
Ska vara billigare 
Vet ej 
För liten klubb för det priset, får inte mycket för det. 
Alla ska ha möjlighet att vara med 
Dyrt om man inte är väldigt engagerad 
Får för lite för det 
Är student, vill få mer för medlemskapet 
Men får för lite för det 
Men skulle vilja ha mer för det 
Student 
Fattig student 
Ger mig inte så mycket? 
Student 
Extra jobbare, för dyrt för mig 

  



 

 
62 

Bilaga 7 
Vad krävs av en fotbollsklubb för att få ditt engagemang/en relation med dig? 
 
Vinst Bra ekonomi, bra kontakt med medlemmar 
Att de ger något tillbaka Bra laganda 
Billigare biljetter Att vinna titlar, snygga matchställ 
Anknytning Rolig fotboll, framåtanda, spelares engagemang 
Slumpen, en faktor från födelsen Spela bra/ rättvis fotboll, underhållande, god 

stämning 
Faktor som följer med från födelsen- Jag följer 
Zlatan 

Ungdomsfotbollen är viktigt 

Man håller på laget man växte upp med Bry sig om sina medlemmar 
Grupptryck Rotation inom klubben, händer saker 
Bryr sig Bra spelare 
Bryr sig Göra reklam 
Går bra för dem Uppväxt 
Visar att det är viktigt med publik Synas 
Inbjudningar Spelar bra 
Tradition Vinst 
Lockande spel, bra matcher & mycket folk Vinst 
Tradition Tradition 
Laget engagerade i samhället Intressanta spelare 
Tradition Snygga/ intressanta spelare 
Synas mer Engagemang 
Att jag känner någon som spelar Mer underhållning 
Proffsigt event & ej för dyrt Gemenskap och engagemang 
Något som kopplar till laget familj/ vänner etc. Där man är uppvuxen/ bor 
Vet ej De är som de är 
Bra spel Engagemang 
Sitter i sen födseln Vinna matcher 
Lokal anknytning Uppväxt med klubben 
Att de brinner för sitt lag Intressant spelstil 
Ha många events Laget ska vara från min hemstad 
Gemensam resa Uppvuxen i staden laget kommer från 
Drivande klubb Bra spel, bra fotboll 
Snälla goa personer/ tränare Att någon jag känner är med i laget 
Gemenskap Erbjuda bra fotboll 
Gemenskap Bra värdegrund och duktiga spelare 
De kommer ej få mitt engagemang, kanske i 
framtiden när man får barn som är intresserade 

Bra spel, duktiga i serien 

Det kommer tyvärr inte lyckas få mitt engage-
mang 

Bra lagkänsla, rättvist spel 

Bry sig om supportrar Info, att jag känner någon i laget  
(om det ej är Zlatan) 
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Tydliga riktlinjer, ambition Information, prestation 
Känslan av samhörighet. Del av uppväxten Om någon nära anhörig är aktiv 
Känna någon i laget Anknytning med familj/ vänner samt lokal an-

knytning 
Främst att jag själv spelar där eller vänner spe-
lar eller ha spelat 

Skicklighet, entusiasm 

Att man spelar fin/rolig fotboll Positivism 
Rolig, smart fotboll med karismatiska spelare Att jag skulle haft ett barn som spelade 
Intresse till sporten och koppling till laget Jag stödjer lager sedan länge, lokal anknytning 
Nya o bra klubbar Spela attraktiv fotboll 
Anknytning till staden eller att jag känner nå-
gon i laget 

Lokala faktorer 

Behandla supporters på bra sätt Vän eller familjemedlem som spelar 
Att de visar stolthet för sitt lag, att de är seriösa Att en vän eller familjemedlem spelar 

Spelare, karaktärer, bra spel Är inte intresserad av fotboll 
Engagerade supportrar, påverkan av umgänge Att dem beter sig proffsigt 
Bra/underhållande fotboll. Tilltalande image Lokalt 
Intressanta spelare & mer aktivt lag i samhället Deras engagemang i samhället 
Intressanta spelare, lokalt, uppväxt Bra spel 
Visa uppskattning för de medlemmar som 
finns 

Vet inte 

Spelar med Södra/uppväxt med dem Vinst 
Att dem vinner Bra spel 
Geografiskt läge Att spelare visar hjärta för klubben 
Familjens intresse Bra sammanhållning, trogen mot klubben 
Vet ej Bra spel, vinst mycket publik 
Visa intresse Att man känner någon i laget 
Schysst spelad fotboll som är kul att titta på Känner någon i laget 
Vet ej Bra organisation, bra folk. Ömsesidig kärlek, bryr 

sig om fansens åsikter 
Bra spel Att klubben heter AIK 
Bra och rolig fotboll. Bry sig om supportrar Bra förening med härlig gemenskap 
Att spelarna är lojala mot sin klubb Gemenskap 
Event & att de visar intresse för supportrarna Gemenskap 
Bry sig om supportrarna Glädje och engagemang 
Ett intresse från min sida Kontakter och trevliga människor 
Bra priser Inget 
Intressanta och alerta spelare Spelarprofiler 
Engagemang, kärlek Rolig fotboll 
Levande klubb, händer saker, förväntan byggs 
upp. 

Snygga spelare och bra biljettpriser 

Evenemang, involverade i samhället/ skolan Ansvarstagande från knattefotboll upp till A-
laget 
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Bilaga 8 
Vad upplever du för känslor under en fotbollsmatch? 

 
Tillfredsställelse Gemenskap, glädje, lycklig 
Glädje Glädje, spänning 
Lycka, Gemenskap, eufori Spänning 
Glädje, samhörighet Eufori 
Eufori Kärlek, hat, eufori 
De flesta; glädje, ångest, eufori, stress De flesta, otroligt, uppfriskande, spän-

nande, höjer humöret. 
Spänning, glädje, ilska Beror på hur det går, glad/arg 
Spänning Lycklig, gemenskap, underhållning 
Spänning Glädje, frustration, kärlek 
Spänning Glädje, spänning, underhållning 
Kul om de vinner Neutral, glad 
Frustration Gemenskap, passion 
Glädje, besvikelse, frustration Gemenskap, glädje 
Spänning Samhörighet 
Bra Trevligt att gå 
Spänning Glädje, laganda 
Spänning Adrenalin 
Stämningen Glädje 
Starka, engagemang Lite blandning av positiva känslor 
Går ej på match Engagemang, glädje 
Spänning, glädje Ilska, glädje 
Spänning Glädje, spänning, underhållande 
Glädje, lycka Kärlek, gemenskap, värme 
Går ej på match Engagemang, entusiasm 
Teamkänsla Glädje, värme, gemenskap, engagemang 
Beror på hur det går. Pulsen kan stiga lite om 
det går bra/vinst 

Glädje, frustration, sugen på att själv 
spela 

Glädje, sorg Eufori, glädje 
Går ej på match Spänning, inlevelse, tävlingsinstinkt 
Passion! Glädje, frustration, passion 
Bra Spänning, adrenalin, ångest 
Tyvärr alla Ångest, spänning, uppgivenhet, glädje 
Glädje, desperation Entusiasm 
Glädje, frustration Spänning, glädje, sorg, uppgivenhet, ång-

est 
Nervös, entusiastisk Gemenskap 
Glädje Glädje 
Blandat, mest positiva känslor Glädje, frustration, passion, hängivenhet 
Pirr, glad, spännande, goa känslor Glädje, ibland irritation 
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Glädje, gemenskap Gemenskap, spänning 
Gemenskap, adrenalin kick Glädje, entusiastisk 
Glädje Engagemang, glädje, spänning 
Glädje, sorg, adrenalin, dålig förlorare Spänning, glädje 
Glädje, adrenalin Glädje, gemenskap 
Trångt, jobbigt, tråkigt. Gillar mer att se 
större mästerskap där det är mycket skickli-
gare spelare 

Inga, är ej fotbollsintresserad 

Går ej på fotbollsmatcher, så vet ej Spänning, lycka och ibland besvikelse 
Glädje, hat Harmoni 
Glädje, frustration Ren underhållning 
Hela registret - hopp, glädje, uppgivenhet, 
ilska 

Glädje 

Glädje, sorg, ilska, kärlek Glädje, spänning, nervositet 
Glädje, vinnarinstinkt Ambivalens 
Glädje, besvikelse, nervös Gemenskap, glädje 
Blandad känslor, beror på om matchen är bra 
eller dålig. 

Gemenskap 

Glädje Glädje 
Kul och spänning Roligt, härlig stämning, gemenskap 
Underhållning Går ej på match 
Att det är roligt, underhållande Glädje 
Glädje Kärlek och hatkärlek 
Glädje, frustration Glädje 
Glädje, ilska, frustration, passion Glädje 
Glädje, spänning, nervositet Glädje 
Goda känslor, upprymdhet Hat och kärlek 
Engagemang Blandade 
Glädje Glädje mestadels 
Frustration, glädje, gemenskap Nervös 
Glädje, frustration, engagemang, gemenskap Kärlek 

Spänning, glädje, frustration, hopp Ilska, lycka 
Fantastisk, stämning Beror på resultatet 
Vet inte Gemenskap 
Glädje, frustration Spänning 
Det är roligt Glädje, besvikelse, gemenskap, engage-

mang 
Jobbigt Glädje, eufori, besvikelse, ilska, hopp, 

maktlöshet 
Gemenskap, spänning Glädje, sorg, spänning 
Beror på resultatet, speltempo och attityd, 
men framför allt är det bara kul att vara på 
plats 

Glädje, frustration 
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Gemenskap Glädje, frustration 
Stämning Glädje 
Frustration, ilska Fjärilar i magen 
Glädje, frustration, adrenalin Alla känslor man kan ha 
Samhörighet Glädje, sorg 
Glädje, sorg, gemenskap, har, kärlek Glädje, ilska 
Eufori, frustation Olika varje gång beroende på matchen 
Gemenskap, laganda, glädje Passion, glädje 
Lite tråkigt, händelselös Glädje, ilska och mycket där emellan 
Engagemang, vinst Olika känslor varje gång 
Spänning, frustration, engagemang Adrenalin, glädje 
Desperation, glädje, spänning, ilska Adrenalin 
Glädje Glädje 

 
 

 


