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Abstract 

 

Titel: Allsvenska fotbollsklubbars strategiska kommunikation -när publiken sviker 

Författare: Alexander Johnsson & Christoffer Backlund 

Termin och år: Vårtermin 2019 

Antal ord: 12 794 

 

Problemformulering och syfte: Denna studie undersöker hur organisationer hanterar 

engagemang och lojalitet hos sina intressenter med hjälp av strategisk kommunikation. Hur 

organisationer skapar engagemang och lojalitet men även hur de försöker bibehålla det hos 

sina intressenter. De 16 fotbollsklubbar som medverkar i Allsvenskan under säsongen 2019 

är studieobjektet i denna undersökning, men undersökningen riktar sig mot alla 

organisationer som vill arbeta med engagemang och lojalitet hos sina intressenter. Valet av 

studieobjekt hamnade på de 16 Allsvenska fotbollsklubbar då publiksiffrorna har varit en 

nedåtgående trend under de senaste fyra åren.  

 

Metod och material: Studien är genomförd med hjälp av en kvalitativ metod i form av 

samtalsintervjuer. Urvalet till samtalsintervjuerna var de samtliga 16 Allsvenska 

fotbollsklubbarna, dock hade sex fotbollsklubbar inte möjlighet att medverka. Tio 

fotbollsklubbar intervjuades med frågor som handlade om engagemang och lojalitet, under 

intervjuerna användes samma intervjumanual.  

 

Huvudresultat: Det resultat som tagits fram visar på att de Allsvenska fotbollsklubbarna 

arbetar med att positionerar sig i den stad de finns. Det som kommuniceras från 

fotbollsklubbarna riktar sig mot alla deras målgrupper, deras kommunikation förändras eller 

anpassas inte efter målgrupp. Fotbollsklubbarna försöker skapa en naturlig mötesplats och 

familjär känsla under deras evenemang. Öppenhet och delaktighet mot deras intressenter är 

något fotbollsklubbarna arbetar med.  

 

Nyckelord: Lojalitet, Engagemang, Allsvenska fotbollsklubbar, Strategisk kommunikation, 

Word of mouth 

 

 

 



3 

Innehållsförteckning 
1. Introduktion ......................................................................................................................................................... 4 

1.1 Inledning ....................................................................................................................................................... 4 

1.2 Syfte ............................................................................................................................................................. 5 

1.2.1 Frågeställning ........................................................................................................................................ 5 

1.3 Disposition .................................................................................................................................................... 6 

2. Allsvenskan ......................................................................................................................................................... 6 

3. Teori och tidigare forskning ................................................................................................................................. 7 

3.1 Strategisk kommunikation ............................................................................................................................. 7 

3.1.1 Profil, Image och Identitet ...................................................................................................................... 8 

3.1.2 Målgrupp ............................................................................................................................................... 9 

3.2 Varumärke .................................................................................................................................................. 10 

3.3 Word of mouth ............................................................................................................................................ 11 

3.4 Sociala medier ............................................................................................................................................ 12 

3.5 Differentiering och Positionering ................................................................................................................. 14 

4. Metod och material ............................................................................................................................................ 15 

4.1 Kvalitativ metod .......................................................................................................................................... 16 

4.2 Intervjuer ..................................................................................................................................................... 16 

4.3 Urval ........................................................................................................................................................... 17 

4.4 Intervjumanual ............................................................................................................................................ 18 

4.5 Praktiskt tillvägagångssätt .......................................................................................................................... 19 

4.6 Sammanställning av resultat ....................................................................................................................... 20 

4.7 Validitet, reliabilitet och replikerbarhet ........................................................................................................ 20 

4.8 Metodproblem ............................................................................................................................................. 21 

5. Resultat och analys ........................................................................................................................................... 22 

5.1 Strategisk kommunikation ........................................................................................................................... 22 

5.1.1 Profil, Image och Identitet .................................................................................................................... 23 

5.1.2 Målgrupp ............................................................................................................................................. 24 

5.2 Varumärke .................................................................................................................................................. 26 

5.3 Word of mouth ............................................................................................................................................ 27 

5.4 Sociala medier ............................................................................................................................................ 29 

5.5 Differentiering och Positionering ................................................................................................................. 30 

6. Slutsatser och Slutdiskussion............................................................................................................................ 33 

6.1 Slutsatser .................................................................................................................................................... 33 

6.2 Slutdiskussion ............................................................................................................................................. 34 

7. Källförteckning ................................................................................................................................................... 36 

8. Bilagor ............................................................................................................................................................... 41 

8.1 Intervjumanual ............................................................................................................................................ 41 

 



4 

1. Introduktion 

Innan en fotbollsmatch är det viktigt att värma upp vilket gör att fotbollsspelarna är redo för 

matchen, detta kan jämföras med introduktionen det vill säga detta kapitel. Då kapitlet 

kommer gå igenom vilket problem som kommer tacklas, syftet, frågeställningarna och sista 

men inte minst dispositionen.  

 

1.1 Inledning 

När en organisation tappar engagemang och lojalitet hos sina intressenter kan detta påverka 

organisationen negativt (Barker, 2013). Ett sätt att återfå engagemanget och lojalitet hos 

intressenterna är genom att organisationen använder sig av strategisk kommunikation 

(Hallahan, Holtzhausen, van Ruler, Vercic & Sriramesh, 2007). Genom att använda 

kommunikation på ett målmedvetet och strukturerat sätt kan strategisk kommunikation hjälpa 

en organisation att uppnå sina uppsatta mål (ibid.). Det är viktigt för en organisation att få 

sina intressenter att bli lojala till dem då det är dyrare att försöka få nya intressenter (Aaker & 

McLoughlin, 2010:178). Det som kommer undersökas är hur organisationer kan skapa och 

bibehålla engagemang och lojalitet hos sina intressenter med hjälp av strategisk 

kommunikation.  

 

Det går att resonera om att lojala intressenter kan sprida ett positivt budskap om en 

organisation som skulle kunna göra att organisationer får nya intressenter eftersom de har 

hört något bra om organisationen, detta kallas word of mouth och denna teori kommer vara 

en viktig del. Word of mouth går ut på att intressenter sprider information om en organisation 

till andra intressenter eller potentiella intressenter, informationen som sprids kan både vara 

positiv eller negativ (Flugoni & Lipsman, 2015). Dock har en organisation möjlighet att 

påverka vilken information som sprids (ibid.). I dagens samhälle fylls alla 

kommunikationskanaler med så pass mycket information att det blir svårt för intressenter att 

sortera ut när de använder dessa kanaler (Kotler, Armstrong, Harris & Piercy, 2013:224), 

detta tyder också på att lojala kunder är viktigt för organisationer. Idag finns det en uppsjö 

med olika sätt och kanaler för en organisation att kommunicera genom, men tanken är att 

vägleda organisationer till ett effektivt sätt att kommunicera, för att organisationer inte 

behöver lägga ner tid på att testa sig fram genom alla kommunikationssätt som finns.  
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För att hjälpa organisationer att skapa engagemang och lojalitet hos sina intressenter genom 

forskning inom kommunikation, måste det finnas forskning från olika utgångspunkter. 

Forskningen skall vara bred och det ska finnas många pusselbitar för kommande forskare att 

ta del av att de kan argumentera för hur organisationer ska jobba för att uppnå engagemang 

och lojalitet hos sina intressenter. Moriuchi (2019) angriper engagemang och lojalitet ur ett 

perspektiv inom näthandel och AI (artificiell intelligens). Moriuchi (2019) beskriver hur AI 

kan hjälpa organisationer som har sin verksamhet på internet med att få engagerade och lojala 

intressenter. Detta är en pusselbit som angriper engagemang och lojalitet på sitt egna sätt men 

precis som denna studie kommer de både hjälpa kommande forskare att förstå hur 

organisationer kan skapa detta hos sina intressenter.   

 

Studien ska tillföra en ytterligare pusselbit till den forskning som finns om att skapa 

engagemang och lojalitet för organisationer. Men fokus kommer att ligga på Allsvenska 

fotbollsklubbar, men den skall vara applicerbar på alla organisationer som vill öka 

engagemanget och lojaliteten hos sina intressenter. Allsvenska fotbollsklubbar kommer ligga 

som grund och är studieobjektet för denna forskning, men målet är att hjälpa till med att 

skapa ett bredare forskningsunderlag för senare forskning. Genom att studera hur Allsvenska 

fotbollsklubbars kommunicerar för att kunna se vilken strategi fotbollsklubbarna kan använda 

sig av för att öka engagemanget kring deras fotbollsmatcher. Studien kommer fokusera på de 

16 Allsvenska fotbollsklubbars arbete med att öka engagemanget och lojaliteten genom att 

kolla på hur de förmedlar detta via strategisk kommunikation. Vilka målgrupper de 

Allsvenska fotbollsklubbarna vänder sig till, samt hur de väljer att kommunicera med dem. 

För att se om det finns något samband mellan hur de Allsvenska fotbollsklubbarna 

kommunicerar för att skapa och bibehålla engagemang och lojalitet kring deras organisation.   

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Allsvenska fotbollsklubbar jobbar med 

strategisk kommunikation för att öka engagemang och lojalitet hos sina intressenter.  

1.2.1 Frågeställning 

1. Hur arbetar Allsvenska fotbollsklubbar med strategisk kommunikation för att öka 

engagemanget och lojaliteten?  

2. Hur arbetar Allsvenska fotbollsklubbar för att förhindra att förlora engagemang och 

lojalitet hos sina intressenter?   
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1.3 Disposition  

Studien är konstruerad i sex huvudsakliga delar, dessa är bakgrund, inledning, teori och 

tidigare forskning, metod och material, resultat och analys och till sist slutsats och 

slutdiskussion. I slutet finns källor, bilagor och intervjumanualen. Ett förslag på vidare 

forskning inom ämnet finns presenterat i slutet.  

2. Allsvenskan 

Allsvenskan är Sveriges högsta fotbollsserie där de 16 bästa fotbollsklubbarna runt om i 

Sverige deltar och tävlar om vem som skall bli svensk mästare (Allsvenskan, u.å.). 

Fotbollsserien avgörs efter 30 omgångar där varje lag får mötas i ett dubbelmöte, 15 

bortamatcher och 15 hemmamatcher och det lag med flest poäng efter 30 omgångar blir 

svensk mästare (ibid). Den Allsvenska säsongen börjar 31 mars och slutar 2 november (ibid.).  

 

Säsongen 2015 hade Allsvenskan i snitt 9967 åskådare per match (Allsvenskan, u.å.), 

säsongen 2016 hade Allsvenskan i snitt 9127 åskådare (ibid.) och säsongen 2017 hade dem i 

snitt 9087 åskådare per match (ibid.). Säsongen 2018 var publiksnittet 8425 

(Svenskelitfotboll, 2018). Genom att titta på dessa siffror går det att se en trend i att 

engagemanget och lojaliteten i Allsvenskan sjunker (Se figur 1). Detta är ett problem då 

Allsvenska klubbar får intäkter för varje åskådare som kommer och kollar på deras matcher 

(Sundsvalls Tidning, 2017). Det finns Allsvenska klubbar som har problem med ekonomin 

(Forsgren, 2017) och för att fortsätta driva klubbarna framåt både ekonomisk och sportsligt 

behövs ekonomisk tillväxt.  

 

På figur 1 nedan redovisas publiksnittet i Allsvenskan från 2015 till 2018. På den stående 

stapeln redovisas antal åskådare i styck och på den liggande stapeln redovisas det vilken 

Allsvensk säsong det gäller.  



7 

 

Förutom att se de Allsvenska fotbollsmatcherna på plats går det att se dem via en TV tjänst. C 

More är en streamingtjänst som ägs av Bonnier AB (Cmore, u.å.). Via streamingtjänsten går 

det att kolla på alla Allsvenska fotbollsmatcher, denna tjänst kan användas med hjälp av en 

smarttelefon, surfplatta, dator och linjär TV (ibid.). Sedan 1997 är det endast C More som 

haft rättigheter till att sända Allsvensk fotboll (Käck & Wagner, 2017). Den som är 

intresserad av Allsvensk fotboll behöver inte se matchen på plats utan kan se den till exempel 

hemma i soffan via sin surfplatta. Detta skulle kunna vara en anledning till att de Allsvenska 

fotbollsklubbarnas publiksiffror har en negativ trend, då deras intressenter kan välja att se 

deras match hemma istället för att gå dit. 

3. Teori och tidigare forskning 

När en fotbollsmatch har börjat är det viktigt att ha med sig erfarenheter och lärdomar från 

tidigare matcher. Det går att jämföras med detta kapitel som handlar om teori och tidigare 

forskning. Här kommer det framgå vilka tidigare erfarenheter och lärdomar det finns inom 

det valda ämnet inom forskningsvärlden.  

3.1 Strategisk kommunikation 

Strategisk kommunikation handlar om hur organisationer kan uppnå sina uppsatta mål genom 

att använda sig av kommunikation på ett medvetet och strukturerat sätt (Hallahan, 

Holtzhausen, van Ruler, Vercic, & Sriramesh, 2007). För att lyckas med strategisk 

kommunikation och tillföra något för att uppnå organisationens mål ska en organisation 

kommunicera målmedvetet, det är de centrala inom strategisk kommunikation (ibid.). En 
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organisation måste lägga upp en plan hur de ska kommunicera utifrån de uppsatta mål och 

behov de har, innan kommunikationen börjar måste organisationen ha klart för sig vilka mål 

de vill uppnå med hjälp av kommunikationen (Hallahan et al., 2007). När en organisation 

planerar sina kommunikationsinsatser skall de definiera vilka mål de vill uppnå, vilka 

åtgärder de ska utföra och vilken målgrupp varje kommunikationsinsats riktar sig till 

(Erikson, 2017:326). Planeringen ska avgränsa sig till en tidsperiod och en ekonomisk ram 

(ibid.). De kommunikationsinsatser som organisationen planerar skall samtliga ha ett uttänkt 

och förankrat budskap för att locka den önskade målgruppen på bästa sätt. Detta görs genom 

att bygga budskapet kring ett behov hos målgruppen (Bergström, 2016:72). 

 

Strategisk kommunikation är en strategisk process som skapar en ömsesidig förståelse mellan 

en organisation och dess intressenter, vilket kan leda till fördelaktiga situationer för 

organisationen (Barker, 2013). Detta arbetssätt kan bidra till organisationens tillväxt genom 

att bygga förtroende, förbättra anseendet och skapa bättre relationer med intressenter (Zerfass 

& Huck, 2007). Med hjälp av strategisk kommunikation kan en organisation hantera 

förändringar i organisationen eller omvärlden med hjälp av kommunikationsinsatser genom 

att ha riktlinjer och planering (Barker, 2013).  

3.1.1 Profil, Image och Identitet 

En organisation vill att allmänheten ska uppfatta dem på ett visst sätt men allmänheten 

behöver inte uppfatta organisationen på det sätt som organisationen vill. Hur organisationen 

vill bli uppfattade kallas profil och hur allmänheten ser på dem kallas image. Profil är den 

önskade bild som en organisation vill ha hos allmänheten och medarbetarna, alltså hur 

organisationen vill att allmänheten och medarbetarna ska se på organisationen (Larsson, 

2014:122). Det betyder att allmänheten och medarbetarna inte behöver se organisationen på 

organisationens önskade sätt utan profil beskriver endast hur organisationen vill att de ska 

uppfatta dem (ibid.).  

 

Image beskriver hur allmänheten uppfattar en organisation ut efter de intryck, erfarenheter 

och kunskaper de har om organisationen (Larsson, 2014:122–123). Hur allmänheten uppfattar 

en organisation beror på allt de ser och hör en organisation till exempel medarbetarnas 

uppträdande och organisationens logotyp (ibid.). Allmänhetens uppfattning behöver inte 

stämma överens med organisationens profil (ibid.). Image är ett kortsiktigt och ytligt intryck 
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om hur allmänheten uppfattar en organisation medan identitet är en långsiktig och permanent 

uppfattning hos allmänheten av en organisation (Larsson, 2014:123).    

 

Inom teorin finns det något som heter identitet, detta hör ihop med profil och image. Identitet 

beskriver hur allmänheten och medarbetarna uppfattar en organisation och dess karaktär på 

ett djupare plan (Larsson, 2014:123). Det finns några faktorer som spelar in när medarbetare 

och allmänheten uppfattar organisationen, dessa är organisationens historia, av deras tekniska 

karaktär, ägarform, medarbetare, etik och ledartyper (ibid.). En organisations identitet består 

av den bild organisationen har om sig själv i förhållande till omvärlden (Larsson, 2014:124). 

Identiteten bestäms genom hur organisationen uttrycker och särskiljer sig i relation till sina 

intressenter (ibid.). Organisationens kultur kan spegla sig genom deras identitet och en 

organisation kan ha flera identiteter som konkurrerar med varandra (ibid.).  

 

En organisation kan endast styra sin profil, den kan inte styra image och identitet eftersom 

dessa byggs på uppfattningar av allmänheten och medarbetarna (Larsson, 2014:122–125). 

Målet för en organisation är att deras profil och image stämmer överens med varandra 

(Larsson, 2014:125). Dock stämmer dessa sällan överens med varandra, men en organisation 

kan försöka skapa likheter med imagen genom att stärka deras profil för att få profilen att bli 

mer lik omvärldens syn på organisationen (Larsson, 2014:125–126). Detta kan de göra 

genom att förändra några av de parametrar som styr profilen, det kan till exempel vara att det 

förbättrar en produkt eller sitt sociala ansvar (ibid.).     

3.1.2 Målgrupp 

För att en organisation ska kunna kommunicera effektivt måste de först ta reda på och 

analysera sin målgrupp (Dahlén, Lange & Rosengren, 2017:71). Det är viktigt för 

organisationen att undersöka sin målgrupp för att få kunskap om dem så organisationen kan 

kommunicera rätt budskap till målgruppen i rätt kanal (ibid.). För att ta reda på detta kan en 

organisation göra en målgruppsanalys (Dahlén, Lange & Rosengren, 2017:71–73). En utförd 

målgruppsanalys beskriver vilka målgrupper organisationen har, vart de finns och hur 

organisationen effektivt kan påverka dem (ibid.). Roger Ström och Martin Vendel (2015:15) 

beskriver i boken digital marknadsföring att det är viktigt för en organisation att veta vilka 

kanaler och plattformar deras målgrupp är på och anpassa innehållet till målgruppen. 

Innehållet till målgruppen ska upplevas som relevant och värdefullt (Ström och Vendel, 

2015:15).  
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Marknaden kan delas upp i segment för att hjälpa organisationer att kommunicera med rätt 

målgrupp (Kotler, Armstrong, Harris & Piercy, 2013:204–207). Det finns fyra stora segment, 

dessa är geografiska, demografiska, beteende och psykografiska (ibid.). Det geografiska 

segmentet placerar människor i olika segment beroende på vart de bor, det demografiska 

segmentet placerar människor i olika segment beroende på vilket kön, ålder, inkomst, religion 

och utbildning de har (Kotler et al., 2013:204–207). Beteende delar också upp intressenter i 

olika segment, detta beror på livsstil, social klass och personlighet (ibid.). Det sista stora 

segmentet är psykografiska, där delas intressenter in i olika beroende på förmåner, om en 

människa handlar produkter av en organisation eller inte, hur ofta någon handlar en produkt 

av en organisation och attityd mot organisationen och deras produkter (ibid.).  

3.2 Varumärke 

Ett varumärke kan vara ett namn, term, symbol, tecken, design eller en kombination av dessa 

som identifierar en organisation som säljer en produkt, vara eller tjänst (Kotler, Armstrong, 

Harris & Piercy, 2013:245). Varumärke är en viktig del av en produkt, vara eller tjänst då 

varumärket kan skapa värde för dessa och de kan skapa betydelse som ligger utanför deras 

produkter, varor eller tjänster (ibid.). Intressenter kan skapa en relation till ett varumärke 

baserad på deras betydelse (ibid).  

 

Varumärkeskännedom är viktigt för organisationer och kan vara det som gör en organisation 

framgångsrik (Aaker & McLoughlin, 2010:176). Det kan ge möjlighet till stora 

konkurrensfördelar för organisationen gentemot sina konkurrenter (ibid.). Det finns flera 

fördelar med varumärkeskännedom, bland annat att intressenterna kan känna ett samband och 

tillhörighet till en organisation och dess varumärke (ibid.). Varumärkeskännedom kan bidra 

till att intressenter känner hängivenhet och delaktighet till ett varumärke (Aaker & 

McLoughlin, 2010:176–177). När en intressent ska välja mellan olika varumärken väljer ofta 

intressenten det varumärke som den föredrar eller det varumärke den känner igen (Aaker & 

McLoughlin, 2010:176–177).  

 

När intressenter exponeras för ett varumärke kan det skapas medvetenhet för varumärket, den 

exponering intressenterna kan utsättas för är till exempel varumärkets namn, slogan eller 

logotyp (Langaro, Rita, & de Fátima Salgueiro, 2018). Detta bidrar till att intressenterna 
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minns varumärket och att de kopplar varumärket till en produktkategori, användningsområde 

eller konsument möjligheter (ibid.). När en organisation vill bygga upp sitt varumärke finns 

det två hjälpmedel till detta, varumärkesigenkänning och varumärkeskännedom (Langaro, 

Rita, & de Fátima Salgueiro, 2018). Varumärkesigenkänning handlar om intressenternas 

förmåga att känna igen varumärket och deras produkter (ibid.). Varumärkeskännedom 

handlar om intressenternas förmåga att minnas varumärket när de tänker eller utsätts för en 

produktkategori eller användningssituation (ibid.).  

 

Det är viktigt att bibehålla sina intressenter som organisation, hela tiden vara uppdaterad och 

bevaka sin marknadsandel. Det är dyrare för en organisation att försöka vinna över nya 

intressenter än att behålla de befintliga (Aaker & McLoughlin, 2010:178). De lojala 

intressenterna kan ge konkurrensfördelar och påverkar nya kunder till ett varumärke, vilket 

gör att organisationer inte behöver spendera lika mycket på marknadsföring (ibid.). För att 

skapa ett starkt förtroende är det viktigt att intressenterna får känna sig delaktig och att de 

känner sig bekväma med att andra intressenter också köper produkter eller tjänster av samma 

organisation (ibid.). Aaker och McLoughlin (2010:178) anser att organisationer skall belöna 

sina intressenter, för att bibehålla deras lojalitet till varumärket. Om en organisation lyckas 

med sin varumärkeslojalitet kan det vara nyckeln till framgång (ibid.).  

 

Varumärkesassociation är viktigt för organisationer då det kan ge viktiga affärstillgångar och 

ge en organisation en strategisk position (Aaker & McLoughlin, 2010:179). 

Varumärkesassociationer är kopplad till intressenternas minne om ett varumärke och kan ge 

associationer mellan varumärket och något som varumärket vill förknippas med (ibid.). 

Organisationer kan göra varumärkesassociation till sin egen fördel genom att försöka få sina 

intressenter att förknippa organisations varumärke med allmänna ord (ibid.).  

3.3 Word of mouth 

Word of mouth eller kallad WOM är ett effektivt och kraftfullt sätt för information och 

åsikter att sprida sig mellan intressenter (Smith & Vogt, 1995). Detta är ett sätt att 

marknadsföra sig som går ut på att intressenterna sprider information om en organisation till 

andra intressenter eller potentiella intressenter, informationen som sprids kan både vara 

positiv eller negativ (Flugoni & Lipsman, 2015). Denna typ av kommunikation skiljer sig 

mot traditionell marknadsföring då det är minst två intressenter som engagerar sig i en 
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diskussion om sina åsikter av en organisation (Wu & Wang, 2011). Intressenterna använder 

ofta referenser från andra intressenter när de söker efter en organisation (ibid.). En fördel med 

att använda sig av word of mouth är att det skapar starkare tillit och lojalitet till 

organisationen (Wu & Wang, 2011). Om en organisation har en begränsad budget när det 

kommer till marknadsföring är detta sätt att marknadsföra sig på ett väldigt kostnadseffektivt 

sätt och det kan användas av alla typer av organisationer (Magnini, 2011). Internet och 

sociala medier har gjort word of mouth marknadsföring effektivare då det kan skapa stor 

uppmärksamhet, engagera stora grupper av intressenter och spridningen av information kan 

ske snabbt, till exempel över en natt (Flugoni & Lipsman, 2015). Detta kan leda till att både 

positiv och negativ information sprids fort till många intressenter (ibid.).  

 

Word of mouth kan ha starkt inflytande på människors köpbeteende eftersom de kan få 

rekommendationer från bland annat vänner de litar på (Kotler, Armstrong, Harris & Piercy, 

2013:149). Dessa rekommendationer från bland annat vänner de litar på kan människor 

uppleva starkare än kommersiell marknadsföring från till exempel säljare (Kotler et al., 

2013:150). Om organisationer ska lyckas få denna sorts marknadsföring effektiv skall de 

försöka påverka olika opinionsledare inom olika grupper, dessa kallade opinionsledare är 

människor litar på och lyssnar på vad de har att säga (ibid.).  

 

Word of mouth marknadsföring har blivit ännu mer effektivt för organisationer sedan sociala 

mediers uppkomst (Kotler et al., 2013:151). Word of mouth på internet kallas eWOM 

(Electronic word‐of‐mouth) och forskare har märkt att de kan ha ett större inflytande på 

intressenternas attityd till varumärken (Wu & Wang, 2011). WOM och eWOM har samma 

grundprincip men den stora skillnaden är att eWOM utspelar sig via internet. Genom eWOM 

kan intressenter uppnå hög öppenhet på marknaden då de kan ta en mer aktiv roll i 

värdekedjan och påverka produkter och priser (Wu & Wang, 2011). För att få en positiv 

eWOM effekt måste organisationerna kommunicera på ett tillförlitligt sätt att de har kunskap 

och erfarenhet i branschen för att öka trovärdigheten bland sina intressenter (ibid.).    

3.4 Sociala medier 

Lena Leigert (2013:37) förklarar att det finns flera fördelar med att använda sociala medier 

som en nyhetskanal, för att nå ut med icke filtrerad och sanningsenlig information. Via 

sociala medier finns det möjlighet att ha direktkontakt och skapa dialog med organisationens 
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intressenter (Leigert, 2013:37). Genom att jobba relationsbyggande på sociala medier går det 

att sälja mer produkter (Leigert, 2013:50).  

 

Konsumenterna kan ta kontakt med organisationer direkt via sociala medier vilket ökar 

diskussion, samhällsutveckling och engagemang (Mangold & Faulds, 2009). De flesta 

organisationer, oberoende av deras storlek, kan idag påverka och engagera sina intressenter 

genom att använda sig av sociala medier (Williams & Chinn, 2010). Via sociala medier kan 

de övervaka och uppmärksamma deras intressenters behov (ibid.).  

 

Internet och sociala medier kan påverka spridningen av budskap från en organisation då 

internet kan uppmuntra och göra det möjligt att sprida budskapet snabbt och till en stor publik 

(Coombs & Holladay, 2010:82). Internet och sociala medier gör det lättare att sprida budskap 

och åsikter från en person till en annan (Coombs & Holladay, 2010:129). Den traditionella 

marknadsföringen, såsom tidningsannonser och TV reklam, har förändrats efter sociala 

medier uppkomst (Hanna, Rohm & Crittenden, 2011). Med hjälp av sociala medier kan 

organisationer öka deras intressenters engagemang, sociala medier kan förbättra 

organisationens kommunikation och det kan leda till att organisationer säljer fler produkter 

eller tjänster (McCarthy, Rowley, Ashworth & Pioch,  2014). När en organisation ska skapa 

ett evenemang kan de använda sig av sociala medier i sin marknadsföring, då sociala medier 

kan bidra till att människor delar och interagerar med evenemanget (Prado, 2017). För att få 

människor att dela och interagera med evenemanget kan organisationen publicera bilder eller 

videor på sociala medier som handlar om evenemanget (ibid.). Det är viktigt att 

organisationer har uppsatta mål och strategier när de använder sig av sociala medier 

(Macnamara & Zerfass, 2012). 

 

För att påverka en specifik målgrupp kan en organisation använda sig av en influencer. En 

influencer är en person som har ett stort antal följare på sociala medier (De Veirman, 

Cauberghe och Hudders, 2017:798). En influencer har en hög trovärdighet hos sina följer och 

de har en mycket högre trovärdighet än köpta annonser (ibid.). Följarna lär sig av influencers 

och ser dem som ledare, vilket påverkar vad följarna gör och vad de tycker (Glucksman, 

2017). Om en organisation arbetar effektivt och kontinuerligt med målgrupper finns det ett 

antal positiva målgruppsresponser som skapar fördelar för en organisation (Dahlén, Lange & 

Rosengren, 2017:111). Några av de positiva målgruppsresponser är att intressenten använder 

organisationens produkt oftare, vilket kan leda till fler köp och interaktioner (ibid.). 
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Intressenten kan sprida mer information om organisationen vilket leder till effektivare 

spridning av marknadskommunikationen (ibid.). Ytterligare en faktor som kan ge fördelar till 

en organisation genom att jobba med målgrupper är att intressenterna kan bli mer lojala till 

organisationen (Dahlén, Lange & Rosengren, 2017:111). En målgrupp kan komma med 

återkoppling och förslag på förbättringar till organisationen (Dahlén, Lange & Rosengren, 

2017:115).  

3.5 Differentiering och Positionering 

Organisationer ska bestämma vilken position organisationen vill uppnå i det valda segmentet 

för att få deras intressenter att handla deras produkter (Kotler, Armstrong, Harris & Piercy, 

2013:221). En organisations position är hur intressenterna definierar dem genom vilka 

egenskaper de anser att organisationen har och det är dessa egenskaper de kommer ihåg om 

organisationen (ibid.). Organisations position hos intressenterna är något som kommer från 

perceptioner, intryck och känslor som intressenterna har skaffat sig kring en organisation och 

deras konkurrenter, detta sker med eller utan marknadsföring (ibid.). Dock har organisationen 

en möjlighet att påverka intressenterna till att positionera just deras organisation på den 

position som organisation vill vara på (ibid.). Organisationer kan ha olika positioner i olika 

målgrupper, för att göra detta måste organisationer utföra olika sorters kommunikation till 

olika målgrupper, detta kallas differentierings- och positioneringsstrategier (Kotler et al., 

2013:221). Dessa strategier skall visa intressenternas uppfattning om organisationer och deras 

konkurrenter (ibid.). Intressenterna omvärderar inte organisationer och produkter varje gång 

de ska ta ett köpbeslut för de blir överbelastade med information om tjänster och produkter. 

För att intressenterna ska ta ett köpbeslut, gör de köpprocessen enkel där de redan har 

placerat organisationens produkter och tjänster (Kotler et al., 2013:221).  

 

När en organisation skall välja vilken differentierings- och positioneringsstrategier de önskar 

ha hos intressenterna ska de kolla på vilka målgrupper det finns och vilken position de önskar 

ha i respektive målgrupp (Kotler et al., 2013:222). Inom samma segment kan det finnas flera 

organisationer som eftersträvar samma position inom samma målgrupp, då måste 

organisationerna hitta sätt att urskilja sig från sina konkurrenter i dessa målgrupper genom till 

exempel unika förmåner som tilltalar den målgrupp där organisationen vill urskilja sig från 

sina konkurrenter (ibid.).  
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Det finns tre steg för en organisation att hitta rätt differentieringen och positioneringen 

(Kotler et al., 2013:222). 

1. Identifiera hur organisationen särskiljer sig från sina konkurrenter. 

2. Välja ut rätt konkurrensfördelar och vilken positioneringsstrategi organisationen vill 

ha. 

3. Organisationen skall effektivt kommunicera dessa utvalda konkurrensfördelar till 

målgruppen. 

 

När en organisation har valt vilken position de vill ha i ett segment ska de inte enbart 

kommunicera ut det till målgruppen utan deras produkt eller tjänst måste stämma överens 

med den position de vill ha (Kotler et al., 2013:222). Skulle en organisations produkt eller 

tjänst inte stämma överens med deras önskade position leder det till överpositionering eller 

underpositionering (Kotler et al., 2013:223). Överpositionering är när en organisation tar en 

position inom ett segment men deras produkter eller tjänster inte efterlever, utan de lovar mer 

än vad de levererar (ibid.). Underpositionering är när en organisation tar en position inom ett 

segment men deras produkt eller tjänst är bättre än den position de tar, alltså deras produkter 

eller tjänster är bättre än vad de kommunicerar ut om dem (ibid.).  

 

Unique Selling Proposition även kallat USP, är en marknadsstrategi för organisationer som 

går ut på att organisationen ska kommunicera fördelar som organisationen är unik på till sin 

målgrupp (Kotler, Armstrong, Harris & Piercy, 2013:223–224). Varje organisation eller 

varumärke ska ta fram fördelar eller egenskaper som berättar varför just dem är nummer ett 

inom sitt segment (ibid.). När organisationen har tagit fram den fördel eller egenskap ska de 

hålla fast vid det (ibid.). Organisation gör detta för att intressenterna skall komma ihåg dem 

och se dem som nummer ett, eftersom det är svårt att nå ut i ett redan över kommunicerat 

samhälle (Kotler et al., 2013:224). Till exempel kan en organisation ha en slogan som de valt 

att kommunicera ut, detta kan då bli ett budskap som många känner igen och detta budskap 

kan ge organisationen en fördel gentemot deras konkurrenter. 

4. Metod och material 

För att genomföra en fotbollsmatch måste fotbollslaget ha rätt material och utrustning, en 

fotbollsspelare kan inte springa omkring i ett par löparskor utan måste ha ett par fotbollsskor 

för rätt fästa på gräset. Detta går att jämföra med metod och materialkapitlet där det 
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redogörs hur forskarna bar sig åt för att genomföra studien, forskarna måste ha rätt metod 

och material för att slutföra den.   

4.1 Kvalitativ metod 

Eftersom syftet var i denna studie att undersöka hur organisationer jobbar med strategisk 

kommunikation för att öka engagemang och lojalitet för organisationer. Därför var en 

kvalitativ metod lämplig. Eftersom i en kvalitativ metod mäts inte den data som är insamlad 

utan metoden går ut på att forskarna har ett problem som de sedan konstaterar om problemet 

är verkligt, hur problemet fungerar och i vilka situationer problemet förekommer (Ahrne & 

Svensson, 2015:10–11). Vid användning av kvalitativ metod undersökt bland annat 

betydelser och händelser vid till exempel en situation (ibid.). Datainsamlingen i denna metod 

kan till exempel vara observationer, intervjuer eller textanalys (ibid.).  

 

Val av metod har styrts av det problem som presenterades i inledningen. För att skapa en 

relevant bild om hur Allsvenska fotbollsklubbar strategiskt kommunicerar för att skapa 

engagemang och lojalitet har denna undersökning valt att använda en kvalitativ metod med 

hjälp av intervjuer som tillvägagångssätt. 

4.2 Intervjuer  

Eftersom samtalsintervjuer och samtalsintervjuundersökning ger möjlighet till uppföljning 

och svar som är oväntade (Esaiasson et al., 2017:260), har detta valts som tillvägagångssätt 

för datainsamling. Samtalsintervjuer är lämpligt när människor vill beskriva hur de själva 

uppfattar världen (Esaiasson et al., 2017:262). Vilket är passande då människor från 

Allsvenskan fotbollsklubbars marknadsavdelning ska intervjuas, hur de engagerar människor 

för att skapa engagemang och lojalitet kring fotbollsklubben för att få en bred och noggrann 

studie som möjligt. 

Intervjuerna utfördes genom telefonsamtal eftersom det är stora geografiska avstånd mellan 

respondenterna, dessa finns tillgängliga över hela Sverige. Alla intervjuer skall bli så lika 

som möjligt i tillvägagångssättet och alla respondenter ska ha samma förutsättningar, därav 

valet att göra intervjuerna över telefonsamtal. För att få relevanta svar är det viktigt att 

respondenten känner sig trygg att prata (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:44). För att 

försöka få respondenten att känna sig trygg att prata har intervjuledaren varit i ett rum med 

tyst omgivning och rekommenderat respondenten att den sätter sig i ett liknande rum. Under 
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intervjuerna fick respondenten god tid på sig att svara och det fanns utrymme för 

respondenten att prata fritt. Under intervjun framgick det till respondenten att forskaren är 

intresserad av respondentens synpunkter och erfarenheter (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015:45). Det är viktigt att ställa frågor som respondenten förstår och om respondenten inte 

förstår ska frågan omformuleras eller för tydliggöras för att respondenten skall förstå frågan 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:45). Om någon respondent inte förstod en fråga 

förtydligade intervjuledaren vad frågan handlade om. Samtalsintervjuerna spelades in via 

elektronisk utrustning, detta skall göras för att underlätta i transkriberingen efter 

samtalsintervjuerna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:51–53). Samtalsintervjuerna pågick 

under ungefär trettio till fyrtio minuter. Respondenterna är anonyma för att fler valde att delta 

om det inte framgick vem dem var eller vilken fotbollsklubb som intervjuades.  

4.3 Urval 

För att fastställa ett urval måste först populationen för undersökningen fastställas, population 

är den grupp som denna undersökning vill uttala sig om (Esaiasson et al., 2017:156). 

Populationen var de 16 fotbollsklubbar som medverkade i Allsvenskan under säsongen 2019. 

Dessa fotbollsklubbar var: 

 

● AFC Eskilstuna 

● AIK Fotboll 

● BK Häcken 

● Djurgården IF 

● Falkenbergs FF 

● GIF Sundsvall 

● Hammarby IF 

● Helsingborg IF 

● IF Elfsborg 

● IFK Göteborg 

● IFK Norrköping 

● IK Sirus FK 

● Kalmar FF 

● Malmö FF 

● Örebro SK Fotboll 
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● Östersund FK 

Dessa Allsvenska fotbollsklubbar blev tillfrågade att medverka i undersökningen eftersom ett 

totalurval har använts. Med totalurval menas det att hela populationen blir tillfrågade och har 

möjlighet att medverka i undersökningen (Esaiasson et al., 2017:172). Anledningen till att ett 

totalurval använts var för att målet med denna studie var att uttala sig om hur de Allsvenska 

fotbollsklubbarna arbetar med att skapa engagemang och lojalitet hos sina intressenter. Det 

uppkom ett internt bortfall, där sex stycken Allsvenska fotbollsklubbar inte hade möjlighet att 

delta i en intervju. Anledningen till att de inte hade möjlighet att delta var tidsbrist och 

personalbrist. Totalt intervjuades tio stycken av de Allsvenska fotbollsklubbar. De personer 

på de Allsvenska fotbollsklubbar som blivit tillfrågade att medverka i denna studie är dem 

som jobbar på fotbollsklubbens kommunikationsavdelning eller marknadsavdelning.  

4.4 Intervjumanual  

För att ha ett underlag till intervjuerna och för att alla intervjuer skall bli så lika som möjligt i 

genomförandet togs en intervjumanual fram. En intervjumanual bidrar till att samtalet med 

respondenten blir levande och att de känner sig motiverade att prata om sina erfarenheter och 

upplevelser (Esaiasson et al., 2017:274). Alla intervjuer utgick från samma intervjumanual. 

Frågorna som finns med i intervjumanualen var tydligt formulerade, korta och det fanns så 

lite utrymme för feltolkning som möjligt (ibid.). Målet med intervjumanuallen är att skapa 

korta och exakta frågor och respondenten ger långa givande svar som är spontana och 

verklighetsbaserade (ibid.).  

 

Intervjun började med ett antal uppvärmningsfrågor, för att få kontakt med respondenten och 

denna skall känna sig trygg (Esaiasson et al., 2017:274). Uppvärmningsfrågorna togs fram 

genom att komponera frågor som handlade om respondentens jobb, ålder och tidigare karriär. 

Vilket kan ses som frågor som används vid första gången du träffar någon. Sedan gick 

intervjun vidare till de centrala frågorna som gör att denna undersökning kunde genomföras. 

Under de centrala frågorna finns det ett antal följdfrågor baserade på respondentens möjliga 

svar, detta för att få ut så mycket som möjligt under intervjutillfället. De centrala frågorna 

togs fram genom att studera den teori som användes i studien, det fanns ett antal frågor som 

baserade sig på varje teori del. Sedan avslutas intervjun med en öppen fråga om respondenten 

vill tillägga något. Denna fråga fick vara med i intervjun om respondenten tyckte att något 

viktigt hade missats i intervjun . Intervjumanualen återfinns i bilaga 8.1.  
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4.5 Praktiskt tillvägagångssätt  

Först gjordes det en omvärldsbevakning vilket syfte och frågeställningar baserades på. När 

syftet och frågeställningarna var på plats började forskarna leta efter teorier och arbetssätt 

som organisationer använder sig av för att skapa och öka engagemanget och lojalitet för deras 

organisation. När de hade hittat relevanta teorier som ni kan se i punkt 2.0 gick arbetet vidare 

med att bestämma populationen och sedan ett urval. De valde att använda sig av ett totalurval 

då deras population var alla Allsvenska fotbollsklubbar, 16 till antalet. De använda sig av 

fotbollsklubbarna hemsida för att leta rätt på de personer de ville intervjua till deras 

undersökning. När de hade fått tag på kontaktuppgifter till alla dessa personer skrev de ihop 

ett mail som de skickade ut. I mailet beskrev fanns det en presentation av forskarna, en 

presentation av deras undersökning och en förfrågan om att ställa upp på en intervju. Efter ett 

par dagar hade inte alla fotbollsklubbarna svarat på det första mailet, då bestämde sig 

forskarna för att skriva ihop ett till mail som en påminnelse. Som de skickade ut till de 

fotbollsklubbar som ännu inte svarat, i detta mail stod det att om de inte svarar på om de kan 

medverka på intervjun kommer forskarna ringa upp personen de mailat till efter fyra dagar. 

Efter forskarna hade väntat ytterligare några dagar på svar från fotbollsklubbarna ringde de 

upp de fotbollsklubbar som inte svara för att höra med dem om de ville medverka eller inte.   

 

Medan de väntade på svar från respondenterna om de skulle kunna ställa upp på en intervju 

skrev forskarna en intervjumanual som senare skulle användas i alla intervjuer. När de fick 

svar från respondenterna och de sa att de var villig att ställa upp på en intervju, bokade 

forskarna in en tid med respondenten. Intervjuerna ägde rum under vecka 18 och 19 (29 april 

till 10 maj 2019) och utfördes av Alexander Johnsson. Efter varje intervju som spelades in via 

elektronisk utrustning transkriberade Christoffer Backlund dem. Forskarna såg fördelar med 

att samma person gjorde intervjuerna och samma person gjorde transkriberingarna, de 

fördelar de såg var att alla intervjuer och transkriberingar skulle ha samma förutsättningar 

och den som utförde intervjuerna kunde lägga mer tid på att öva in frågorna för att bli säkrare 

på intervjumanualen under intervjuerna. Nackdelarna de såg med att dela upp det på detta vis 

var att den som transkriberade inte var med under intervjuerna och kunde missförstå ironi 

eller tonlägen.  

 

Detta arbete utfördes av forskarna under sex veckor, mellan vecka 14 och 19 (1 april till 12 

maj 2019). När allt detta var gjort återstår det att presentera forskarnas resultat och analys.  
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4.6 Sammanställning av resultat 

Transkriberingen och teorin skrevs ut på papper för att lättare kunna jämföra vad som hade 

sagts under intervjuerna med teorierna. Innan forskarna började jämföra intervjuerna med 

teorin, utförde de en kartläggning där de försökte hitta samband mellan de olika intervjuerna. 

De tog reda på vad samtliga fotbollsklubbar sagt som stämmer överens med varandra och vad 

endast en eller några fotbollsklubbar sagt. Sedan la forskarna de utskrivna transkriberingarna 

och teorin på ett bord bredvid varandra för att skriva ner resultatet från intervjuerna och 

kunna jämföra dem med teorin i resultat och analyskapitlet. När detta var gjort och resultatet 

kapitlet var skrivet gick forskarna vidare till att skriva slutsatser och slutdiskussionen.  

 

Arbetet med att jämföra intervjuerna och teorin pågick under en och en halv vecka (13 maj 

till 22 maj 2019). Arbetet med att skriva slutsats och slutdiskussion pågick under en vecka 

(22 maj till 29 maj 2019).  

4.7 Validitet, reliabilitet och replikerbarhet 

För att forskarna ska visa att studien håller, det vill säga att den är trovärdig, saknar fel och är 

replikerbar, finns det ett antal faktorer som mäts och genom dem går det att bestämma om 

studien håller.  

 

Resultatvaliditet beskriver om studien mäter det som den påstår att den ska mäta (Esaiasson 

et al., 2017:58). Syftet är att undersöka hur Allsvenska fotbollsklubbar jobbar med 

engagemang och lojalitet. För att undersöka detta har personer på fotbollsklubbarnas 

organisation intervjuats. Dessa personer som intervjuats jobbar på höga tjänster inom 

organisationen och deras område är förknippat med kommunikation för fotbollsklubben. 

Begreppsvaliditet beskriver om studien överensstämmer mellan teoretisk definition och 

operationell indikator (Esaiasson et al., 2017:58). Hur Allsvenska fotbollsklubbar jobbar med 

att skapa engagemang och lojalitet mäts genom intervjuer med personer i fotbollsklubbarna. 

Teorier inom kommunikationsvetenskap som anpassar sig till organisationer som vill skapa 

större engagemang och lojalitet ligger till grund för intervjumanualen som användes i 

samtliga intervjuer.  

 

Intern validitet beskriver hur forskarna valt att studera och undersöka det problem som 

presenteras i studien (Esaiasson et al., 2017:59).  För att undersöka det problem som tas upp i 
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denna studie är en kvalitativ metod med hjälp av intervjuer det mest lämpade sättet. Eftersom 

forskarna ville gå på djupet och ta reda på hur de Allsvenska fotbollsklubbarna jobbar med att 

skapa engagemang och lojalitet. Under alla intervjuer användes samma intervjumanual. 

Extern validitet beskriver den möjlighet forskarna har att generalisera deras resultat över 

populationen (Esaiasson et al., 2017:59). Urvalet är ett totalurval av hela populationen vilket 

gör det möjligt att generalisera. Dock intervjuas endast en person i varje Allsvensk 

fotbollsklubb, detta kan leda till att det intervjuats fel person eller personen uppfattat frågorna 

fel, vilket leder till att generaliserbarheten blir lägre. Fast ett totalurval var det som valdes, 

tackade sex klubbar nej till att ställa upp på en intervju vilket gör att det inte går att 

generalisera resultatet.  

 

Reliabilitet beskriver om studien saknar slumpmässiga fel, systematiska eller osystematiska 

fel (Esaiasson et al., 2017:58). Forskningen och forskningsresultatet ska vara oberoende och 

opartisk av forskarna bakom studien (Esaiasson et al., 2017:25). Är forskningen detta ska en 

annan forskare som vill undersöka samma problem och använder sig av samma metod 

komma fram till ungefär samma resultat (ibid.). För att stärka detta ska forskarna redovisa på 

ett tydligt sätt hur det empiriska materialet samlats in och vara transparent med hur 

materialinsamlingen gick till (ibid.). Forskarna har varit noggranna med att beskriva hur de 

utfört undersökning, hur de har samlat in materialet och vilka som ingick i populationen. De 

har bland annat varit transparenta med intervjumanualen, tillvägagångssättet och 

metodproblemen. Detta för att göra det enkelt för andra forskare att utföra en liknande 

undersökning samt för att styrka resultatet och analysen. Dock framgår det inte vilka personer 

som har intervjuats eftersom forskarna har valt att hålla dem anonyma. Detta gör att en annan 

forskare skulle få annorlunda svar av respondenterna fast de använder samma intervjumanual, 

eftersom det inte framgår vilka som medverkade i intervjuerna skulle en annan forskare få 

andra respondenterna än de som medverkade i denna undersökning. 

4.8 Metodproblem  

Problem som uppdagade sig i studien var att sex av de Allsvenska klubbarna inte kunde delta 

i intervjuerna. Lösningen på detta problem var att intervjuerna blev längre med de Allsvenska 

fotbollsklubbarna som deltog i intervjuerna. Men ett problem som inte kunde lösas med 

längre intervjuer var att generaliserbarheten av populationen påverkades av att sex 

fotbollsklubbar tackade nej. Några Allsvenska fotbollsklubbar som var inbokade för intervju 
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var tvungna att skjuta på intervjun av olika anledningar, detta respekterades av forskarna. De 

fick då frågan om de kunde ta intervjun vid ett senare tillfälle. Forskarna förklarade för 

respondenterna att de hade full förståelse för att det kan dyka upp saker i deras arbetsliv eller 

privatliv som de måste prioritera. Alla fotbollsklubbar som sköt på intervjun kunde intervjuas 

vid ett senare tillfälle eftersom forskarna hade en bra dialog och var villig att anpassa sig efter 

respondenten.  

 

Ett annat problem som uppstod var att intervjumanualen inte hade testkörts tillräckligt många 

gånger innan första intervjun. Detta löstes genom att intervjuaren fick anpassa sig snabbt till 

situationen och fick ställa följdfrågor som inte var nedskrivna, denna lärdom fanns med i de 

resterande intervjuerna.   

5. Resultat och analys 

När en fotbollsmatch är slut är det viktigt sammanställa resultatet och analysera 

fotbollsmatchen. Några frågor som skall diskuteras efter en fotbollsmatch är, vad gjorde vi 

bra? Vad gjorde vi mindre bra? Varför blev resultatet som det blev? Det är viktigt att göra 

detta så fotbollslaget kan ta lärdomar om vad de gjort bra och mindre bra till nästa 

fotbollsmatch för att utvecklas och bli bättre. Detta går att jämföra med resultat och 

analyskapitlet i en undersökning.  

5.1 Strategisk kommunikation 

Alla respondenter uppger under intervjuerna att den fotbollsklubb de representerar har 

uppsatta mål för organisationen. De alla har flera mål som berör olika områden, till exempel 

försäljning av säsongskort, följare och interaktioner på sociala medier och samarbetspartners. 

Varje uppsatt mål har en egna strategier och kommunikationsinsatser för att de skall uppnås.  

Hallahan, Holtzhausen, van Ruler, Vercic & Sriramesh (2007) förklarar att om en 

organisation ska uppnå sina uppsatta mål är det viktigt att kommunicera målmedvetet och 

använda sig av kommunikation på ett medvetet och strukturerat sätt. Organisationer måste 

lägga upp en plan hur de ska kommunicera utifrån de uppsatta mål och behov de har, innan 

kommunikationen börjar måste organisationen ha klart för sig vilka mål de vill uppnå med 

hjälp av kommunikationen (Hallahan et al., 2007).  
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Hälften av de intervjuade fotbollsklubbarna har mål beroende på tidsperiod, eftersom 

Allsvenskan spelas under samma period varje år anpassar de sina uppsatta mål och sin 

kommunikation ut efter tidsperiod på året. Samtliga respondenter uppger att de har en 

aktivitetsplan och marknadsplan som är uppsatt efter organisationens uppsatta mål. Enligt 

Erikson (2017:326) ska en organisations planeringen av kommunikationen avgränsa sig till 

en tidsperiod och en ekonomisk ram. De Allsvenska fotbollsklubbarna har de inte uppgett att 

de har satt någon ekonomisk ram på dessa mål. 

 

“Vår marknadsföring ser lite olika ut beroende på säsong, till exempel januari till mars 

handlar det väldigt mycket om att marknadsföra och sälja säsongskort. Under den period det 

är Allsvensk säsong jobbar vi med att få in så mycket folk som möjligt till matcherna och 

sälja matchbiljetter och matbiljetter. Efter Allsvenskan är det väldigt hårt business mot 

business, sponsorer vi ska behålla till nästa säsong så det är lite olika vart vi är under 

säsong.” -Respondent 4 

5.1.1 Profil, Image och Identitet 

Under intervjuerna uppgav samtliga respondenter att de har jobbar fram en profil, hur de vill 

att intressenterna ska se på dem. De uppgav att de hade skrivit ned den önskade profilen i 

deras marknadsplan. Några exempel på hur de uppgav att de vill bli uppfattade är med 

glimten i ögat, att de spelar rolig och underhållande fotboll och att de aldrig ger sig. Larsson 

(2014:122) beskriver att profil är hur en organisation vill uppfattas hos intressenter, 

allmänheten och medarbetarna. Detta är något som organisationen själv tar fram och jobbar 

aktivt med, hela organisationen skall ha profilen i åtanke i allt de gör (ibid.). Detta är något 

som fotbollsklubbarna gör idag, de har alla arbetat fram en profil alltså hur de vill bli 

uppfattade av intressenterna.  

 

Image beskriver hur intressenterna, allmänheten och medarbetarna verkligen uppfattar en 

organisation (Larsson, 2014:122–123). Hur en organisation uppfattas baseras på intryck, 

erfarenheter och kunskaper, detta måste en organisation undersöka för att ta reda på. Målet är 

att intressenterna skall uppfatta organisationen enligt den profil som organisationen har tagit 

fram (ibid.). De Allsvenska fotbollsklubbarna undersöker inte hur deras intressenter verkligen 

ser på dem, även fast fotbollsklubbarna vill bli uppfattade på ett sätt som de tagit fram. Dock 

uppgav en respondent att de har tänkt att undersöka detta i framtiden, men det fanns inget 

planerat. Enligt Larsson (2014:122–125) kan en organisation endast styra sin profil därför 
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måste de undersöka hur intressenterna uppfattar dem. En fördel med att undersöka hur de 

uppfattas är för att kunna arbeta med att få allmänheten att uppfatta dem som organisationen 

vill (ibid.).  

 

“Vi förknippas helt klart med fotboll men vi försöker också få oss förknippad med det här 

med lite glimten i ögat, vi är liksom bondelaget med glimten i ögat.” -Respondent 1 

5.1.2 Målgrupp 

En organisation bör sätta upp separata mål till olika målgrupper och ta fram 

kommunikationsinsatser till varje målgrupp som gör att organisationen uppnår målen för en 

specifik målgrupp (Bergström 2016:72). Majoriteten av respondenterna förklarade under 

intervjuerna att de inte gjorde någon skillnad på kommunikationen beroende på målgrupp. 

Utan de kommunicerade lika till samtliga målgrupper och hade inte heller några mål för 

specifika målgrupper utan de hade övergripande mål för samtliga målgrupper och 

intressenter. Fotbollsklubbarnas mål var att nå alla målgrupper med samma budskap, dock 

fanns det undantag där fotbollsklubbar hade börjat segmentera deras intressenter för att kunna 

skicka ut riktade budskap mot en specifik målgrupp. Ström och Vendel (2015:15) förklarar 

att det är viktigt för en organisation att anpassa innehållet till målgruppen och att veta vilka 

kanaler och plattformar deras målgrupp är på. Innehållet till målgruppen ska upplevas som 

relevant och värdefullt (Ström och Vendel, 2015:15).  En minoritet av fotbollsklubbarna 

uppgav att de ibland jobbade mot en specifik målgrupp, då delade dem upp målgruppen i 

olika åldrar. Mot åldersgrupperna kommunicerade dem olika form av budskap till exempel 

delades intressenterna upp i barn, ungdomar och vuxna. Mot barn hade majoriteten av 

fotbollsklubbarna någon form av medlemsklubb, till exempel pandaklubben och knatteskola 

där barn fick testa på fotboll och leka med maskoten. Mot ungdomar kommunicerade 

majoriteten fotbollsklubbarna en medlemsklubb till exempel younlings, där fick ungdomarna 

ansiktsmålning, de har en egen läktare och fick lära sig hur en god supporter uppför sig. 

Enligt Kotler, Armstrong, Harris & Piercy (2013:204–207) kan marknaden delas upp i olika 

segment för att hjälpa organisationer att kommunicera med rätt målgrupp. Demografiska 

segmentet placerar människor i olika segment till exempel kön eller ålder de har (Kotler, 

Armstrong, Harris & Piercy, 2013:204–207). Geografiska segmentet placerar människor i 

olika segment beroende på vart de bor (ibid). Under intervjuerna uppgav fotbollsklubbarna att 

de kommunicerar mot de intressenter som finns i samma geografiska område som de själva, 

detta geografiska område menas med samma stad som fotbollsklubben finns i. 
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Mot vuxna kommunicerade fotbollsklubbarna att de skulle komma till fotbollsarenan för att 

kolla på matchen och umgås med sina kompisar. Det uppgavs under intervjuerna att några 

klubbar kommunicerade mot barnfamiljer, med hjälp av olika aktiviteter för barn till exempel 

Leos lekland på plats där föräldrar kunde lämna sina barn för att leka under fotbollsmatchen. 

Dahlén, Lange & Rosengren (2017:111) säger att om en organisation arbetar effektivt och 

kontinuerligt med målgrupper finns det ett antal fördelar för en organisation. Fördelarna är att 

intressenten använder organisationens produkt oftare, vilket kan leda till fler köp och 

interaktioner (ibid.). Intressenter kan sprida mer information om organisationen vilket leder 

till effektivare spridning av kommunikationen (ibid.). Ytterligare en faktor som kan ge 

fördelar till en organisation genom att jobba med målgrupper är att intressenterna kan bli mer 

lojala till organisationen (Dahlén, Lange & Rosengren 2017:111). Flera av fotbollsklubbarna 

jobbade med traditionell media för att nå den äldre målgruppen men samtidigt jobbade de 

med sociala medier för att försöka nå den yngre målgruppen, de såg arbetet med sociala 

medier som en långsiktig bearbetning av den yngre målgruppen. För att försöka fånga en 

yngre publik jobbade ett flertal med att bjuda skolklasser och ideella föreningar på gratis 

matcher.  

 

De Allsvenska fotbollsklubbarna anser att deras intressenter är de personer som finns i 

samma stad som de själva finns i och att de som följer dem på sociala medier är deras 

intressenter oavsett vart de bor. Enligt Dahlén, Lange & Rosengren (2017:71) måste en 

organisation ta reda på och analysera sin målgrupp för att kunna kommunicera effektivt, det 

är viktigt för organisationen att undersöka sin målgrupp för att få kunskap om den så 

organisationen kan kommunicera rätt budskap till målgruppen i rätt kanal.  

Fotbollsklubbarna använda sig av spelarna för att locka ungdomar, de fick umgås med 

spelarna och vilket fotbollsklubbarna menade skulle leda till att ungdomarna såg spelarna 

som förebilder och att de skulle engagera sig i fotbollsklubben. De Veirman, Cauberghe och 

Hudders (2017:798) påpekar för att påverka en specifik målgrupp kan en organisation 

använda sig av en influencer. En influencer har en hög trovärdighet hos sina följer och de har 

en mycket högre trovärdighet än köpta annonser (ibid.). Enligt Glucksman (2017) lär sig 

följarna av influencers och ser dem som ledare, vilket påverkar vad följarna gör och vad de 

tycker.  
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Under intervjuerna framgick det att ett fåtal fotbollsklubbar lyssnar på sina intressenter för att 

anpassa aktiviteter och evenemang under deras Allsvenska fotbollsmatcher. Dock uppgav de 

att de inte har möjlighet att utföra alla de idéer som intressenterna kommer med.    

En målgrupp kan komma med återkoppling och förslag på förbättringar till organisationen 

(Dahlén, Lange & Rosengren 2017:115).  

 

“Också har vi 12 till 17 och det är 250 ungdomar som har signat ett kontrakt med två 

ambassadörer i laget om att vara drogfri och alkoholfri under ett år och då får dom ett 

säsongskort.” -Respondent 2 

5.2 Varumärke 

Alla fotbollsklubbar som intervjuades belönar sina lojala intressenter på något vis, dock i 

väldigt varierande utsträckning. De belönar sina lojala intressenter genom att ha billiga 

årskort, rabatt i supportershopen och förköp till viktiga fotbollsmatcher. Aaker och 

McLoughlin (2010:178) anser att organisationer skall belöna sina intressenter, för att 

bibehålla deras lojalitet till varumärket. Om en organisation lyckas med sin 

varumärkeslojalitet kan det vara nyckeln till framgång (ibid.) En av respondenterna berättade 

att de byggt en supporterpub som endast deras årskortsinnehavare har tillgång till. Några 

fotbollsklubbar jobbar med special dagar där intressenterna får träffa spelare och ledare för 

att få information och ställa frågor. En annan respondent berättade att de intressenter som går 

på alla hemmamatcher får en present i slutet av säsongen som tack för de varit lojala och 

stöttat fotbollslaget under säsongen. Aaker & McLoughlin (2010:178) beskriver att de lojala 

intressenterna kan ge konkurrensfördelar och påverkar nya kunder till ett varumärke, vilket 

gör att organisationer inte behöver spendera lika mycket resurser på marknadsföring. 

 

Alla respondenter berättar i intervjuerna att de försöker få intressenterna att känna sig 

delaktiga i organisationen, detta gör fotbollsklubbarna på olika sätt. Hur de försöker få 

intressenterna att känna sig delaktiga gör de genom supportergrupper, partnerträffar och 

enkäter. Kotler, Armstrong, Harris & Piercy (2013:245) beskriver att varumärket är en viktig 

del av en produkt, vara eller tjänst då varumärket kan skapa värde för dessa och de kan skapa 

betydelse som ligger utanför deras produkter, varor eller tjänster (ibid.). Intressenter kan 

skapa en relation till ett varumärke baserad på deras betydelse (ibid.). Aaker & McLoughlin 

(2010:176–177) anser att varumärkeskännedom kan bidra till att intressenter känner 
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hängivenhet och delaktighet till ett varumärke och när en intressent ska välja mellan olika 

varumärken väljer ofta intressenten det varumärke som den föredrar eller det varumärke den 

känner igen. Minoriteten av fotbollsklubbarna åker utomlands med några av sina partners 

varje år. De flesta fotbollsklubbarna vill vara öppna mot intressenterna och detta jobbar de 

med på olika sätt, några har öppna träningar där intressenter få ställa frågor till ledare och 

spelare, vissa fotbollsklubbar skickar ut ett nyhetsbrev. Fotbollsklubbarna har workshops med 

intressenterna för att skapa delaktighet och få idéer från intressenterna. För att organisationer 

ska kunna skapa ett starkt förtroende är det viktigt att intressenterna får känna sig delaktig 

och hela tiden vara uppdaterad (Aaker & McLoughlin, 2010:178) Det är dyrare för en 

organisation att försöka vinna över nya intressenter än att behålla de befintliga (ibid.).  

 

Alla Allsvenska fotbollsklubbar försöker få intressenterna och allmänheten att förknippa 

organisationen med något, det kan vara att organisationen skall förknippas med folkets lag, 

att fotbollsklubben aldrig ger sig och fotbollsklubben ska ses som en organisation med 

glimten i ögat. Aaker & McLoughlin (2010:179) beskriver att varumärkesassociation är 

viktigt för organisationer då det kan ge viktiga affärstillgångar och ge en organisation en 

strategisk position. Organisationer kan göra varumärkesassociation till sin egen fördel genom 

att försöka få sina intressenter att förknippa organisations varumärke med allmänna ord 

(ibid.). 

 

“Vi brukar ha grupparbeten med partners om hur vi ska få mer publik till våra matcher och 

att våra partners ska känna att dom får mer payback för det stöd de ger oss” -Respondent 8 

5.3 Word of mouth 

Under intervjuerna uppger samtliga respondenterna att de inte planerar sin kommunikation så 

att folk pratar om dem, utan de hoppas att de pratar om dem ändå. Fotbollsklubbarna ansåg 

att om de syns mycket så pratas det också mycket om dem. Enligt Smith & Vogt (1995) är 

word of mouth ett effektivt och kraftfullt sätt för information och åsikter att sprida sig mellan 

intressenter. En fotbollsklubb förklarade att de jobbar mycket med spelarna, de har ett kansli 

som ligger centralt i deras stad där fotbollsspelarna finns tillgängliga för allmänheten. Till 

deras kansli var alla välkomna och där kunde människor till exempel köpa produkter, umgås 

med fotbollsspelarna och spela Tv-spel med dem. De ville skapa en familjär känsla och 

samtidigt försöka få intressenterna att prata med varandra om vad de gjorde där på kansliet. 
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Flugoni & Lipsman (2015) beskriver att detta är ett sätt att marknadsföra sig som går ut på att 

intressenterna sprider information om en organisation till andra intressenter eller potentiella 

intressenter, informationen som sprids kan både vara positiv eller negativ.  

 

Enligt Wu & Wang (2011) är det en fördel att använda sig av word of mouth när en 

organisation vill skapa en stark tillit och lojalitet. Flera klubbar uppgav att de trodde att det 

sportsliga resultatet var en av de saker som intressenter pratade om med varandra och att de 

inte kunde påverka vad de skulle prata om. Nya spelarköp var något som fotbollsklubbarna 

trodde intressenterna pratade om, dock var det en fotbollsklubb som gav ett tydligt exempel 

på hur de försökte få intressenter att prata om dem vid nya spelarköp. Fotbollsklubben 

berättade att de jobbade med korta reklamfilmer via sociala medier där de inte avslöjar vem 

den nya spelaren är när de hade ett nytt spelarköp på gång. De försökte bygga upp en mystik 

kring det, de hoppades att intressenterna skulle prata, interagera och diskutera kring deras nya 

spelarköp som inte blev offentligt direkt utan de fick små ledtrådar via sociala medier. 

Flugoni & Lipsman (2015) beskriver att Internet och sociala medier har gjort word of mouth 

marknadsföring effektivare då det kan skapa stor uppmärksamhet, engagera stora grupper av 

intressenter och spridningen av information kan ske snabbt, till exempel över en natt.  

 

Fotbollsklubbarna försöker få intressenter att bli mer lojala och aktiva på sociala medier 

vilket de tror ska leda till att intressenterna pratade mer med varandra om dem. Samtliga 

respondenter försöker skapa interaktioner och få uppmärksamhet via sociala medier, med de 

uppgav inte att de hade någon plan eller strategi för det. Wu & Wang (2011) beskriver att 

forskare har märkt att eWOM kan ha ett större inflytande på intressenternas attityd till 

varumärken, genom eWOM kan intressenter uppnå hög öppenhet på marknaden då de kan ta 

en mer aktiv roll i värdekedjan och påverka produkter och priser. Enligt Wu & wang (2011) 

för att få en positiv eWOM effekt måste organisationerna kommunicera på ett tillförlitligt sätt 

att de har kunskap och erfarenhet i branschen för att öka trovärdigheten bland sina 

intressenter.     

 

“Det är självklart att vi vill göra saker som skapar snackisar och det tror jag vi har lyckats 

ganska bra med men jag kan inte sitta här och säga nu att planen är att vi ska göra ett inlägg 

som gör att snacket på stan börjar.” -Respondent 10 
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5.4 Sociala medier 

Alla de intervjuade fotbollsklubbarna svarade att de jobbade aktivt med sociala medier och 

att de har en utarbetad strategi och marknadsplan för hur det ska gå tillväga, beroende på 

vilken tid på året det är, om det är en fotbollsmatch den dagen eller om det händer något i 

organisationen. I fotbollsklubbarnas strategier eller marknadsplan ingår det hur ofta de ska 

publicera något på deras sociala medier, allt ifrån nya fotbollsspelare till intervjuer med 

spelare och tränare inför match och intervjuer efter match. Enligt Coombs & Holladay 

(2010:82) kan internet och sociala medier påverka spridningen av budskap från en 

organisation då internet kan uppmuntra och göra det möjligt att sprida budskapet snabbt och 

till en stor publik. Sociala medier kan ge möjlighet till direktkontakt med en organisations 

intressenter för att skapa dialog och arbeta relationsbyggande (Leigert, 2013:37).  

 

Fotbollsklubbarna använder sociala medier för att försöka skapa tillit och öppenhet mot deras 

intressenter. McCarthy, Rowley, Ashworth & Pioch (2014) menar på att sociala medier ger 

organisationer möjlighet att öka deras intressenters engagemang, men sociala medier ger 

möjlighet till kommunikation, samhällsutveckling och kan göra att organisationer säljer fler 

produkter eller tjänster. Samtliga respondenter uppgav att de har uppsatta mål när det 

kommer till sociala medier, några klubbar har flera mål och andra har ett mål. Målen kunde 

vara att de får ett antal följare, antal interaktion eller antal inlägg på sociala medier. Enligt 

Macnamara & Zerfass (2012) är det viktigt att organisationer har uppsatta mål och strategier 

när de använder sig av sociala medier.  

 

En fotbollsklubb har en medarbetare som umgås med fotbollsspelarna dagligen och lägger ut 

det de gör tillsammans på sociala medier för att försöka skapa en gemenskap och en familjär 

känsla. Prado (2017) förklarar att få människor att dela och interagera med evenemanget kan 

organisationen publicera bilder eller videor på sociala medier som handlar om evenemanget 

(ibid.). En annan fotbollsklubb använder sociala medier till att berätta om deras CSR 

(Corporate Social Responsibility) arbeten för att försöka skapa en känsla av att de gör mycket 

för staden de finns i, eftersom de vill vara folkets fotbollslag och dem anser att detta kan hjälp 

dem med det. Ett par respondenter berättade att de hade veckomöten där de går igenom vad 

de skall publicera för material på sociala medier och några hade en sociala medier kalender 

som beskrev hur de skulle jobba med sociala medier under året.  
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Flera respondenter påpekade att planen de har för sociala medier kan förändras fort och de 

måste anpassa sig efter förändringar, de trodde detta beroende på att vi lever i en föränderlig 

värld. En respondent förklarade detta djupare med att förklara att de måste agera snabbt på 

sociala medier och att de måste anpassa sig efter omvärlden. Öppenhet och en familjär känsla 

försökte flera av fotbollsklubbarna skapa genom sociala medier. Flera av respondenterna 

nämner att de använder sociala medier som en nyhetskanal, fördelen de såg med detta var att 

de kunde publicera egna nyheter och själv styra vilka nyheter som publiceras. Lena Leigert 

(2013:37) förklarar att det finns flera fördelar med att använda sociala medier som en 

nyhetskanal, för att nå ut med icke filtrerad och sanningsenlig information. Mangold & 

Faulds (2009) beskriver att konsumenterna kan ta kontakt med organisationer direkt via 

sociala medier vilket ökar diskussion, samhällsutveckling och engagemang. De flesta 

organisationer, oberoende av deras storlek, kan idag påverka och engagera sina intressenter 

genom att använda sig av sociala medier (Williams & Chinn, 2010). Via sociala medier kan 

de övervaka och uppmärksamma deras intressenters behov (ibid.).  

 

“Våra mål hör till den här öppenheten vi vill uppnå, vi lägger ut mycket material på spelare 

och så för att fansen ska kunna följa dem. Vi försöker hålla en så öppen kommunikation som 

möjligt”. -Respondent 2 

5.5 Differentiering och Positionering 

De Allsvenska fotbollsklubbarna anser att de har konkurrenter, under intervjuerna uppgav 

respondenterna att andra sporter och föreningar i deras stad är en konkurrent. Enligt Kotler, 

Armstrong, Harris & Piercy (2013:222) när en organisation skall välja vilken differentierings- 

och positioneringsstrategier de önskar ha hos intressenterna ska de kolla på vilka målgrupper 

det finns och vilken position de önskar ha i respektive målgrupp. Inom samma segment kan 

det finnas flera organisationer som eftersträvar samma position inom samma målgrupp, då 

måste organisationerna hitta sätt att urskilja sig från sina konkurrenter i dessa målgrupper 

genom till exempel unika förmåner som tilltalar den målgrupp där organisationen vill urskilja 

sig från sina konkurrenter (ibid.). De ansåg att C More var en konkurrent publikmässigt, att 

intressenterna kan välja att stanna hemma för att kolla på fotbollsmatchen. Men de såg även 

C More som en samarbetspartner och ett komplement. När respondenterna fick frågan om hur 

de särskiljer sig mot konkurrenterna och hur de väljer att positionera sig så framgick det att 

fotbollsklubbarna arbetar på olika sätt för att uppnå detta. minoriteten av klubbarna försöker 



31 

framstå som länets eller stadens lag, majoriteten av klubbarna försöker framhäva 

evenemanget kring fotbollsmatchen. Att det är bra stämning på fotbollsmatchen, att gå och se 

den i verkligheten är en helt annan upplevelse än att se den hemma. Kotler, Armstrong, 

Harris & Piercy (2013:221) anser att en organisation ska bestämma vilken position 

organisationen vill uppnå i det valda segmentet för att få deras intressenter att handla deras 

produkter. En organisations position är hur intressenterna definierar dem genom vilka 

egenskaper de anser att organisationen har och det är dessa egenskaper de kommer ihåg om 

organisationen (Kotler, Armstrong, Harris & Piercy 2013:221). Organisations position hos 

intressenterna är något som kommer från perceptioner, intryck och känslor som intressenterna 

har skaffat sig kring en organisation och deras konkurrenter, detta sker med eller utan 

marknadsföring (ibid.). Dock har organisationen en möjlighet att påverka intressenterna till 

den position just deras organisation vill vara på (ibid.). 

 

För att visa upp känslan och stämning på fotbollsmatcherna använde fotbollsklubbarna sig av 

videoklipp som de publicerade på sociala medier. Det framgick att fotbollsklubbarna försökte 

kommunicera sin värdegrund för att särskilja sig mot konkurrenterna, att kommunicera ut sitt 

CSR arbete till intressenterna för att göra dem uppmärksamma på allt bra de gör i samhället. 

Enligt Kotler, Armstrong, Harris & Piercy (2013:222) finns det tre steg för att hitta rätt 

differentieringen och positioneringen, detta kan en organisation göra genom tre steg. Första 

steget är att ta reda på hur organisationen särskiljer sig. Det andra steget är att välja ut 

konkurrensfördelar och vilken positioneringsstrategi organisationen vill ha. Det sista steget är 

att organisationen ska effektivt kommunicera ut detta till sin målgrupp (ibid.). När en 

organisation har valt vilken position de vill ha i ett segment ska de inte enbart kommunicera 

ut det till målgruppen utan deras produkt eller tjänst måste stämma överens med den position 

de vill ha (Kotler et al., 2013:222). 

 

Eftersom intressenters positionering av en organisation påverkar deras köpbeslut är det 

viktigt för en organisation som vill sälja en produkt att positionera sig ut efter vad de tror 

intressenterna vill (Kotler et al., 2013:221). Intressenter positionerar organisationer och deras 

konkurrenter oavsett om de blir påverkade eller inte av organisationen, men en organisation 

kan påverka hur intressenterna positionerar dem med hjälp av marknadsföring (ibid.). Av det 

som framgick från intervjuerna jobbar långt ifrån alla fotbollsklubbar med att marknadsföra 

sig mot intressenterna för att skapa den önskade position de vill ha. 
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“Jag skulle säga att den största konkurrenten vi har om man pratar biljetter är tv men nu är 

tv en av våra största samarbetspartners så det är inte så. men vi slåss om att få människor att 

komma på matchen men det är mycket skönare att sitta hemma och kolla på tv”. -Respondent 

7 

 

Kotler, Armstrong, Harris & Piercy (2013:223–224) beskriver USP (unique selling 

proposition) som en strategi organisationer kan använda för att kommunicera fördelar till sin 

målgrupp, vilket kan leda till att målgruppen köper fler produkter och blir mer engagerade. 

Samtliga intervjuade fotbollsklubbar arbetar med detta idag, de anser att deras USP är 

upplevelsen kring och under fotbollsmatchen. Detta är vad fotbollsklubbarna försöker 

kommunicera ut till deras intressenter. De försöker kommunicera ut att fotboll är bättre på 

plats än hemma i soffan. För att intressenterna ska tycka det är en upplevelse att gå på 

fotbollsmatcher har fotbollsklubbarna gjort några insatser, till exempel tagit dit Leos lekland 

så att barn kan leka och ha roligt under fotbollsmatchen, stängt av vissa sektioner på 

fotbollsarenan för att publiken skall sitta närmare varandra och skapat en plats där supportrar 

kan umgås med varandra innan, under och efter fotbollsmatcherna. De vill förmedla till 

intressenterna att fotbollsmatcherna är en plats där de kan umgås med familj och vänner 

samtidigt som de kollar på fotboll. Kotler, Armstrong, Harris & Piercy (2013:223–224) 

menar att en organisation bör ta fram fördelar som de sedan kan kommunicera ut till sina 

intressenter, vilket kan leda till att intressenterna kommer ihåg dem och ser dem som unika i 

sammanhanget. Några av respondenterna uppgav att deras fotbollsklubb jobbar med att 

kommunicera att de levererar underhållande fotboll och några kommunicerar att de som går 

på fotbollsmatcherna hjälper organisationen ekonomiskt, genom att köpa fotbollsbiljetter och 

andra produkter organisationen säljer. Organisationer gör detta för att intressenterna skall 

komma ihåg dem och se dem som nummer ett, eftersom det är svårt att nå ut i ett redan över 

kommunicerat samhälle (Kotler et al., 2013:224).  

 

“92 procent av alla i Sverige som går på fotboll tycker att matchupplevelsen är viktigt, det 

har en undersökning visat. Därför har vi satsat mycket på matchupplevelsen sen har vi 

mycket kvar att göra.” -Respondent 1 
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6. Slutsatser och Slutdiskussion  

När fotbollsmatchen är klar, resultatet och prestationen har sjunkit in då ska fotbollsspelarna 

och ledarna fundera över varför det blev som det blev. De ska även svara på frågor från 

journalister om varför det blev som det blev. Fotbollsspelarna och ledarna kan komma med 

egna reflektioner och slutsatser. Detta går att jämföra med detta kapitel, här presenteras 

studiens slutsatser och slutdiskussion.  

6.1 Slutsatser 

Allsvenska fotbollsklubbar arbetar med att öka engagemanget och lojalitet hos sina 

intressenter genom att positionera sig i sin stad. Några exempel på vad fotbollsklubbar 

försöker positionera sig som är stadens fotbollslag eller ett fotbollslag som spelar 

underhållande fotboll. De försöker skapa stämning och känsla på deras fotbollsarena där alla 

är välkomna, vänner och familjer kan umgås med varandra och de hittar på aktiviteter utanför 

fotbollsmatchen. Detta försöker de sprida till allmänheten så intressenterna går dit för detta 

och inte endast för fotbollen. Fotbollsklubbarna jobbar aktivt med sociala medier för att 

försöka skapa en öppenhet mot deras intressenter och få människor att interagera. De 

använder sociala medier för att berätta vad de gör genom att lägga upp bilder och filmer från 

träningar, omklädningsrummet och när de är ute på resor. Allmänheten har möjlighet att prata 

med dem på sociala medier och ge dem tips på förändringar vilket de gör för att försöka 

skapa en dialog med intressenter och få intressenterna att känna sig delaktiga i 

organisationen.   

 

Hur Allsvenska fotbollsklubbar arbetar med att försöka förhindra att förlora engagemang och 

lojalitet hos sina intressenter varierar mellan fotbollsklubbarna, en del jobbar aktivt med det 

och andra inte alls. Det framgick under intervjuerna att de försöker föra en dialog med 

partners och supporterklubbar för att förändras och anpassa sig efter deras intressenters 

önskemål. Majoritet av fotbollsklubbarna uppgav sig belöna deras lojala intressenter genom 

olika aktiviteter, till exempel ge dem erbjudande på produkter som säsongskort och kläder 

med fotbollsklubbens logotyp på. det framgick även att en fotbollsklubb skickar ut presenter 

till sina mest lojala supportrar som tack för att de engagerar sig i fotbollsklubben. 

Fotbollsklubbarna bjuder in deras intressenter till special dagar där de får träffa 

fotbollsspelarna och ledarna, där kunde intressenterna umgås med dem och ställa frågor. Det 

som ingen av de intervjuade fotbollsklubbarna gör är att undersöka vad deras intressenter 
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verkligen tycker om dem. De har varit väldigt tydliga med att de vill bli sedd på ett speciellt 

sätt men de vet inte om de blir sedda på det sättet.   

 

Eftersom ett totalurval användes var målet att kunna generalisera Allsvenska fotbollsklubbars 

arbete med att skapa engagemang och lojalitet. Men eftersom sex fotbollsklubbar inte hade 

möjlighet till att medverka i en intervju går det inte att generalisera. Utan resultatet i denna 

studie går att använda mer som en fingervisning hur Allsvenska fotbollsklubbar ska arbeta 

med engagemang och lojalitet. Bland de fotbollsklubbar som inte kunde medverka kan det 

finnas arbetssätt som är mer effektivt och de kan arbeta med sådant som fotbollsklubbarna 

som intervjuades inte gör. Denna studie handlar om Allsvenska fotbollsklubbar men kan inte 

appliceras på alla Allsvenska fotbollsklubbar eftersom inte alla deltog.  

6.2 Slutdiskussion 

Efter tio veckors arbete med hur Allsvenska fotbollsklubbar arbetar med engagemang och 

lojalitet finns det några synpunkter som inte finns med i tidigare kapitel. Fotbollsklubbarna 

gör många bra saker när det kommer till kommunikation men de gör även ett flertal mindre 

bra saker. Fotbollsklubbarna försöker synas och kommunicera på alla kanaler till alla 

målgrupper samtidigt, istället för att försöka dela upp och analysera målgrupperna för att 

kunna kommunicera med rätt budskap till rätt målgrupp. Allsvenska fotbollsklubbarna delar 

inte upp deras intressenter i olika målgrupper för de vet inte vilken målgrupp de har, vilket 

gör det väldigt svårt att kommunicera rätt budskap till rätt målgrupp. Flera fotbollsklubbar 

uppgav att de hade billiga säsongskort, vilket dem trodde skulle leda till att fler kom på deras 

fotbollsmatcher. Dock skulle de behöva fundera på om de personer som köper deras 

säsongskort köper det av den anledning att de är billiga. Det finns andra faktorer som spelar 

in i köp av säsongskort, till exempel att köparen gillar att gå på fotboll och inte påverkas av 

priset. Därför borde fotbollsklubbarna undersöka vad som är viktigt för de personer som 

köper säsongskort. Vill fotbollsklubbarna förknippas med lågpris på säsongskort, är det något 

som gör skillnad på hur många intressenter som engagerar sig och blir lojala till 

fotbollsklubben.  

 

Det vore intressant att göra om denna studie men med supportrarna och intressenterna i 

fokus, att fråga dem varför och vad som gör dem engagerade och lojala till en organisation. 
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När en sådan undersökning är gjord går det att jämföra resultatet med denna undersökning för 

att se skillnader och likheter mellan de två olika perspektiven.  

 

En annan studie som vore intressant att använda sig av samma metod som denna studie 

använder sig av men att kolla på fotbollsklubbar i ett annat land, till exempel England som 

har en annan fotbollskultur än vad Sverige har. Sedan går det att jämföra en sådan studie med 

denna för att se vad som skiljer sig åt mellan länderna.  

 

För att skapa fler pusselbitar till forskning kring engagemang och lojalitet till organisationen 

vore det klokt att utföra samma forskning som denna fast på nya organisationer som inriktar 

sig inom andra områden, till exempel inom livsmedelsbranschen eller IT-branschen. Hur 

skapar dessa områden engagemang och lojalitet hos sina intressenter? Skiljer det sig något 

från hur Allsvenska fotbollsklubbar försöker jobba med detta?  
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8. Bilagor 

8.1 Intervjumanual 

Presentera vilka vi är och lite allmän information 

 

Inledande frågor:  

-Vad jobbar du med? 

-Hur länge har du varit på klubben?  

-Hur gammal är du?  

-Vad har du gjort tidigare? 

 

1.  Berätta om ert mål med er marknadsföring?  

 

2. Hur ser er marknadsföringsplan ut för att uppnå ert mål?  

 

3. Hur belönar ni er lojala kunder/fans på något sätt?  

Tex med special pris på matchbiljett/tröja eller VIP inbjudan till en match.  

 

4. Hur jobbar ni för kunder/fans ska känna sig delaktiga i er organisation?  

- hur då? 

 

5. Hur försöker ni få allmänheten att förknippa ert varumärke med något? 

Tex En ansvarstagande klubb eller en fotbollsklubb som spelar offensiv fotboll 

 

6. Hur vill ni att allmänheten ska se på er?  

 

7. Undersöker ni hur allmänheten ser på er?  

- Om ja, hur gör ni det? 

 

8. Vilka kanaler kommunicerar ni genom?  

 

9. Vilka är era viktigaste kanaler?  
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10. Jobbar ni aktivt med sociala medier? 

- Om Ja, hur jobbar ni? 

- Om Nej, varför inte?  

 

11. Har ni en strategisk plan på hur ni ska jobba med sociala medier? 

 

12. Har ni några uppsatta mål gällande sociala medier?  

- Om Ja, berätta mer 

- Om Nej, varför inte? 

 

13. Med hjälpa av marknadsföring, försöker ni få allmänheten att prata om er?  

- Hur då? 

 

14. Marknadsför ni er mot någon speciell målgrupp?   

- Om Ja, vilka/vilken? 

- Om Nej, varför inte? 

 

15. På vilket sätt skiljer sig er marknadsföring mot olika målgrupper? 

 

16. Vilka ser ni som era konkurrenter?  

 

17. Hur särskiljer ni er från era konkurrenter?  

 

18. Hur kommunicerar ni ut hur ni särskiljer er från era konkurrenter?  

T.ex. andra klubbar och Cmore. 

 

19. Varför ska allmänheten handla produkter av er? Vad gör er unik gentemot era 

konkurrenter?  

 

20. Vill du tillägga något?  

 

Tack för du tog dig tid!  

 

 


