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Abstract 
Background: Sport is today considered a transnational phenomenon that interests people 

worldwide, both practitioners and spectators. In recent years, technological developments 

have contributed to a change in how sports are consumed, the distance between the 

practitioners and the audience has declined due to commercialization. Meanwhile, the 

economic conditions for clubs and competitions have become increasingly challenging, 

leading sports marketers to find innovative and cost effective ways to market the business. An 

increasingly popular way to market themselves is through social media, which exists as a 

result of technological progress. Given that more and more of the younger generation is seen 

and heard on social media every day, it is interesting to examine how social media has 

influenced the allocation of marketing resources within the sports industry. 

 

Purpose/Design/Method: The study aims to increase understanding of how technological 

developments, particularly social media, have changed the conditions for interaction and 

communication with consumers. To fulfill the purpose an empirical study conducted on 

Swedish sports clubs and competitions was made. The study is based on qualitative interviews 

with respondents from seven different sports organizations. The empirical data was analyzed 

using a theoretical framework which included a specific model and previous research focused 

on three areas: sports marketing, relationship marketing and social media. 

 

Findings/Conclusions: Our results demonstrate that social media has quickly gained a 

significant role in sport organizations and how they communicate with consumers. The 

allocation of marketing resources has shifted from previously almost exclusively traditional 

marketing towards now mainly focus on social media as a channel for customer interaction. 

Given the fact that organizations have limited economic opportunities, social media works as 

a suitable tool for cost-effective marketing. Sport organizations today is increasingly 

characterized by social media and the development indicate that the traditional media will 

continue to diminish over time. 

 

Implications for Future Research: For future research, we believe that the sample should be 

broadened further, from both a geographic perspective and in terms of size of the 

organization. Moreover, it would be of significance to investigate clubs and competitions 

between nations with different conditions that exist from country to country. Future studies 

may also wish to pursue the study over a larger time interval to measure change over time. 
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Sammanfattning 
Sport räknas idag som ett gränsöverskridande fenomen som intresserar människor världen 

över, såväl utövare som åskådare. På senare år har den tekniska utvecklingen bidragit till en 

förändring i hur sport konsumeras, avståndet mellan utövarna och åskådarna har minskat i takt 

med en ökad kommersialisering. Samtidigt har de ekonomiska förutsättningarna för klubbar 

och tävlingar blivit allt tuffare, vilket lett till sportmarknadsförarna tvingats hitta innovativa 

och kostnadseffektiva sätt att marknadsföra verksamheten. Ett allt populärare sätt att 

marknadsföra sig är via sociala medier, som existerar till följd av den tekniska utvecklingen. 

Med tanke på att fler och fler av den yngre generationen syns och hörs på sociala medier 

dagligen är det intressant att undersöka hur sociala medier påverkat fördelningen av 

marknadsföringsresurser inom sportindustrin.  

 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur den tekniska utvecklingen, i synnerhet sociala 

medier, förändrat förutsättningarna för interaktion och kommunikation med konsumenter. För 

att uppfylla syftet har en empirisk undersökning utförts på svenska idrottsklubbar och 

idrottstävlingar. Undersökningen baseras på kvalitativa intervjuer med respondenter från sju 

olika idrottsorganisationer. Empirin analyserades med hjälp av en teoretisk referensram 

innehållande en specifik modell och tidigare forskning fokuserad på tre områden: 

sportmarknadsföring, relationsmarknadsföring och sociala medier. 

 

Studiens resultat visar att de sociala medierna på kort tid har fått en betydande roll för 

sportorganisationer och hur de kommunicerar med konsumenter. Fördelningen av 

marknadsföringsresurser har skiftat från tidigare nästan enbart traditionell marknadsföring 

mot att nu främst fokusera på sociala medier som kanal för kundinteraktion. Med tanke på 

organisationernas begränsade ekonomiska möjligheter lämpar sig sociala medier väl som ett 

verktyg för kostnadseffektiv marknadsföring. Idrottsorganisationerna präglas idag alltmer av 

de sociala medierna och utvecklingen pekar på att de traditionella medierna fortsatt kommer 

minska med tiden.  

 

För framtida forskning anser vi att urvalet bör breddas ytterligare, både ur ett geografiskt och 

storleksmässigt perspektiv. Dessutom hade det varit av värde att undersöka klubbar och 

tävlingar mellan olika länder med de olika förutsättningar som råder från land till land. 

Framtida studier kan också tänkas genomföra studien över ett större tidsintervall för att kunna 

mäta förändring över tid.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: sociala medier, marknadsföring, sportmarknadsföring, idrottsorganisationer, 

relationsmarknadsföring, åskådarsport, och deltagarsport 
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1 Inledning 
 

 

I inledningen presenteras en bakgrund till studien, samt problemdiskussionen och 

problemformuleringen som konkretiserar undersökningens specifika ämne. Syftet och 

forskningsfrågan arbetas fram genom de tidigare nämnda delarna och därefter avgränsas 

studien. 

 

1.1 Bakgrund 

Sport är idag en världsomspännande företeelse som sträcker sig förbi sociala, religiösa och 

språkliga hinder (Ventura & Dedeoğlu, 2013). Niciporuc (2010) poängterar att företeelsen 

sport oavsett form har attraktionskraft att nå ut till miljontals människor runt om i världen. 

Över de senaste två årtiondena har fenomenet sport kommersialiserats och 

internationaliserats, en naturlig följd av de entreprenöriella möjligheter som identifierats inom 

sportmarknaden (Bauer, Sauer & Schmitt, 2005). Potentialerna inom marknaden har lett till 

att sportindustrin idag är en signifikant ekonomisk sektor på flera nivåer (Goldman & Johns, 

2009). I takt med utvecklingen har sportmarknaden blivit en växande bidragande faktor till 

ekonomisk aktivitet i samhället. (Bauer, Sauer & Schmitt, 2005; Goldman & Johns, 2009). 

Ratten och Ratten (2011) framhåller även teknologiska framsteg och ökad turism som två av 

de påverkande krafterna i den explosiva utvecklingen av sportindustrin under senare år. 

 

Utvecklingen i Sverige är jämbördig med den globala förändringen, då den 

kommersialiserade sporten haft stora genomslag hos den breda publiken. Exempelvis var 

snittomsättningen för en allsvensk fotbollsklubb år 2002 41,1 miljoner kr (Sahlström, 2003), 

jämfört med år 2012 då snittet nästan fördubblats till 78,5 miljoner kr (Sahlström, 2013).  

 
Tabell 1 – Allsvenska fotbollsklubbarnas samlade omsättning under 2002 och 2012 

Intäktspost (mkr) År 2002 År 2012 Förändring % 

Publik- och 

matchintäkter 179,3 243,9 36 % 

Reklam & sponsring 174 372,1 113,90 % 

Tips- och mediamedel 76,3 186,7 144,70 % 

 (Sahlström, 2003; Sahlström, 2013) 

 

Vid en mer detaljerad insyn i de allsvenska klubbarnas samlade omsättning är det uppenbart 

att publik- och matchintäkter, reklam & sponsring samt tips- och mediamedel (inkluderar 

bland annat ersättningar från föreningen Svensk Elitfotboll, Svenska Spel och TV-rättigheter) 

är tre intäktsposter som påverkat den allsvenska tillväxten i stor grad från år 2002 till år 2012 

(utan hänsyn till inflation). I det stora perspektivet, hela den svenska sportindustrin, går det att 

identifiera liknande tendenser av en explosiv utveckling. Den svenska sportindustrin 

värderades i slutet av år 2013 till 70 miljarder kronor och samtidigt fanns det fler än 100 000 

idrottsrelaterade årsarbeten i Sverige (Larsson, 2013). Larsson (2013) framhäver att 

konsumtion och investeringar inom sport växer snabbare än BNP och har stort inflytande i 

media, vilket påvisar den stora potential som finns för reklam och marknadsåtgärder genom 

sport. Efter millennieskiftet påtalade Coleman, Kelkar och Goodof (2001) att framstegen 

inom sports marketing varit enorma under den 15-års period som sträckte sig fram till år 
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2001. Trots den enorma utvecklingen under 1990-talet, var den i förhållande med progressen 

åren som följde därefter och fram tills idag ganska så liten.  

 

De senaste årens tillväxt i sportindustrin har definitivt präglats av intåget av sociala medier. 

Det finns flera alternativ i valet av sociala medier och de fungerar som verktyg för 

idrottsklubbar, idrottare och övriga idrottsrörelser att kommunicera med supportrar. Lim och 

Witkemper (2012) diskuterar runt Facebook, Youtube och Twitter som de tre mest frekvent 

använda medierna på idrottsklubbars officiella hemsidor. Den enorma spridningen av sociala 

medier har gjort att klubbar de senaste åren har utökat och ompositionerat sina 

marknadsstrategier (Groza, Pronschinske & Walker, 2012). Exempelvis har det amerikanska 

basketlaget Los Angeles Lakers i januari 2014 fler än 18 miljoner likes på Facebook, cirka 3,6 

miljoner följare på Twitter och nästan 1 miljon följare på Instagram. De sociala medierna 

skapar möjligheter för en mer frekvent kommunikation mellan sporten och supportrarna på en 

mer kontinuerlig basis (Lim & Witkemper, 2012). Även Groza, Pronschinske och Walker 

(2012) diskuterar fördelarna med sociala medier genom att lyfta fram hur de kan användas för 

att stärka nuvarande relationer och även skapa nya. 

 

De sociala medierna öppnar upp för kommunikationsvägarna att färdas åt två håll, så att 

utbytet av information mellan företag och konsument blir naturligare (Melanthiou & 

Papasolomou, 2012). Med tvåvägskommunikationen har också förståelsen för täta och 

långvariga relationer fått marknadsförare att använda de sociala nätverken i större 

utsträckning. De beteenden som konsumenterna har förändras i högre takt på grund av att allt 

mer kommunikation sker online, vilket i sin tur leder till att organisationer behöver öka sin 

förståelse och anpassa sig till det landskap som tar form till följd av de sociala mediernas 

utveckling (Heinonen, 2011; Pletikosa Cvijikj, Dubach Spiegler & Michahelles, 2013).  

 

 
         (Findahl, 2013, s. 33) 

 
Figur 1 – Andel procent av svenska internetanvändare över 12 år som använder sociala nätverk 
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I Sverige har de sociala medierna haft en enorm ökning från 2004 då Facebook lanserades och 

introducerade användarna för sociala medier (Findahl, 2013). År 2005 var det 10 % av 

andelen svenska internetanvändare som var äldre än 12 år som någon gång besökte sociala 

nätverk, år 2013 hade det stigit till 66 %. Tiden folk lägger ner på sociala medier har också 

ökat, genomsnittsanvändaren tillbringade år 2013 cirka tre timmar i veckan på sociala nätverk 

(Findahl, 2013). Inom åldersspannet 12 till 25 år är den siffran dubbelt så hög, nästan en 

timma per dag, och den tiden utgör cirka en tredjedel av deras totala internetanvändande. 

Statistiken visar att Facebook är det nätverk som flest besöker, även fast det ofta kombineras 

med andra medier som Instagram och Twitter. Det är däremot väldigt få av de som väljer att 

använda Twitter och Instagram som inte har en Facebookanvändare, utan den som är 

intresserad av sociala medier har nästan alltid en Facebookprofil (Findahl, 2013). Under år 

2013 uppskattades att 56 % av hela Sveriges befolkning använde Facebook, i intervallet 16-25 

år är siffran 92 %. Internetanvändandet i mobilen har också skjutit i höjden och tiden som 

läggs på det har mer än tredubblats på två år (2011 till 2013). 67 % av befolkningen över 12 

år som använder internet i mobilen besöker sociala nätverk dagligen, vilket visar att 

smartphones är en viktig del i användandet av sociala medier (Findahl, 2013).  

 

Det är dock inte enbart användandet av Facebook som ökat, då även Twitter och Instragram 

har stigit i popularitet. Twitter har från 2011 till 2013 mer än fördubblat sina användare inom 

Sverige (Findahl, 2013). Även på Twitter är det de unga användarna som är mest aktiva, en 

tredjedel mellan 12 till 25 år använder sig utav det. Instagram är till skillnad mot Facebook 

och Twitter helt beroende av användare med smartphones. Mellan februari 2013 och 

september samma år ökade antalet användare från 100 miljoner till 150 miljoner (Instagram, 

2013). Instagram har absolut flest användare i de yngre åldrarna och särskilt bland tjejer. 71 % 

av tjejer i åldern 12 till 15 år har testat på Instagram jämfört med killar i samma ålder då 

siffran bara är 41 % (Findahl, 2013).  

1.2 Problemdiskussion 

Sports marketing skiljer sig från den vanliga marknadsföringen av produkter och tjänster 

(Beech & Chadwick, 2007; Niciporuc, 2010). Beech & Chadwich (2007) beskriver 

diskrepansen i fråga genom att påtala den upplevda skillnaden i att köpa en biljett, köpa en 

prenumeration på en sportsida eller en sportprodukt i jämförelse med ett köp av en traditionell 

industriell produkt. Det finns många faktorer som gör sport till ett unikt fenomen, där den 

största avvikelsen mot andra upplevelseinriktade evenemang är osäkerheten kring resultatet. 

Ett sportevenemang kan aldrig på förhand garantera ett visst resultat, vilket skapar en 

förväntning och spänning för åskådarna (Beech & Chadwick, 2007). Ventura och Dedeoğlu 

(2013) diskuterar snarlikt runt sportens attribut, en immateriell, inkonsekvent och subjektiv 

produkt/tjänst i sin natur. Konsumenten är också en del i sporten, en medproducent i 

skapandet av upplevelsen för sig själv och andra, vilket uppvisar egenskaper liknande en 

traditionell tjänst (Ventura & Dedeoğlu, 2013). Det är omöjligt att garantera en konsekvent 

kvalitet på upplevelsen eftersom resultatet på planen inte går att styra över. Det som sker på 

ett sportevenemang är subjektivt och beroende av åskådarens individuella perspektiv, 

värderingar, känslor och tidigare erfarenheter, vilket å andra sidan särskiljer sporten från 

traditionella produkter och tjänster (Ventura & Dedeoğlu, 2013). Definitionen av sports 

marketing sammanfattas enligt nedan: 

 

It is an ongoing process through which contest with an uncertain outcome are 

staged creating opportunities for the simultaneous fulfillment of direct and 

indirect objectives amongst sport consumers, sport businesses and other related 

individuals and organisations.  
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(Beech & Chadwick, 2007, s. 4-5) 

 

Sports marketing kretsar runt två viktiga grundprinciper för idrottsorganisationer, det första är 

att locka åskådare till sina evenemang för att kunna skapa den nerv och spänning som är 

associerad till sport. Den andra principen är att idrottsorganisationer måste göra allt för att få 

fansen att vilja konsumera deras evenemang för att på så sätt skapa intäkter och kunna 

överleva ekonomiskt (Beech & Chadwick, 2007). Begreppet sports marketing delas vanligtvis 

in i två områden, marknadsföring av sport och marknadsföring genom sport (Smith, 2008). 

Marknadsföring av sport handlar om att applicera marknadsstrategier på att försöka sälja 

idrottsorganisationernas produkter och tjänster i form av event, matcher eller tävlingar direkt 

till konsumenterna. Marknadsföring genom sport handlar om att försöka sälja icke 

idrottsrelaterade produkter genom en associering till sport, oftast i samband med ett event, i 

form av exempelvis sponsring eller kända idrottsmän och klubbar som produktambassadörer 

(Smith, 2008; Ratten & Ratten, 2011). Fullerton och Merz (2008) diskuterar det förstnämnda 

området, marknadsföring av sport, mer ingående och delar in det i tre kategorier: Spectator 

Sports (åskådarsport), Participation Sports (deltagarsport) och Sporting Goods, Apparel, 

Athletic Shoes, and Sports-Related Products (sportrelaterade produkter). En gemensam 

nämnare för ovan tre kategorier är varumärket, vilket är en stor del i att försöka skapa 

retention hos sportkonsumenterna. För att skapa kundlojalitet i sportbranschen har det blivit 

mer och mer viktigt för klubbar och tävlingar att använda sig av relationsmarknadsföring 

(Grey & Wert-Grey, 2012). Konkurrensen i sportindustrin har ökat när marknaden blivit mer 

attraktiv att befinna sig på. Därför har också begrepp som retention och differentiering blivit 

allt viktigare eftersom sportkonsumenterna utsätts för mer information och budskap än 

någonsin tidigare (Grey & Wert-Grey, 2012; Coleman, Kelkar & Goodof, 2001). Utöver den 

stigande konkurrensen utsätts också konsumenterna för höjda biljettpriser/startavgifter och 

tilltagande substitut inom nöjesbranschen vilket gör att implementeringen av 

relationsmarknadsföring blir än mer väsentligt för idrottsorganisationerna (Bovinet, 1999).  

 

Relationsmarknadsföringen förändrade synsättet på marknadsföring under 1970-talet, 

Grönroos (1994) diskuterar runt omställningen som ett paradigmskifte. Tidigare dominerade 

marknadsmixen och transaktionsperspektivet som synsätt bland organisationer men när 

globaliseringen samt vikten av kundlojalitet ökade så ställdes nya krav på att bygga stadiga 

relationer mellan säljare och köpare. Även Gummesson (1987) argumenterar runt skiftet till 

relationsmarknadsföring och påtalar vikten av att skapa starka nätverk samt relationer. 

Interaktion ses som ett av nyckelorden för att skapa, utveckla och bibehålla nätverk, dessutom 

påtalar forskaren (Gummesson, 1987) att långsiktighet och tid behövs för att lyckas 

upprätthålla en framgångsrik relation. Relationsmarknadsföringen revolutionerade synsättet 

för hur företag arbetade gentemot framtida och nuvarande kunder, det blev vitalare med 

kommunikation och interaktion för att långsiktigt nå framgång som företag. Under senare tid 

har ett annat fenomen stärkt organisationers möjligheter att frekvent kunna kommunicera med 

konsumenter, nämligen de sociala medierna. 

 

De sociala mediernas entré innebar att organisationer fick ett helt nytt verktyg att använda för 

att kunna kommunicera, interagera och potentiellt skapa en rörlig plattform för 

kundrelationer. Medierna förändrade kundernas roll i informationsflödet från att vara passiva 

mottagare till att bli aktiva skapare av information (Hanna, Rohm & Crittenden, 2011; Stewart 

& Pavlou, 2002). De sociala medierna förenklar kommunikation och interaktion via one-to-

one och many-to-many, dvs. att både kunna föra individuella konversationer med kunder men 

också att låta kunderna anpassa och föra vidare kommunikationen till varandra (Barefoot & 

Szabo, 2010). Med dessa ovan nämnda funktioner har organisationer fått nya alternativ att 
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marknadsföra sin verksamhet. Barefoot och Szabo (2010) framhäver tre distinkta fördelar 

med de sociala medierna: fler människor spenderar mer tid online nu än tidigare och är därför 

lättare att nå ut till, marknadsåtgärder via sociala medier är betydligt enklare att mäta samt 

utvärdera än traditionella marknadsföringskampanjer, och konversationer utväxlas ständigt 

via medierna och därför kan ordet spridas snabbare än någonsin tidigare.  

 

Även idrottsklubbar har behövt förändra sin marknadsföringsstrategi i och med uppkomsten 

av sociala medier. Groza, Pronschinske och Walker (2012) argumenterar för att de 

traditionella marknadsstrategierna har hjälpt idrottsorganisationer att förstå potentialen i att 

skapa känslomässiga relationer till sina supportrar. De sociala medierna har å andra sidan 

öppnat upp moderna möjligheter för organisationerna att utveckla nuvarande och skapa nya 

relationer till sina fans för att uppnå potentialen. Idrottsorganisationer har tack vare sociala 

medier utnyttjat tillfället att skapa både en envägs- och tvåvägskommunikation till sina 

anhängare. Supportrarna kan på så vis både kommunicera med klubben direkt och med andra 

fans på de olika medierna (Groza, Pronschinske & Walker, 2012). Lim och Witkemper (2012) 

diskuterar att varumärket för idrottsorganisationer kan stärkas via sociala medier eftersom det 

är ett enkelt sätt att interagera med sina supportrar och hålla dem uppdaterade med de senaste 

nyheterna, event, och annat intressant i anslutning till organisationen. På så sätt menar 

forskarna Lim och Witkemper (2012) att de emotionella banden till supportrarna stimuleras 

och de blir mer engagerade.   

 

Sportindustrin är en växande bransch som tvingar aktörerna att skapa framgångsrika relationer 

till konsumenterna eftersom supportrar och deltagare får mer alternativ att välja bland. Vikten 

av differentiering och att hålla sig uppdaterad som organisation är nödvändigt för att bibehålla 

relationerna och för att fortsatt lyckas locka människor till sina events (Grey & Wert-Grey, 

2012; Gummesson, 1987). Relationsmarknadsföringen i kombination med sociala medier, en 

förhållandevis ny kanal att nå ut till kunderna med, har blivit en allt mer användbar strategi 

för såväl traditionella företag som för idrottsorganisationer (Groza, Pronschinske & Walker, 

2012). I takt med att de sociala medierna utvecklats har det bidragit till att fler och fler är 

regelbundet uppkopplade online, därför tvingas idrottsorganisationerna anpassa sig till den 

nya tekniken för att kunna nå ut (Barefoot & Szabo, 2010). Marknadsföringsarbetet inom 

sportindustrin står på så vis inför samma dilemma som tidigare, att nå ut till konsumenterna, 

men spelreglerna har förändrats och är i ständig utveckling vilket tvingar aktörerna på 

marknaden till nya lösningar.  

1.3 Problemformulering 

Med hänsyn till sport som en attraktiv och växande marknad, tillsammans med utvecklingen 

av marknadsföringen av sport under senare år finns en trolig outforskad potential. Fenomenet 

sport har särskiljande karaktärsdrag som differentierar industrin från övriga branscher vilket 

gör det ytterligare intressant att undersöka. Lägg därtill att paradigmskiftet från ett 

transaktionsperspektiv till relationsmarknadsföring samt de sociala mediernas frammarsch 

skapat ett helt nytt landskap för marknadsförarna att röra sig i. Tillsammans bildar dessa 

komponenter ett intressant och tämligen outforskat område att undersöka vidare. 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur den tekniska utvecklingen, med sociala 

medier i fokus, har kommit att förändra förutsättningarna för kommunikation och interaktion 

med konsumenter. Vidare ämnas få en inblick i hur viktigt ett framgångsrikt arbete inom 

sociala medier är för en idrottsorganisation idag. 
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1.5 Forskningsfråga 

Problemdiskussionen leder oss till nedan formulerade forskningsfråga: 

 

Hur har sociala medier påverkat fördelningen av marknadsföringsresurser inom 

sportindustrin? 

1.6 Avgränsning 

Undersökningen avgränsas ifrån det marknadsföringsarbete och de åtgärder som avser 

kategorin marknadsföring genom sport, exempelvis sponsorer. Studien kommer inte heller 

beröra marknadsföring inom sportrelaterade produkter. 

1.7 Disposition 

Uppsatsens disposition ämnar underlätta för läsaren att orientera sig i studiens struktur.  

 

Kapitel 2: Metod – val av metod och tillvägagångsätt presenteras och motiveras. 

 

Kapitel 3: Teoretisk referensram – vald analysmodell introduceras och tidigare forskning 

inom de områden som är relevanta för studien redogörs. 

 

Kapitel 4: Empirisk undersökning – studiens sju inkluderade sportorganisationer presenteras i 

korthet och resultatet presenteras. 

 

Kapitel 5: Analys – empirin och forskningen analyseras med hjälp av den valda 

analysmodellen. 

 

Kapitel 6: Slutsatser – utifrån studiens syfte och frågeställning dras relevanta slutsatser från 

analysen.  

 

Kapitel 7: Reflektioner – korta reflektioner och rekommendationer om framtida forskning. 

1.8 Begreppslista 

Barteravtal 

Ett handelsavtal där varor byts mot varor, där inga pengar används som betalningsmedel.  

 

Cross-selling 

En strategi för att försöka sälja en ytterligare produkt till en kund som redan har köpt eller har 

intentionen att köpa en annan produkt.  

 

Customer relationship management (CRM) 

En strategi för att stärka relationen mellan kund och företag med hjälp av affärssystem och IT. 

Ett sätt för företag att försöka utveckla lönsamma och långvariga relationer till sina kunder.  

 

Electronic word-of-mouth (eWOM) 

Se betydelsen av WOM fast spridningen sker via internet.  

 

Fair-play 

Ett begrepp inom sport som kretsar kring ärligt spel, att hålla sig till reglerna och ha en god 

attityd.  
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Hashtag 

En taggning som används frekvent på sociala medier för att sätta en etikett på ett inlägg och 

på så sätt koppla ihop det med andra liknande inlägg. En klassificeringsmetod.  

 

Likes 

En vanlig funktion på sociala medier som används för att gilla eller rekommendera ett inlägg.  

 

Offline 

Engelska ordet för urkopplad, nedkopplad.  

 

One-to-one 

Kommunikation från företag till kund och vice verca. 

 

Many-to-many 

Masskommunikation mellan många kunder. 

 

Online communities 

Ett virtuellt nätverk där medlemmar kan kommunicera med varandra.  

 

Participation sports 

Sport som bygger på deltagande, till exempel motionslopp och tävlingar.  

 

Repost 

Ett sätt att dela med sig av ett tidigare skrivet inlägg från någon annan på sociala medier. 

 

Retweet 

Samma som ovan funktion, repost, fast på Twitter. 

 

Share 

En liknande funktion till repost och retweet, man väljer att dela med sig vad någon annan 

användare lagt upp på Facebook.  

 

Spectator sports 

Sport som följs av åskådare i sin natur, d.v.s. inte motionslopp och deltagande i tävlingar.  

 

Sporting Goods, Apparel, Athletic Shoes, and Sports-Related Products 

Sportrelaterade produkter till försäljning.  

 

Sports marketing 

Sportmarknadsföring 

 

Tweet 

Att skriva ett inlägg på Twitter.  

 

Win-win 

Ett ömsesidigt positivt förhållande där båda parter tjänar på utfallet.  

 

Word-of-mouth (WOM) 

Marknadsföring som utgår från att kunder frivilligt sprider ett positivt eller negativt budskap. 
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2 Metod 
 

 

I metodkapitlet beskrivs hur datainsamlingen har gått till väga för att på bästa sätt undersöka 

forskningsfrågan. Därefter presenteras hur det insamlade materialet bearbetas, till sist följer 

en kritisk reflektion kring de olika val som gjorts och vilka effekter det kan få på utfallet.  

 

2.1 Forskningsansats 

Studien baseras på teori inom forskningsområdet och utifrån den formas undersökningen, med 

andra ord insamlingen av empirisk data från fältet. Vidare ligger den befintliga teorin till 

grund för hur det insamlade datamaterialet har analyserats och därefter använts för att dras 

rimliga slutsatser om. Bryman och Bell (2011) beskriver ovan tillvägagångssätt som ofta 

sammankopplat med en kvalitativ metod, då resultatet förhoppningsvis ska leda till en 

teoretisk förståelse inom området. Summerat har arbetet utgått från en abduktiv ansats i 

metoden, då teori och empiri växlas mellan under arbetets gång för att kunna gå tillbaka och 

skapa sig större förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2008). Studiens teoretiska referensram 

innefattar befintlig forskning rörande sports marketing, sociala medier inom marknadsföring 

samt närbesläktade ämnen till de tidigare två nämnda delarna. Med den teoretiska 

referensramen skapades en större förståelse på forskningsområdet vilket senare applicerades 

på undersökningen. Forskningsfrågan ser till hur ett visst fenomen har påverkat en specifik 

marknad, därför har ett fåtal aktörer undersökts i den aktuella industrin under ett kortare 

tidsintervall. På så sätt har data samlats in för att skapa en ögonblicksbild i tiden, hur det ser 

ut på det undersökta området under en bestämd tidpunkt. Christensen, Engdahl, Grääs och 

Haglund (2010, s. 74) diskuterar syftet med en smal och djup undersökning: ”… att tränga 

igenom ytan och skapa en bättre förståelse för de underliggande mönstren och orsakerna till 

varför någonting är som det är.”.  

 

Studien ämnar försöka öka förståelsen för hur fenomenet sociala medier påverkat 

marknadsföringsarbete i idrottsklubbar och idrottstävlingar. Med det i åtanke har vi haft ett 

synsätt som tar hänsyn till den sociala verkligheten och försökt identifiera de strukturer som 

är i verksamhet och som ger upphov till dessa skeenden (Bryman & Bell, 2011). Alvesson och 

Sköldberg (2008, s. 110) betonar att synsättet ”… undersöker de olika mekanismer som har 

bäring på olika effekter eller händelser…”. Vidare påtalar Alvesson och Sköldberg att 

kausalitet är beroende av sitt sammanhang och utvecklat ur ett samhälle i ständig förändring. 

Med tanke på forskningsfrågan har hänsyn tagits till olika påverkande faktorer i samhället 

som ligger till grund för tillväxten i sportindustrin och till att landskapet är i ständig 

förändring. Forskningsprocessen blir beroende av ett växelspel mellan kognitiva och 

normativa värderingar, dessutom påverkar i viss mån fördomar från oss och 

undersökningsenheterna utfallet (Holme & Solvang, 1997).  

2.2 Val av metod 

Med utgångspunkt i vårt syfte och frågeställning föll det naturligt för oss att välja att utgå 

ifrån en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden karaktäriseras ofta av ett större djup och en 

ökad förståelse för sociala sammanhang (Holme & Solvang, 1997). Den beskrivningen ansåg 

vi vara lämplig för studien eftersom vi ämnar öka förståelsen för hur ett fenomen påverkat en 

attraktiv industri och se hur de faktorerna samspelar. Christensen et al. (2010, s. 70) beskriver 

den kvalitativa undersökningen enligt följande: 
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En kvalitativ undersökning genererar konceptuella beskrivningar av 

verkligheten i form av text och modeller, vilka syftar till att upptäcka, lyfta upp 

och belysa de samband som växt fram.  

(Christensen et al. 2010, s .70) 

 

Christensen et al. (2010) resonerar kring att den kvalitativa analysen ställer krav på 

undersökarna att ha kunskap och förståelse för att kunna tolka materialet som samlats in. 

Vidare krävs det en neutral syn på datamaterialet, som ska tolkas utan förutfattade meningar. 

Tidigare forskning har därför samlats in för att ge den kunskap som krävs och som möjliggör 

det aktiva försöket till att förhålla sig neutral till ämnet. Alvesson och Sköldberg (1997) 

diskuterar snarlikt att de avgörande egenskaperna för att lyckas bearbeta den kvalitativa 

metoden är tolkning och reflektion. De fortsätter med att resonera kring forskningsprocessen 

som en form av (re)konstruktion av den sociala verkligheten. Ett samspel mellan forskaren 

och de beforskade samt forskarens aktiva egna tolkningar (Alvesson & Sköldberg, 1997).  

 

I kapitel ett och tre, inledning och teoretisk referensram, användes artiklar för att bygga upp 

förståelse kring ämnet samt introducera läsaren till området. I inledningen används relevant 

forskning för att problematisera fram ett specifikt ämne och i teorin för att skapa en grund att 

stå på. I den empiriska undersökningen samlades egen data in för att kunna besvara 

forskningsfrågan. Det faller naturligt för oss att data samlats in under ett kortare tidsintervall 

eftersom vi är intresserade att se de sociala medierna påverkat på marknadsföringsarbetet 

fram tills undersökningens tillfälle. På så vis kan vår studie ses som ad hoc studie enligt 

Christensen et al. (2010). Studien bör inte anses som bred eftersom data då normalt 

kvantifieras och inte heller att den är extremt djup då det kräver att ett specifikt fall studeras 

under en längre tid. Studien positionerar sig någonstans mitt emellan, eftersom vi avsett att få 

en något utförligare inblick hos ett antal aktörer på den svenska sportmarknaden. 

2.3 Insamlingsteknik 

I vår insamling av data har semistrukturerade intervjuer använts för att både ge 

intervjupersonen frihet att besvara frågorna men samtidigt ge oss en möjlighet att sätta en 

standard. Bryman & Bell (2011) resonerar kring den semistrukturerade intervjun som ett 

lämpligt alternativ för att få en liknande struktur på intervjuer med flera olika personer. Vi har 

använt en intervjuguide vilket gav oss möjlighet att på förhand spalta upp de teman och frågor 

som kunde användas i intervjusituationen för att beröra samma ämnen med samtliga 

intervjuobjekt (Christensen et al. 2010). Summerat så innebär semistrukturen att 

intervjuformatet standardiseras utefter undersökarens preferenser, även formaliteter som 

intervjutid och förslag på följdfrågor som kan skapa bättre flyt har ingått. En intervjufråga i 

formatet ska vara öppen och om det behövs kan undersökaren använda utforskande frågor 

ifall det finns mer att gå in på inom ett visst ämne (Gillham, 2008). När ett intressant område 

identifierats har vi därför också haft möjlighet att ställa följdfrågor och utforska ämnet 

ytterligare. Den halvstrukturerade intervjun passar bra eftersom syftet är att öka förståelsen 

för hur de sociala medierna påverkat fördelningen av marknadsföringsresurser och vilka 

följder det har fått. Med en bestämd struktur har vi kunnat hålla intervjuerna inom vissa ramar 

samtidigt som möjligheten givits för intervjupersonerna att tala öppet runt frågorna.  

 

Gillham (2008) poängterar att förberedelserna av detaljer inför intervjuerna är avgörande för 

den övergripande kvaliteten på insamlingen av data. Som tidigare nämnts har vi försökt att ta 

oss an intervjuerna med en naiv inställning utan förutfattade meningar. En annan detalj som 
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varit avgörande för intervjuerna är avgränsningen av forskningsfrågan. Med ett för brett 

område är det svårt att få ut det som krävs för att senare kunna tolka och analysera resultatet.  

2.4 Urval 

För att uppfylla syftet var vi tvungna att vara noggranna i de val som innefattade vilka som 

skulle intervjuas i undersökningen. Eftersom vi ville få förståelse för ett område som 

innefattar två komponenter, sport och marknadsföring, så föll det sig naturligt att arbeta med 

ett bedömningsurval. Dessutom riktar sig undersökningen till både klubbar och tävlingar 

därför styrdes urvalet mot personer verksamma i de miljöerna och med ingång i 

marknadsarbetet. Klubbar och tävlingar valdes för att kunna täcka upp såväl deltagarsport 

som åskådarsport. Bedömningsurvalet lämpar sig bättre för djupare och smalare studier än 

bredare och ytligare (Christensen et al. 2010), därför ansåg vi att det passade väl in i studien.  

 

I sökandet efter respondenter bestämdes tidigt att uppdelningen mellan klubbar och tävlingar 

skulle vara hyfsat jämn. I det första stadiet sökte vi runt på internet för att kunna lista olika 

typer av klubbar och tävlingar. Sökandet gav en relativt lång lista på potentiella respondenter 

därför avgränsades undersökningen inom Götaland för att hålla nere på transportsträckor och 

reskostnader. Dessutom avgränsades arbetet storleksmässigt inom intervallet medelstora till 

stora föreningar och tävlingar för att hitta aktörer som har erfarenhet och resurser att arbeta 

kontinuerligt med marknadsföring. Kraven vi ställde på urvalet var att finna aktörer som riktar 

sig till olika sporter och således olika målgrupper. Inom kategorin tävlingar finns det 

dessutom två dimensioner, åskådarsport och deltagarsport, till skillnad mot klubbar som 

endast representerar den förstnämnda kategorin. Med hänsyn till tidsdimensionen och studiens 

omfattning valde vi att rikta oss till fyra föreningar och tre tävlingar, som representerar 

fotboll, basket, hockey, innebandy, cykling och sporter inkluderade i SM-veckan. De sju olika 

aktörerna gav oss tillräcklig bredd i förhållande till omfattningen och tidsdimensionen av 

studien, samtidigt som antalet gav oss möjlighet att analysera varje aktör noggrant. Den totala 

mängden av sju intervjuer anses vara tillräckligt för att samla den mängd data som krävs för 

att besvara syftet och forskningsfrågan, samt dra relevanta slutsatser (Glaser & Strauss, 1967).  

 

Innan samtliga sju sportorganisationer blivit utvalda föll vissa förslag på respondenter bort på 

grund av att de inte hade tid eller inte var intresserade. Efter att sju stycken lämpliga aktörer 

valts ut besöktes deras olika hemsidor för att få en grundläggande bild av dem och deras 

arbete. På hemsidorna försökte vi hitta passande personer att kontakta för att intervjua. I de 

flesta fallen föll valet på personal på marknadsavdelningen med tanke på att de kunde antas ha 

störst kunskap om aktivt marknadsarbete och på så sätt ge den informationen vi behövde. I 

några av fallen kontaktades den huvudansvarige i organisationen för att bli vidarebefordrade 

till den som ansågs vara bäst lämpad för ändamålet.   

2.5 Intervjuer 

Inledningsvis började vi skissa på en intervjumall (se Bilaga 1). Det mest grundläggande att ta 

hänsyn till i utformandet av frågor var vad för svar vi behövde för att undersöka 

forskningsfrågan. Vi utgick också från våra fyra relationer som utgör vår teoretiska 

referensram. Bryman och Bell (2011) argumenterar för att det är en lämplig startpunkt i 

förarbetet till kvalitativa intervjuer. Utifrån forskningsfrågan och den teoretiska referensramen 

arbetades fyra olika teman fram som utgjorde olika delar av intervjun: sociala medier, 

traditionell marknadsföring, ekonomi och massmedial påverkan. Inom varje tema 

formulerades ett antal specifika frågeställningar som ansågs nödvändiga att få svar på. Det 

gjorde också att innehållet i varje intervju säkrades upp, så att inget vitalt missades. Frågorna 

placerades i den ordning som på förhand upplevdes skulle ge bäst flyt i samtalet. Dessutom 
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fanns möjligheten att ställa följdfrågor under intervjun, om det var något särskilt intressant 

som kom upp kunde vi utforska det mer detaljerat. Alla sju intervjuer var på förhand identiskt 

utformade för att minska risken att få olika innehåll och förenkla analysarbetet (Gillham, 

2005). Dock anpassade vi vissa frågor under varje tillfälle beroende på vad som ansågs 

lämpligt i samtalet.   

 

Innan varje intervju startade poängterades vikten att sitta i en lugn miljö, för att undvika stress 

och yttre faktorer som kunde påverka intervjuinnehållet till det sämre. Alla intervjuer 

genomfördes på respondenternas respektive arbetsplats, på enskilda kontor eller i avskilda 

mötesrum. Bryman och Bell (2011) poängterar att respondenten ofta känner sig tryggare i en 

bekant och trygg miljö. Tidsmässigt tog varje intervju mellan 25-40 minuter, vilket stämde väl 

överens med den tid som uppgetts på förhand till respondenterna. Med det tidsintervallet 

fanns gott om tid att hålla ett lugnt och behagligt tempo i samtalet utan att riskera att dra över 

tiden. Intervjuerna inleddes med att vi kort presenterade oss själva och vår studie. Därefter 

beskrevs kortfattat upplägget på intervjun för att ge intervjuobjektet en helhetsbild. Innan vi 

började intervjun ställdes frågor till respondenterna om vi fick spela in intervjun och om det 

var okej att använda deras namn i arbetet. Ingen respondent hade någon invändning på det, 

vilket underlättade för oss att transkribera och analysera. Under intervjun deltog båda aktivt i 

samtalet och iakttog respondenten. Stödord antecknades ifall respondenten utförde något 

kroppsligt tecken eller visade upp några avgörande känslor som kunde påverka vissa svar.  

 

Efter varje intervju transkriberades materialet inom några timmar, då samtalet fortfarande var 

färskt i minnet. Möjligheten att spela in intervjun och transkribera i efterhand gjorde att vi 

kunde fokusera mer på respondenternas svar istället för att behöva anteckna allt som sades 

och riskera att förlora kontakten i samtalet tillfälligt. Inspelningen gav oss också möjlighet att 

analysera svar och gå tillbaks för att räta ut eventuella tveksamheter. Vi frågade dessutom 

respondenterna om vi kunde återkomma med ytterligare frågor om något var otydligt i 

inspelningen, vilket vi behövde göra för att stämma av några småsaker.  

2.6 Bearbetning och analys av datamaterialet 

Efter att alla intervjuer avklarats och transkriberats valde vi att läsa igenom dem för att hitta 

gemensamma mönster i svaren. Dessutom jämfördes och kompletterades materialet med de 

iakttagelser som gjorts under intervjutillfällena, bland annat kroppsliga gester och känslor. 

Utifrån alla intervjuer startades en sökning efter anmärkningsvärda eller betydelsefulla citat 

som var talande för intressanta aspekter utifrån syftet med studien. Inför intervjuerna fanns en 

tematisk uppdelning, den var även lämplig att behålla in i analysarbetet. Trots den tidigare 

uppdelningen grävde vi djupare för att hitta ytterligare mönster och bakomliggande orsaker 

inom de olika temana, en innehållsanalys enligt Bryman och Bell (2011). Innehållsanalysen 

räknas som ett objektivt sätt att analysera innehållet, vilket lämpade sig bra för denna studie. 

Bland annat mättes hur frekvent vissa nyckelord eller värderingar nämndes för att förstå 

omfattningen av det (Bryman & Bell, 2011). Saker som nämndes ofta var relevant för oss att 

titta närmare på. Alla respondenter analyserades och granskades utifrån samma synsätt, 

oavsett om det var en klubb eller tävling. Analysarbetet inleddes med en sökning efter de mest 

relevanta aspekterna i empirin i förhållande till syftet och den teoretiska referensramen. De 

samband som identifierades jämfördes samt kopplades till teorin och sammanställdes i sin 

helhet i analyskapitlet.  

2.7 Studiens tillförlitlighet 

Att upprepa en kvalitativ studie till exakthet är i princip omöjligt eftersom undersökningen 

bygger på händelser och förutsättningar som kan vara utmärkande för tidpunkten, dessutom är 
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analysen helt kopplad till den person som utför uppgiften och dennes individuella 

uppfattningar (Christensen et al. 2010). Bryman och Bell (2011) argumenterar för att mäta 

kvalitativ forskning utefter tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering istället 

för de klassiska begreppen reliabilitet och validitet. Tillförlitligheten i studien stärks av 

faktumet att sökandet efter respondenter riktades mot en viss profil med kunskap och 

erfarenhet på ämnet. Även att såväl klubbar som tävlingar i olika sporter undersökts gör att 

studien inkluderar olika perspektiv på ämnet ifrån skilda miljöer. Vi delar också med oss av 

studiens resultat för att bekräfta att det som skrivits stämmer överens med bilden som 

respondenterna har (Bryman & Bell, 2011). Att en tillförlitlig bild förmedlas utifrån 

respondenternas erfarenheter förstärks av att vi under intervjutillfällena var två stycken som 

deltog och därmed minskade risken för missuppfattningar. Utifrån teorikapitlet har vi försökt 

använda oss utav forskning som är aktuell och som varit frekvent omnämnd i tidigare 

forskning på området. 

 

Studiens överförbarhet ser till hur pass väl innehållet kan appliceras vid senare tidpunkt eller i 

en annan kontext (Bryman & Bell, 2011). Utifrån den tekniska utvecklingens påverkan finns 

det inga tecken på att progressen kommer stanna av. Även sättet som sport konsumeras har 

förändrats på senare år och det är rimligt att tro att omskapandet fortsätter i framtiden. De 

tendenser som kan utläsas av studien kommer troligtvis vara applicerbara vid senare tidpunkt. 

Evolutionen av sociala medier är fortfarande på tillväxt och aktuell på många marknader 

utöver sportindustrin. Vi tror därför att överförbarheten till andra kontexter är förhållandevis 

hög eftersom företag i andra branscher ställs inför liknande utmaningar som aktörerna inom 

sportbranschen.   

 

Alla delar i processen och arbetet med studien har sparats, på så sätt går det att följa 

progressionen steg för steg. Från uppstart har schemat och det sätt som vi planerat för 

arbetsprocessen följts (Bryman & Bell, 2011). Inspelningar från intervjuerna och 

transkriberingarna är sparade och anteckningar från genomförandet finns att tillgå ifrån de 

delar där det använts. De val som gjorts har motiverats utifrån teoretiskt vetenskapliga källor 

för att få en pålitlig slutprodukt. Studiens konfirmering behandlar hur pass väl undersökaren 

har agerat i god tro och medvetet tagit avstånd från personliga värderingar (Bryman & Bell, 

2011). Eftersom vi varit två stycken som genomfört studien har vi behövt vara extra noga med 

att inte låta våra åsikter påverka tolkningen och analysen. Å andra sidan har det hjälpt oss att 

kunna kontrollera varandra och försöka hålla en så objektiv syn som möjligt. Även fast vårt 

intresse i ämnet har hjälpt oss till stor del är vi medvetna om att det också har kunnat påverka 

oss och våra förutfattade meningar, vilket vi aktivt arbetat med för att behålla ett öppet sinne.       

2.8 Kritisk metoddiskussion 

Bryman och Bell (2011) hävdar att ett övergripande problem för undersökningar av en 

kvalitativ karaktär är att den tenderar att bli för subjektiv. Risken finns att vår egna 

uppfattningar om vad som är signifikant eller inte tar för mycket fokus. Det finns en risk att 

information misstolkats och att det material som är signifikant för studien förbisetts, eller att 

vi missat att ställa viktiga frågor till respondenterna, något som vi haft i åtanke under 

processens gång. Ett snarlikt problem kan vara om respondenterna lämnat ifrån sig 

information som inte stämmer överens med verkligheten. Det finns alltid en risk att 

respondenten vill måla upp en bild som egentligen är skönare än hur det ser ut bakom 

kulisserna, vilket är svårt för oss att kontrollera. Eftersom flera av respondenterna inte kunnat 

eller velat lämna ifrån sig specifika ekonomiska siffror så har vi inget konkret att utgå ifrån 

utöver respondenternas egna ord och tankar. Innan första intervjun gjordes hade inte frågorna 

testats på någon grupp för att dubbelkolla om de fyllde sitt syfte. Givetvis hade vi kunnat vara 
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helt säkra på att frågorna var lämpliga om vi i god tid innan intervjuprocessen testkört 

frågorna och noggrant utvärderat. Gillham (2005) framhäver erfarenheten från 

intervjumomenten som en lärorik och nyttig effekt av ett test på förhand. Om ett test 

genomförts ett hade också slutsatser kunnat dras om någon fråga missförståtts eller varit för 

otydlig. Det upptäcktes däremot snabbt i intervjusituationerna och lärdom drogs så att siktet 

kunde rättas in mot målet. Tidsaspekten vid intervjutillfällena är även det en faktor som kan 

ha påverkat innehållet. Vi uppgav som tidigare nämnts att intervjun skulle ta mellan 25 och 40 

minuter, i vissa fall kanske respondenten kan ha upplevt stress om vi närmat oss 30-35 

minuter utan att förtydliga att vi närmar oss sista frågorna. Det här är däremot inget som 

upplevdes då vi under alla intervjuer uppfattade att gott om tid fanns och respondenterna 

framstod inte heller som stressade i någon större mån.  

 

Vidare kan möjligtvis urvalet kritiseras, vi valde att rikta oss till aktörer i Götaland vilket inte 

täcker in organisationer ifrån norra delar av Sverige eller föreningar ifrån huvudstadsområdet. 

Aktörerna därifrån kan spegla en annan typ av miljö eller attityd som därmed gåtts miste om. 

Därför kan inte hela branschen generaliseras utifrån det vi fått fram, vilket vi tar med i 

beräkningarna när slutsatser dras. Valet av sju olika klubbar och tävlingar kan ifrågasättas då 

vi kanske borde strävat mot att ha jämnt antal i fördelningen. Det finns också en risk att de sju 

valda aktörerna representerar en skev bild, att de inte täcker upp tillräckligt stort spann av 

olika organisationer för att ge en genomsnittlig bild av verkligheten. Det är något som vi 

försökte motverka genom urvalet av idrottsklubbar och tävlingar inom olika områden samt 

olika storlekar. Utifrån forskningen i teorikapitlet går det att ifrågasätta om vi använder oss 

utav tillräckligt pålitlig och färsk forskning. Ett eventuellt problem är om de vetenskapliga 

artiklar vi använt verkligen ger en korrekt bild av den nuvarande forskningen på området eller 

om några viktiga aspekter missats. Det är något vi haft i åtanke i vårt sökande efter artiklar till 

teorin, då vi försökt rikta oss mot nyare artiklar med hög relevans. Vi valde att använda oss av 

Gummessons 30R som modell att utgå från i analysen, vi är fullt medvetna om att det finns 

risk för att de relationer vi valde inte gav den mest kompletta bilden av det vi undersökte. Det 

var däremot de fyra relationer som vi för just den stunden med grund i teorin kände var mest 

lämpad för vår undersökning. 

 

I intervjuerna tillfrågades samtliga respondenter om det fanns ekonomiska siffror att styrka 

påstående med och för att uppvisa förändringar som skett i organisationernas arbete. Av olika 

skäl, bland annat konkurrensmässiga aspekter samt brist på exakta siffror, fanns inte den 

möjligheten. Med hänsyn till det har vi inte kunnat styrka vissa delar av empirin med exakta 

siffror men vi har försökt väga upp det med informationen vi lyckats utvinna ur de olika 

intervjuerna.  
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3 Teoretisk referensram 
 

 

I den teoretiska referensramen presenteras först den modell som studiens analysdel bygger 

på, Gummessons 30R. Därefter följer en sammanställning av befintlig forskning inom de 

områden som uppsatsen behandlar: sports marketing, sociala medier och 

relationsmarknadsföring. 

 

3.1 Modell 

3.1.1 Gummessons 30R  

Gummesson (2002) skapade en modell med 30R som en reaktion på 4P modellen och dess 

funktion i ett mer transaktionsanpassat synsätt på marknadsföring. 30R har sitt ursprung i 

relationsmarknadsföringen. I ett synsätt med fokus på relationer, nätverk och interaktioner 

anses den klassiska marknadsmixen vara ett bristfälligt verktyg. Istället för att arbeta utefter 

produkt, pris, plats och påverkan så introducerade Gummesson (2002) vad han väljer att kalla 

30 konkreta relationer. Gummesson (1997) diskuterar rörande några av huvudfaktorerna 

bakom framställandet av 30R modellen, bland annat nämner han förändringen från win-lose 

till win-win. Med relationsmarknadsföringen blir det ömsesidiga utbytet av värde en nyckel 

för att nå en framgångsrik och långvarig relation. Vidare resonerar Gummesson (1997)  att 

modellen är ett hjälpmedel för att konkretisera relationsmarknadsföring istället för att vara 

något abstrakt och svårt att greppa. Det som anses vara ett av slutmålen med 30R modellen är 

bland annat att öka återköpsfrekvensen, vilket förhoppningsvis ökar produktiviteten och i 

slutändan ökad lönsamhet (Gummesson, 1997). Alla relationer i modellen delas in i mindre 

grupper efter temana marknadsrelationer, megarelationer och nanorelationer. Rubrikerna 

skapar en bättre överblick av modellen. Marknadsrelationerna förklarar grunderna i 

marknadsföringen, det mest vitala för att överhuvudtaget bedriva någon form av 

kommunikation. Megarelationerna ses som ett ting ovanför företagen och marknaden, saker 

som i stor utsträckning är svårt att påverka och sker utan kontroll för företaget. 

Nanorelationerna finns inom företaget och organisationen, de interorganisatoriska relationerna 

(Gummesson, 2002).  

 

Åtanken i uppkomsten av 30R var att bygga ett ramverk funktionellt för företag i deras 

marknadsplanering och i skapandet av deras marknadsstrategier. Gummesson (2002) påtalar 

att alla 30R inte går att applicera på alla företag, utan det kan handla om ett urval som passar 

det enskilda företaget och deras marknadsföring. Därför valdes relationer som var tillämpbara 

för undersökningen och de ingående aktörerna ut. Nedan presenterar vi de relationer som vi 

utgår från (Gummesson, 2002). 

 

R1 Den klassiska dyaden: relationen mellan leverantör och kund 

Den första relationen utgör marknadsföringens grund. Kort summerat handlar det om att hitta 

nya samt behålla, vårda och utveckla existerande relationer. Kritiska moment för att lyckas är 

att kunna differentiera olika kunder och skräddarsy relationen, föra en kontinuerlig dialog 

samt skapa en lärande relation.  

  

R5 Servicemötet: interaktionen mellan kund och tjänsteleverantör 
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Den femte relationen påtalar vikten av interaktion som marknadsföring för tjänsteföretag. 

Kunden är en medproducent och därför blir informationsutbytet under skapandet av tjänsten 

oftast den viktigaste marknadsföringen. Relationen innehåller fyra typer av servicemöten: 

 

1. Interaktion mellan leverantörens kontaktperson och kunden. 

2. Interaktion mellan kunderna. 

3. Interaktion i servicelandskapet mellan kunden och leverantörens produkter och fysiska 

miljö. 

4. Interaktion mellan kunden och leverantörens system. 

 

R12 E-relationen 

Den tolfte relationen kretsar kring relationer, nätverk och interaktioner med hjälp av IT och 

teknik. IT och teknik bidrar med nya möjligheter för marknadsförare och skapar en ny 

infrastruktur. Den fysiska marknaden kompletteras eller ersätts i många fall av den 

elektroniska marknaden. Tekniska framsteg skapar nya vägar för interaktion mellan kunder 

och information färdas snabbare än någonsin.   

 

R23 Den massmediala relationen 

Den tjugotredje relationen avser den roll som massmedia har på marknadsföringen. 

Massmedier påverkar företaget och kunderna oavsett, deras roll är att granska och rapportera 

om händelser i samhället. Konsumenterna, nuvarande och potentiella, är oundvikligt tittare, 

lyssnare och läsare av massmedierna. Företag kan använda sig av PR för att stärka varumärket 

och spridas positivt i medier.  

 

De fyra relationerna ovan knyter an till forskningsfrågans ämne, marknadsföring och sociala 

medier, och går att applicera på idrottsklubbar och idrottstävlingar. Med hjälp av de fyra 

relationerna har vi en modell att använda i vår undersökning och i analysarbetet. Relationerna 

behandlar utbytet mellan leverantör och kund. Kundernas upplevda kvalitet vid evenemang i 

sportindustrin kan appliceras mot servicemötet, de fyra olika interaktionerna. E-relationen 

knyter an till grundpunkten i studien och massmedias påverkan är en viktig faktor för 

sportevenemang.  

3.2 Befintlig forskning  

3.2.1 Sports marketing 

Teknologiska framsteg har under senare år förändrat supportrars möjligheter att vara aktiva 

följare av sina favoritlag och sporter. Utvecklingen har skapat nya plattformar för hur fans kan 

interagera och ta del av information från sina lag vilket har reformerat förutsättningarna för 

klubbarna (Ratten, 2011). Allt eftersom rivaliteten mellan idrotter och lag ökat så har det 

blivit viktigare att hitta innovativa lösningar för att skapa konkurrensmässiga fördelar. Ett sätt 

att skapa konkurrensfördelar gentemot andra lag är att bygga upp väl utvecklade online 

communitys för sina anhängare (Ratten, 2011). Online communitys inkluderar såväl sociala 

nätverk som hemsidor. På plattformarna skapas möjlighet för fansen att diskutera idéer, 

analysera prestationer av lag och enskilda spelare samt ta del av generella nyheter om sport. 

Med hjälp av sociala nätverk kan sportorganisationer skapa nya sätt att marknadsföra sin sport 

och sina event (Ratten, 2011). Idrott som fenomen väcker känslor hos många människor, 

därför är sociala medier ett verktyg för att dela med sig av tankar och åsikter. Många vill prata 

om sport, därför får WOM (word-of-mouth) och eWOM (electronic word-of-mouth) en stor 

betydelse för sportorganisationer (Wert-Gray & Gray, 2012). Forskarna (Wert-Gray & Gray, 

2012) framhåller känslan av att kunna identifiera sig med sitt lag som en nyckelfaktor till att 
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ordet sprids. Den vanligaste kommunikationen kring ett lag handlar om spekulationer, 

specifika spelare och infriande av förväntningar. Wert-Gray och Gray (2012) argumenterar 

för att långsiktig kundnöjdhet har positiv inverkan på publik och medial närvaro. Genom att 

skapa en identifieringsfaktor mellan supportrar och laget så ökar chansen till kundretention, 

nöjda kunder som vill fortsätta följa laget. Följaktligen måste marknadsansvariga se till att 

avståndet mellan anhängare och spelare inte växer för stort, utan att relationen vårdas på så 

sätt att fansen känner sig delaktiga och värdefulla i processen (Wert-Gray & Gray, 2012).  

 

Implementering 

Forskarna Van Leeuwen, Quick och Daniel (2002) diskuterar hur sportorganisationer kan 

arbeta för att minska risken att idrottsrelaterade faktorer, såsom regeländringar, 

spelarövergångar, löner och biljettpriser, går ut över kundens nöjdhet. Först och främst 

handlar det om att göra kunden så nöjd som möjligt med produkten och tjänsterna som 

erbjuds. Det är inte bara viktigt att mäta hur nöjda kunderna är, utan även varför eller vad som 

skapar nöjdhet. När en organisation har förståelse för vad och varför kunderna blir nöjda så är 

de bättre rustade för att kunna öka supporterskaran (Van Leeuwen, Quick & Daniel, 2002). 

Olika människor har olika motiv för att konsumera sport, det är inget krav att behöva 

identifiera med ett lag för att titta på sport och uppskatta det (Fink & Parker, 2009). Sport 

innehåller drama och andra sociala motiv som gör det intressant, det går aldrig att veta säkert 

ett slutresultat innan en match eller tävling. Fink och Parker (2009) resonerar kring sport utan 

lagidentifikation som jämförbart med att titta på film för att finna samma dramatik. Ett annat 

motiv är att tittaren uppskattar skickligheten hos utövarna, både tekniskt och fysiskt. Däremot 

påstår Van Leeuwen, Quick och Daniel (2002) att åskådare med hög grad av identifikation 

upplever en större nöjdhet med ett idrottsevenemang än de med låg identifikationsgrad. Det 

beror på att åskådarna med hög grad av identifikation är mer motiverade att vara nöjda på 

grund av klubbens symboliska värde. Personen söker en positiv social identitet. Vidare 

tenderar de med hög grad att utvärdera upplevelsen mer positivt, samtidigt som de å andra 

sidan också ställer större krav på att organisationens produkter och tjänster levererar en viss 

kvalitet (Van Leeuwen, Quick & Daniel, 2002).  

 

Sport som fenomen 

En av grunderna till att sport väcker känslor är inställningen älska att vinna men hata att 

förlora (Van Leeuwen, Quick & Daniel, 2002). I många fall är det minst lika viktigt för 

supportrarna som för idrottarna att vinna, vilket gör att fenomenet sport skiljer sig från andra 

upplevelseevenemang. En annan särskiljande egenskap med sport, som nämnts ovan, är 

osäkerheten kring slutresultatet. Åskådaren kan aldrig garanteras ett visst resultat, vilket 

skapar en spänning som differentierar idrott från många andra upplevelser (Fink & Parker, 

2009). Resultat och prestation av idrottarna är däremot två saker som marknadsavdelningen 

omöjligt kan styra över. Hängivna fans kommer sannolikt återvända trots sämre resultat under 

länge tid, till skillnad mot mindre hängivna supportrar, vilket är svårt att påverka (Madrigal & 

DeSarbo, 2011). Fokus för marknadsavdelningen hamnar istället på de åtgärder som skapar 

mervärde för åskådare och tittare. Kelley och Turley (2001) argumenterar för att 

sportmarknadsförare måste vara ännu mera vaksamma för de faktorer som de kan styra över 

så åskådarna har en så bra upplevelse som möjligt även när de sportsliga förväntningarna inte 

uppfylls. Tjänstemötet inom sportevenemang framhålls som komplext eftersom det pågår 

under begränsad tid och påverkas av så många olika faktorer. Exempel på faktorer är 

atmosfären, det sportsliga tävlingsmomentet, andra åskådare och produkter som säljs på 

eventet (Kelley & Turley, 2001). Sportmarknadsföraren måste se till att de faktorer som 

Kelley och Turley (2001) kallar funktionella kvaliteter lever upp till kundernas förväntningar. 

Det berör bland annat servicepersonal, transport och parkering, faciliteter på arenan och andra 
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komplementära servicefunktioner. Servicepersonal bedöms oftast inte efter kunskap utan 

snarare efter uppträdande och bemötande (Yoshida & James, 2010). En vital aspekt vid större 

evenemang är väntetider och köer, två saker som ofta irriterar folk och försämrar den 

upplevda kvaliteten. Det är något som ansvariga måste försöka motverka och minska 

missnöjet bland de drabbade (Hightower, Brady & Baker, 2002). Det framgår av forskarna 

Kelley och Turleys (2001) undersökning att de viktigaste funktionella kvaliteterna är 

renlighet, säkerhet och åskådarplats. Andra funktioner som till exempel servicepersonal och 

lättillgänglig information är viktigare för fans som endast besöker ett fåtal matcher per 

säsong. I slutändan har slutresultat och idrottslig prestation större påverkan på konsumenterna 

och deras nöjdhet än de funktionella kvaliteterna (Theodorakis, Alexandris, Tsigilis & 

Karvounis, 2013). Kundernas tillfredsställelse är en relation av upplevd kvalitet samt 

förväntningar och avsikt med närvaro.  

 

Kostnaden för att få uppleva sport har under många år blivit allt dyrare. Hightower, Brady och 

Baker (2002) argumenterar för att sportmarknadsförare hela tiden måste sträva efter att 

förbättra kundupplevelsen. Innovativa lösningar och förbättringar som underlättar för 

konsumenten är nödvändiga för att kunna motivera prisändringar och fortsatt lyckas locka till 

sig nya kunder. Innovationer är ett effektivt sätt att öka chanserna till att vinna nya kunder och 

på sikt förvandla dem till fans, återkommande kunder (Hightower, Brady & Baker, 2002). En 

kreativ lösning och central del i ett populärt evenemang är att skapa en underhållande 

atmosfär. Atmosfärens betydelse är att försöka lyfta kärnprodukten, det sportsliga, och skapa 

en högre upplevd kvalitet (Yoshida & James, 2010). I termen atmosfär finns mindre fragment 

som stimulerar olika sinnen. Det kan handla om musik, ljussättning, publiktryck och även 

olika lukter. Yoshida och James (2010) hävdar att organisationen kan framhäva atmosfären 

som en del huvudprodukten i marknadsföringen av eventet. Atmosfären är en starkt 

bidragande faktor till att lyckas behålla kunderna.   

3.2.2 Relationsmarknadsföring 

Grönroos (1994) resonerar runt vikten av att skapa långvariga relationer, det är vitalt för 

företag att vårda relationerna för att på så sätt skapa återkommande kunder. Det gäller inte 

minst för organisationer som säljer tjänster, då vårdandet blir än viktigare. Forskaren 

Grönroos (1994) framhäver relationsbyggandet mellan företag och kunden som en central del 

i att lyckas få nöjda kunder och på längre sikt generera lönsamhet. En av de absolut viktigaste 

nycklarna för att bemästra det är att lyckas möjliggöra en interaktion med kunderna. 

Palmatier, Dant, Grewal och Evans (2006) understryker att en ständig dialog med kunder i sin 

tur leder till att kunderna får ökad kunskap om företag och deras produkter samt tjänster. Det 

leder i sin tur till att de känner sig tryggare i relationen till det specifika företaget som 

framgångsrikt byggt en relation. Forskarna Palmatier et al. (2006) förklarar att det är av än 

större vikt för företag med en abstrakt produkt, vilket kan jämföras med en tjänst där 

slutprodukten inte går att se innan den konsumerats.   

 

Värdeskapande 

Genom interaktionen mellan parterna finns chansen att bygga en stark relation där kunden 

känner tillfredställelse samt tillit. Utifrån det gäller det sen att försöka utveckla en ömsesidig, 

värdeskapande relation som båda parterna tjänar på i längden (Palmatier et al. 2006). Den 

värdeskapande process mellan organisation och kund är något som Payne och Frow (2005) 

diskuterar utifrån ett företagsperspektiv. De beskriver tre huvuddelar i processen. Först måste 

företaget uppskatta värdet de erbjuder till sina kunder och därefter se över vilket värde kunden 

kan tillföra tillbaka till företaget. Till sist är det viktigt att framgångsrikt kunna ta hand om 

detta utbyte, vilket innebär att företaget måste arbeta tillsammans med sina kunder för att få ut 
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max av relationen (Payne & Frow 2005). I förlängningen av detta, förklarar Payne och Frow 

(2005), att det blir vitalt för organisationer att avgöra vilka av de nuvarande och potentiella 

kunderna som eventuellt kan skapa mest värde för företaget. Dessutom analysera hur 

lönsamheten varierar mellan de olika kundsegmenten. Genom att avgöra detta kan företaget 

välja att specifikt rikta sig till de kunder eller kundsegment som är mest lönsamma.  Dessutom 

måste det finnas en förståelse för hur kundlojalitet samt sökandet efter nya kunder leder till 

möjligheten för cross-selling och merförsäljning. Det för att både öka relationens varaktighet 

och det sammanställda värdet i relationen (Payne & Frow 2005). Med starka och långvariga 

relationer vill företagen, som tidigare nämnts, i slutändan (det stora perspektivet) öka 

verksamhetens lönsamhet. Palmatier et al. (2006) försöker, utöver lönsamhetsaspekten, även 

bryta ner beståndsdelarna som leder fram till detta och beskriver mer ingående effekterna av 

en väl utvecklad relation. De förklarar att först och främst lägger företaget ner en mängd tid, 

kraft och resurser för att erbjuda kunden de fördelar den söker. Anser kunden att det är 

fördelaktigt för dem så kan det bildas en relation. Ur den här relationen uppstår då ett högre 

kundengagemang, större tillit, kundnöjdhet samt högre kvalitet i relationen parterna emellan. 

Företaget i sin tur får lojalare kunder, positiv WOM börjar spridas och det blir enklare att 

förutse framtida intäkter (Palmatier et al. 2006). Tillsammans kan de båda aktörerna nå 

gemensamma mål som var och en av parterna inte hade haft resurserna att nå ensam.  

  

Kommunikation 

Kommunikationen mellan kunden och företaget nämns som den absolut mest centrala 

aspekten i uppbyggandet av en stark relation (Palmatier et al. 2006). Om ett företag däremot 

främst söker efter ett ökat kundengagemang så beror det på ett antal andra element än den 

grundläggande kommunikationen. Palmatier et al. (2006) argumenterar för att faktorer som att 

skapa relationsfördelar, främja ett kundberoende samt öka likheterna med kunderna är en 

effektivare strategi när det gäller ökat engagemang. Payne, Storbacka och Frow (2008) 

beskriver kommunikationen som ett verktyg för att både kunna ta kontakt med sina kunder 

samt främja och delta i dialoger när kunderna inleder kontakten. Möjligheterna att 

kommunicera och interagera med nuvarande och potentiella kunder har de senare åren ökat 

kraftigt tack vare teknologiska framsteg som exempelvis internet och senare även 

smartphones. Payne, Storbacka och Frow (2008) påvisar dessutom att det inte bara är sätten 

hur företagen når ut till kunderna och vice versa, utan även sättet kommunikationen 

förekommer förändras i samma takt som teknologin utvecklas och mer innovativa lösningar 

framställs. Även Payne och Frow (2005) berättar att antalet kanaler där företag kan interagera 

med sina kunder ökar. Forskarna förklarar i och med detta att det blir allt viktigare för 

företagen att välja den mest passande kombinationen av kanaler för att kunderna ska få en så 

positiv upplevelse som möjligt när de interagerar med företaget. För att framgångsrikt lyckas 

använda sig av flera olika kanaler i sin kommunikation blir det viktigt att upprätthålla samma 

standard på alla de olika kanalerna som valts. Det blir då organisationens uppgift att samla in 

kundinformation från de olika kanalerna och därefter samordna den med annan betydelsefull 

information (Payne & Frow, 2005). 

 

Kundrelation 

En teknik eller verktyg som utvecklats i takt med teknologins frammarsch är CRM (Customer 

Relationship Management) vilket bygger på samverkan mellan teknologier, information och 

människor (Payne & Frow, 2005; Boulding, Staelin, Ehret & Johnston, 2005). Ett av 

huvudmålen med att använda sig av CRM är att uppnå maximal vinst. Men för att nå det kan 

företagen inte bara tänka på sig själva. Vilket är CRM:s andra uppgift, att lyckas erbjuda sina 

kunder maximalt värde. Vidare beskriver Boulding et al. (2005) att den underliggande 

utgångspunkten med CRM är att alla kunder har olika behov samt att var och en behandlas 
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och bemöts som en unik individ. Payne och Frow (2005) hävdar att CRM databaser förenar 

marknadsföringsstrategier tillsammans med IT för att på så sätt möjliggöra skapandet av 

lönsamma och långvariga relationer med sina kunder. Det eftersom CRM möjliggör att med 

hjälp av information bättre kunna förstå sina kunder samt tillsammans med kunden kunna 

skapa värde. 

 

Forskarna (Garbarino & Johnson, 1999) diskuterar hur kundernas tillfredsställelse och nöjdhet 

konstrueras och vad som skiljer mellan olika typer av kunder. För kunder med en svag 

relation är tillfredsställelse den absolut viktigaste faktorn för att konsumenten ska känna sig 

belåten. Däremot för kunder med en stark relation är tillfredsställelse bara den komponent 

som styr hur hög tilliten är i förhållandet. En del av att skapa tillfredsställelse och nöjdhet är 

beroende av hur ett företag hanterar klagomål från kunder. Tax, Brown och Chandrashekaran 

(1998) påtalar hur en tillmötesgående anställd till skillnad från en aggressiv sådan har en 

mycket större möjlighet att minska konsumentens ilska. Ifall den anställde lyckas minska 

ilskan hos kunden finns chansen att bilden av företaget förändrats till något positivt. 

Sammanfattat visar företagets klagomålshantering upp hur pass trovärdigt och lojalt det är 

gentemot kunderna (Tax, Brown & Chandrashekaran, 1998). Reinartz och Kumar (2000) 

framhäver vikten av att omvandla kortlivade kunder till långlivade genom att tillfredsställa de 

via belöningar vid återköp. Om kunderna övertygas att återkomma kan relationen växa så att 

den uppfattas som ett gemensamt lag där bägge parter underhåller förhållandet och där det 

finns en ömsesidig tillit (Bendapudi & Berry, 1997).   

3.2.3 Sociala medier 

De sociala mediernas rötter finns i hemsidans utveckling under det sena 1990-talet då 

hemsidan som begrepp fick sitt stora genomslag och den kort därefter följande .com 

spridningen strax efter millennieskiftet (Kaplan & Haenlain, 2010). Internet och the world 

wide web skapades i förhoppningen om att erbjuda en plattform för utbyte av information 

mellan olika användare, på många sätt är de sociala mediernas framkomst en naturlig följd 

sett till den uttalade förhoppningen många år tidigare. Kaplan och Haenlain (2010) påtalar de 

tekniska framstegen som en av de mest elementära faktorerna till spridningen av de olika 

medierna. Teknikens utveckling har också bidragit till det Faulds och Mangold (2009) 

identifierar som de sociala mediernas påtagliga förändring av verktyg och strategier för att 

kommunicera med konsumenter. Forskarna Faulds och Mangold (2009) påtalar explosionen 

av internetbaserade meddelanden som en möjlighet att kunna påverka konsumenternas 

beteenden såsom medvetenhet, informationsinsamling, åsikter, attityder, köpbeteenden samt 

utvärdering och kommunikation efter köp. Sociala medier utgör två grundläggande roller för 

marknadsföringen (Faulds & Mangold, 2009). Det öppnar först och främst upp en möjlig 

kommunikationsväg för företag att nå ut med till konsumenter. Den andra rollen är att det 

skapar tillfälle för kunderna att kommunicera med varandra. Utöver de två rollerna möjliggör 

det även för kunderna att nå ut till företagen, men den typen av kommunikation är inte riktad 

för företaget i reklamsyfte utan oftast frågor eller kundservice. En av nyckelfunktionerna i de 

sociala medierna är den extrema spridningen av word of mouth. Vanligtvis når WOM endast 

ett fåtal människor i omgivningen, men med de sociala medierna finns chansen eller risken att 

spridningen, eWOM (electronic word of mouth), snabbt når ut till tusentals människor (Faulds 

& Mangold, 2009; Labrecque, Esche, Mathwick, Novak, & Hofacker, 2013). Den 

elektroniska spridningen anses också vara betydligt smidigare att mäta än den traditionella 

WOM, vilket leder till skarpare analyser (Fodor & Hoffman, 2010). Spridningen av WOM 

och eWOM ses av Kozinets, de Valck, Wojnicki och Wilner (2010) som en komplex process 

där den kommersiella informationen omvandlas individuellt för att passa till den grupp det 

sprids vidare till.  
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Twitter 

Twitter, ett socialt medium som är begränsat till 140 tecken per inlägg, ger stora möjligheter 

till spridning av eWOM. Twitters 140 tecken utgör en typ av mikroblogg och är enligt Java, 

Song, Finin och Tseng (2007) ett enkelt sätt att kommunicera som möjliggör för användarna 

att dela med sig av information om aktiviteter och egna åsikter. Twitter speglas av snabba 

uppdateringar, till skillnad mot en vanlig blogg med ett dagligt inlägg kan Twitter användas 

mer frekvent samt kräver mindre tid och kraft från brukaren (Java et al. 2007). Fodor och 

Hoffman (2010) diskuterar hur avkastningen på investeringen, ROI, kan mätas på olika 

sociala medier. På Twitter kan antalet retweets avslöja spridningen av eWOM, på samma sätt 

mäts konsumenternas engagemang i antalet följare. Cha, Haddadi, Benevemuto och Gummadi 

(2010) menar å andra sidan att antalet följare enbart beskriver publiken för en specifik 

användare och retweets mäter spridningsvärdet i det enskilda inlägget. När ett företag nämns 

flitigt på Twitter så dyker det automatiskt upp i en mängd olika användares flöden. 

Varumärket exponeras då till en mängd personer vilket troligtvis kommer stärka 

konsumenternas associationer och kännedom kring varumärket (Fodor & Hoffman, 2010). 

Enligt Merlo, Eisingerich och Auh (2014) tenderar företag idag att medvetet försöka få 

kunderna att sprida WOM och eWOM. Två av anledningarna till utvecklingen är att försöka 

vinna nya kunder och att ett positivt WOM är nära kopplat till ökad kundlojalitet.   

 

Facebook & Instagram 

Fodor och Hoffman (2010) resonerar kring Facebookfunktionerna share och repost som 

likvärdiga till Twitters retweet för att försöka nå spridning. Till skillnad mot Twitter så 

erbjuder Facebook en aning högre social närvaro med mer personliga fakta (Kaplan & 

Haenlain, 2010). Via Facebook finns det också fler sätt att sprida eWOM med profiler, 

grupper och fler sätt att posta inlägg. Varumärkesengagemanget kan mätas via likes, aktiva 

användare, antal kommentarer samt uppladdningar av olika bilder och videor (Fodor & 

Hoffman, 2010). Facebook erbjuder företag att skapa en miljö där konsumenterna kan 

interagera med varandra under viss övervakning från företagets sida. Via företagets grupp kan 

då kunderna bland annat lösa kundserviceärenden mellan varandra, diskutera produkter och 

tjänster samt överlägga kring varumärket i allmänhet (Fodor & Hoffman, 2010; Fischer & 

Smith, 2012). Utöver Facebooks egna plattform i spridningen av bilder och videor äger de 

sedan 2012 också tjänsten Instagram (Facebook, 2012). Tjänsten används för uppladdning av 

bilder och videor vilket beskrivs som ett nytt och innovativt sätt att kommunicera sitt budskap 

(Abbott, Donaghey, Hare & Hopkins, 2013). Instagrams syfte, att använda bilder för att 

kommunicera, ökar användarnas engagemang och har större påverkan än vid ren 

textpresentation. Funktionen att komplettera bilderna med hashtags, beskrivande ord, bidrar 

till att skapa en helhetsförståelse för bilden och i utbredningen. Abbott et al. (2013) beskriver 

att en populär bild på tjänsten kan skapa engagemang hos användare vilket då kan leda till att 

det delas på andra sociala nätverk. Effekten av eWOM på Instagram mäts genom antalet likes 

en bild har och hur ofta den återpublicerats på sociala nätverk (Fodor & Hoffman, 2010).     

 

Implementering 

I användandet av sociala medier som marknadsföringsstrategi finns en mängd olika 

angreppssätt. Kaplan och Haenlain (2010) diskuterar kring några olika råd till företag som ska 

implementera kommunikation via sociala medier. Innan kommunikationen utformas måste 

företaget fastställa vilken eller vilka plattformar som är lämpliga utifrån målgrupp då olika 

sociala medier tenderar att attrahera olika sorters personer. Om företaget väljer att utgå från 

flera medier så måste det finnas en gemensam struktur så det inte spretar för mycket (Kaplan 

& Haenlain 2010). Samtidigt resonerar Hanna och Rohm (2011) tillika Merlo, Eisingerich och 
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Auh (2014) att utformandet måste vara kreativt och unikt, vilket tvingar företagen att hitta rätt 

balans i skapandet. I uppstarten kan det vara klokt att hålla arbetet med de sociala medierna på 

en enkel nivå för att anpassa sig och dra lärdom (Merlo, Eisingerich & Auh, 2014). 

Administratören för de sociala medierna måste hela tiden upprätthålla en viss kontrollnivå 

över konsumenternas aktiviteter, därför måste storleken på arbetet anpassas till vad som kan 

kontrolleras (Fodor & Hoffman, 2010). Dessutom måste administratören ha förståelse för den 

dynamiska miljö som råder och se positivt på kundernas inverkan. Den dynamiska miljön kan 

skilja i de olika sociala medierna, därför måste också administratören ta hänsyn till de olika 

normer som existerar på plattformarna (Kozinets et al. 2010).  

 

Receptet för en framgångsrik implementering grundar sig i att lyckas få kunderna engagerade. 

Konsumenterna tycks känna ett större engagemang när de får chansen att bidra med feedback 

i form av kritik, hyllningar eller hjälpfulla förslag (Faulds & Mangold, 2009). Kunderna kan 

då uppleva en samhörighetskänsla med företaget och till andra konsumenter som interagerar. 

Merlo, Eisingerich och Auh (2014) vidhåller att det viktigaste inte är att förslagen som 

kommer in blir verklighet, utan snarare att kunden får chansen att uttrycka sina synpunkter. 

En liten belöning kan eventuellt användas för att uppmuntra konsumenterna till att interagera 

med varumärket. Faulds och Mangold (2009) resonerar kring användandet av såväl 

traditionella som internetbaserade marknadsföringsverktyg som en lämplig handling för att 

locka användare att engagera sig via de sociala medierna. Å andra sidan hävdar Hanna och 

Rohm (2011) att det går utmärkt att öka kundernas engagemang enbart via sociala medier 

med en väl utvecklad plan och en förståelse för de sociala mediernas ekosystem. Ekosystemet 

innefattar hur de olika sociala medierna påverkar varandra och egenskapen att försöka förutse 

utfall av framtida handlingar. Budgetens storlek är inte en lika påverkande faktor som vid 

traditionell marknadsföring, strategierna begränsas i större utsträckning av företagens egen 

kreativitet och innovation (Hanna & Rohm, 2011).  

 

Kundpåverkan 

Företagets kreativitet och innovation styrs i viss mån av hur mycket de låter konsumenterna 

vara med och styra arbetsprocessen. Labrecque et al. (2013) diskuterar fyra olika typer av 

kundpåverkan, två individuella och två nätverksbaserade. De fyra typerna är efterfrågan, 

kunskap, nätverk och gruppering. Efterfrågan skapas till viss del av trender och inlägg på 

sociala medier, människor influerar varandra och sprider behov som tidigare inte fanns. I och 

med utvecklingen av internet och sociala medier är även information mer tillgängligt än 

någonsin tidigare, därför ökar kundernas kunskap. Vidare fortsätter Labrecque et al. (2013) att 

via de sociala medierna distribueras massor av innehåll som konsumenterna genom olika 

nätverk kan ta del av och påverka andra. Den kraftfullaste typen av kundpåverkan är 

grupperingar av kunder, när individer mobiliserar resurser tillsammans för att påverka 

marknaden (Labrecque et al. 2013). Ett sätt att bearbeta kundpåverkan är att låta kunderna tro 

att de kontrollerar företaget (Merlo, Eisingerich & Auh, 2014). Det sämsta ett företag kan 

göra är att försöka tvinga kunderna till att lämna feedback, istället ska konsumenten själv 

känna att den vill lämna feedback. Kunden upplever då ett visst inflytande och kontroll över 

sitt medverkande samtidigt som företaget styr över processen. Även Fodor & Hoffman (2010) 

argumenterar för kontroll som en motivationsfaktor för konsumenterna. Marknadsförare 

måste förstå att sociala medier som strategi är betydligt mer styrd av konsumenterna än den 

traditionella marknadsföringen och lämna över en del av kontrollen till användarna (Fodor & 

Hoffman, 2010). Begreppet kontroll (control) använder forskarna (Fodor & Hoffman, 2010) i 

en 4C-modell som också består av anslutningar (connections), skapande (creation) och 

konsumtion (consumption).  Modellen illustrerar konsumenternas underliggande motivation 

till att interagera med företag via sociala medier. De fyra delarna bildar tillsammans ett 
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verktyg för marknadsförare att ta hänsyn till för att framgångsrikt utforma strategier i sociala 

medier (Fodor & Hoffman, 2010).    
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4 Empirisk undersökning 
 

 

I den empiriska undersökningen beskrivs först alla respondenter och respektive organisation 

kortfattat. Därefter presenteras det insamlade materialet utefter fyra olika rubriker: 

traditionell marknadsföring, sociala medier, ekonomi och massmedial påverkan. 

 

4.1 Respondenter 

4.1.1 Borås Basket 

Borås Basket är en idrottsförening från Borås som spelar i den svenska Basketligan för herrar 

sedan säsongen 2007/08. Klubben grundades 1952 och arbetar aktivt utefter sina 

grundvärderingar glädje, framåtanda och engagemang. I Borås Baskets organisation 

intervjuades marknadschefen Magnus Jason. Till vardags arbetar Jason som marknadschef på 

Kärcher och han har tidigare varit Brand Manager på Fossil, marknadschef på Paramount 

samt försäljningschef på filmbolaget Soul Media. Inom Borås Baskets organisation har han 

varit såväl coach för diverse ungdomslag som assisterande coach i seniorlaget. Privat 

använder sig Jason av sociala medier ganska frekvent och därför är han också ansvarig för 

klubbens Facebooksida.  

4.1.2 BoråsBorås (SM-veckan) 

SM-veckan är ett arrangemang som tar plats två gånger per år, sommar och vinter. 

Riksidrottsförbundet tillsammans med alla mindre specialidrottsförbund samarrangerar 

tävlingsveckan i olika värdstäder runt om i Sverige och SVT sänder stora delar av innehållet 

på tv och webb. Kort sammanfattat kan SM-veckan jämföras med ett mini OS. Målsättningen 

är att öka intresset kring de svenska mästerskapen och att kunna samla små och stora idrotter i 

ett gemensamt evenemang. Borås står som värd för SM-veckan sommaren 2014 och därför 

kontaktades BoråsBorås, ett kommunalt och av näringslivet samägt bolag, som ansvarar för 

den lokala marknadsföringen i samband med arrangemanget. I organisationen för BoråsBorås 

intervjuades Anders Kihl, ansvarig för webb och sociala medier för SM-veckan och vanligtvis 

under titeln digital marknadsförare. Kihl har tidigare arbetat som IT informatör i Borås Stad 

och på stadskansliet i Borås. Han har både i tjänst och privat arbetat med sociala medier aktivt 

sedan 2007.  

4.1.3 Frölunda Hockey Club 

Frölunda Hockey Club, kanske mer känt som Frölunda Indians, är en svensk hockeyklubb 

från Göteborg. Klubben har länge arbetat med sina kärnvärden mod, passion och gemenskap, 

men på senare år har mycket av arbetet gjorts mot en tagline med budskapet vi ger oss aldrig. 

Budskapet vi ger oss aldrig ska spegla hela klubben och är ett sätt att försöka sudda ut bilden 

av en förening med mycket pengar och dyra spelare. Istället vill föreningen satsa på ett nytt 

och ungt lag som arbetar hårt för att nå sina mål. Frölunda har lyckats bli svenska mästare vid 

tre tillfällen, varav senaste gången var 2005. I dagsläget är Frölundas Facebooksida klar etta i 

Svenska Hockeyligan och trea i Europa gällande rena hockeysidor. I Frölundas organisation 

intervjuades Lisa Wadell, marknadsansvarig. Wadell arbetar främst med kommunikation 

riktat mot konsumenter och med olika evenemang. Tidigare har hon arbetet med reklam och 

event men sedan 2010 varit i föreningsvärlden och Frölunda HC. Utanför arbetet använder sig 

Wadell också av sociala medier dagligen.  
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4.1.4 Göteborg & Co (Dam-EM 2013) 

Göteborg & Co är ett kommunalt bolag med syfte att marknadsföra och medverka i 

utvecklingen av Göteborg som turist-, mötes-, och evenemangsstad. Företaget har arbetat med 

Göteborg Horse Show tidigare och ansvarade för värdstaden Göteborgs kommunikation under 

Dam-EM 2013 i fotboll. Till vintern ligger en del av företagets fokus på Innebandy VM 2014. 

I organisationen för Göteborg & Co intervjuades Linn Enckell, marknadskommunikatör. 

Enckell har i grund och botten en magisterutbildning i litteratur men hamnade via en 

praktikplats på Got Event så småningom där hon är idag. Enckell har erfarenhet från tjänsten 

som webbkoordinator under Friidrotts EM 2006 och under många år marknadskoordinator 

med bland annat Göteborg Horse Show. Under arbetstiden på Göteborg & Co har några små 

kurser genomförts för att öka kunskapen runt sociala nätverk. Privat har Enckell god 

erfarenhet från användning av sociala medier, främst Facebook och Instagram.   

4.1.5 Motala AIF FK 

Motala AIF FK är en medelstor fotbollsklubb som under 2014 spelar i division 1 södra. 

Största meriten för föreningen är säsongen 1957/58 då klubben gjorde sin hittills enda sejour i 

Allsvenskan. Klubben spelade år 2001 i Superettan men har därefter pendlat mellan division 1 

och 2. Motala AIF FK är en del i idrottsalliansen MAIF med sex andra idrottsföreningar 

lokaliserade i Motala. Fotbollsklubben har under senaste tiden startat ett stort arbete med att 

modernisera organisationen och satsat en hel del på sociala medier. Projektet med sociala 

medier drogs igång så sent som i oktober och toppnyheterna på Facebook har en räckvidd på 

cirka 2000 personer (2014-03-20). Vi intervjuade Mikael Larsson, kombinerad sport- och 

marknadschef. Larsson beskriver sig själv som en entreprenör och har arbetat som egen 

företagare i hela sin yrkeskarriär, men sedan slutet av 2013 är han anställd av Motala AIF FK 

på 70 %. Larsson hade tidigare ingen större kunskap i sociala medier men i och med 

satsningen har han blivit mer och mer bekväm på området.  

4.1.6 Pixbo Wallenstam 

Pixbo Wallenstam är en innebandyklubb från Göteborg grundad 1981. Föreningen har både 

herr- och damlag i respektive högsta division i seriesystemet. Herrlaget har blivit svenska 

mästare vid två tillfällen och vunnit Europacupen en gång. Organisationen är ganska liten 

med totalt 2,5 anställda och klubben har ungefär 900 medlemmar. Vi intervjuade Alexander 

Andersson som kombinerar rollen som spelare och marknadsansvarig. Andersson spelade 

tidigare innebandy Jönköping IK och blev värvad till Pixbo som spelare, en roll som senare 

kompletterades med arbetet som marknadsansvarig. Han har tidigare arbetat med försäljning, 

inom rekrytering/bemanning och i profileringsbranschen. I föreningen ansvarar Andersson för 

att marknadsföra klubben, knyta upp och samverka med sponsorer samt hålla igång 

Pixbonätverket för alla partners. Privat använder sig Andersson av sociala medier, men på 

senare tid har han mer använt sina konton för att marknadsföra Pixbo och innebandy.  

4.1.7 Vätternrundan 

Vätternrundan är ett årligt motionslopp, utan officiell resultatlista, som genomförs på cykel 

runt sjön Vättern över totalt 30 mil. Loppet är också en del av en svensk klassiker tillsammans 

med Vasaloppet, Vansbrosimmet och Lidingöloppet. Vätternrundan har 23000 startplatser 

som säljer slut på några enstaka minuter. I organisationen för Vätternrundan intervjuades 

Martin Roxvret, webbredaktör. Roxvret är i grund och botten utbildad journalist men han 

omskolade sig via en webbredaktörsutbildning och har utöver det läst lite lösa kurser, bland 

annat grafisk produktion och desktop publishing. Roxvret ansvarar bland annat för 

Vätternrundans Facebooksida och olika inlägg på hemsidan. Utöver arbetet så är han extremt 

aktiv på sociala medier och debatterar flitigt i olika politiska diskussioner.  
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4.2 Undersökning  

4.2.1 Traditionell marknadsföring 

Samtliga klubbar och tävlingar tillämpar fortfarande traditionell marknadsföring, om än i 

olika stor utsträckning. Pixbo och Vätternrundan når bland annat ut i de traditionella medierna 

via barteravtal med olika tidningar och radiokanaler, för Pixbo möjliggör avtalen att de kan 

synas i medier de annars inte haft råd med. Dock ser Pixbo hellre att PR, artiklar om klubbens 

insatser i tidningarna, marknadsför verksamheten. Inför varje Pixbomatch mejlas aktuell 

matchaffisch till utvalda samarbetspartners som själva skriver ut den och placerar på kontor 

eller i butik. Den ekonomiska aspekten är något som majoriteten av respondenterna påtalar, 

kostnaderna för annonser, tv- och radioreklam är relativt dyrt sett till effekten det genererar. 

 

Det verkar som att det är mindre och mindre utav de yngre som prenumererar 

på tidningar och sådär, så du kan annonsera ihjäl dig, det blir ändå inte den här 

riktiga träffen som du är ute efter. 

(Mikael Larsson, Motala AIF FK) 

 

Vätternrundan påtalade att deras deltagare förväntar sig en del trycksaker och inbjudningar, 

därför har de svårt att dra ner på den typen av marknadsföring även om målsättningen är att 

digitalisera utskicken inom kort. Motala AIF FK har alltid haft annonser i den lokala 

tidningen inför seniormatcher och större event, de anser att tidningen är det bästa medlet för 

att nå ut till den målgrupp som innehåller medelålders och äldre människor. Kompletterat till 

annonserna i tidningen trycks en del matchaffischer upp och placeras på strategiska punkter i 

Motala. Frölunda arbetar väldigt lite med traditionell marknadsföring i dagsläget eftersom de 

anser att det är väldigt dyrt. Under slutspelet valde Frölunda att dra in på matchannonserna i 

de lokala tidningarna eftersom de ansåg att pengarna kunde göra större nytta på annat håll. 

Radioreklam inför matcher är något som såväl Frölunda och Borås Basket satsar på, från och 

med några dagar innan match presenteras matchinformation via radio. Borås Basket syns 

också via tv-reklam och på mängder av butiksskärmar i Sjuhärad. BoråsBorås har utrymme att 

synas på infartsskyltar, tv-skärmar, idrottsanläggningar och exponeringsytor på Landvetter 

och Jönköping flygplats, utöver det tillverkas en hel del tryckmaterial. Eftersom SM-veckan 

fortfarande ligger framåt i tiden har marknadsföringen inte intensifierats ännu men när eventet 

närmar sig, en månad innan, börjar BoråsBorås köpa utrymme på medier i olika former. Även 

Vätternrundan ökar på marknadsföringen när eventet närmar sig, resten av året är mest 

underhållsarbete. Göteborg & Co anser att traditionell marknadsföring lämpar sig bättre till 

vissa specifika målgrupper, särskilt de som bor i närområdet och köper biljett till evenemang 

nära inpå händelsen. De använder sig bland annat utav reklam i tidningar och övriga 

annonser.  

 

Samtliga respondenter anser att effekten av traditionell media förändrats efter intåget av 

sociala medier. Anders Kihl på BoråsBorås poängterade att antalet trycksaker har minskat 

kraftigt över en treårsperiod, vilket han tror delvis beror på utvecklingen med sociala medier 

och digitaliseringen. Alexander Andersson, Pixbo, framhöll hur kommunikationen via sociala 

nätverk kan koncentreras till de som verkligen intresserar sig, vilket är svårt via de 

traditionella medierna. Samtidigt måste hänsyn tas till de som inte finns på sociala medier och 

därför behöver serveras information rakt i knät. Lisa Wadell på Frölunda poängterade en 

annan skillnad, att de sociala medierna i praktik kan utnyttjas kostnadsfritt till skillnad mot 

dyra annonser och utskick. Martin Roxvret på Vätternrundan tror dock att det medföljer en 

större konkurrens på de sociala medierna, det krävs innovativa idéer för att väcka 

uppmärksamhet. Han framhöll också att en tidningsannons skulle kunna se likadan ut i tio år 
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men på sociala medier ställs högre krav. Han nämnde dock att den potentiella spridningen på 

sociala nätverk är så otroligt mycket större än en vanlig annons. En stor skillnad som 

identifierats mellan de traditionella medierna och sociala nätverk är enkelheten i utvärdering 

och uppföljning av kommunikation. 

 

Det du kan göra på ett väldigt enkelt sätt om du kollar på Facebook […] det jag 

kan se är ju direkt bara genom att trycka på två knappar, exakt såhär är det, 

demografin, vilka var det som likade oss, i vilken ålder var de. Vi kan lära oss 

så otroligt mycket mer. 

(Magnus Jason, Borås Basket)   

4.2.2 Sociala medier 

Tabell 2 – Klubbarnas och tävlingarnas närvaro på sociala medier mätt i antal följare (2014-04-10) 

 
Facebook Twitter Instagram 

Borås Basket 3211 477 556 

BoråsBorås (SM-veckan) 3882 712 197 

Frölunda HC 92325 7926 9770 

Göteborg & Co (Dam-EM) 2000 3250   

Motala AIF FK 841 360   

Pixbo  2785 1187 1485 

Vätternrundan 11114 943   
 

Tabellen ovan visar sammanfattat vilka sociala medier respektive organisation arbetar aktivt 

med och hur stort följarantalet är på respektive plattform. De olika aktörerna har olika syften 

med sitt arbete på sociala nätverk, även om samtliga givetvis har i åtanke att marknadsföra sin 

verksamhet. Pixbo använder sig av Facebook, Twitter och Instagram för att uppmärksamma 

folk på hur verksamheten ser ut och vilka Pixbo är. Främst är det seniorlagen för damer och 

herrar som representerar bilden utåt och de frekventa uppdateringarna ses också som ett roligt 

arbetssätt internt. Frölunda pekade på några andra anledningar till användandet av sociala 

medier, Facebooksidan utgör ett diskussionsforum för fansen och en viktig informationskanal, 

både för in- och utgående kommunikation. Det huvudsakliga syftet för de sociala medierna 

hos Frölunda är i grund och botten att det utgör en viktig marknadsföringskanal. Twitter och 

Instagram skiljs från Facebook i uppdateringarna på så sätt att där presenteras mer bilder och 

information om det som sker bakom kulisserna, ett sätt att bjuda fansen på en större inblick i 

klubben och få respons tillbaka. Ett annat sätt att se på syftet med de sociala nätverken är att 

följarna blir ambassadörer för organisationen och budskapet.  

 

Det handlar om att vi vill ju hitta de här ambassadörerna som sen kan hjälpa 

oss att kostnadsfritt sprida budskapet […] så det gäller att involvera och se till 

att de känner sig delaktiga och vill sprida och så.  

(Linn Enckell, Göteborg & Co) 

 

Klubbarna och tävlingarna har generellt inte känt något tryck utifrån riktat mot deras 

organisation specifikt, däremot talade flera av respondenterna om att folk idag förväntar sig 

att hitta dem på sociala medier. När den stora massan tar för givet att varje organisation har en 

Facebooksida blir det svårt att inte uppleva en viss press på att aktivt arbeta med det. Risken 

att uppfattas som omoderna och hamna i bakkant är något som Göteborg & Co beaktar och 

försöker undvika i största möjliga mån. Anders Kihl, BoråsBorås, påtalade att folk vill ha 

information lättillgängligt, det går inte att anta att alla söker information aktivt via hemsidan 
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utan den måste serveras där användarna vill ha den. Motala AIF FK kände under en period att 

de var tvungna att dra igång ett arbete med sociala medier för att inte halka efter, dessutom 

fanns det påtryckningar och önskemål från den lokala tidningen att klubben skulle 

modernisera sig. För att lösa problemet anställde klubben en person för att driva arbetet på 

sociala nätverk. Pressen på att starta upp projekt med sociala medier är något som flera 

respondenter känner igen sig i. När arbetet väl är igång förflyttas delar av trycket utifrån mot 

att innehållet på medierna måste uppdateras frekvent. Alexander Andersson, Pixbo, påtalade 

att de drog igång sitt arbete med sociala medier utan tillräcklig aktivitet, något de märkte 

ganska omgående. Folk förväntade sig och ville ha mer information.  

 

Det är både på gott och ont att sociala medier aldrig sover för det är ju ett jobb 

24/7, det spelar ingen roll om det är lördag eller söndag, kvällar eller natt, 

liksom man måste bara synas och höras hela tiden. 

(Alexander Andersson, Pixbo)  

 

Både Motala AIF FK och Vätternrundan har också upplevt problem med tidigare halvdana 

försök att dra igång arbetet på sociala medier. Martin Roxvret talade om ett kaos på 

Vätternrundans Facebooksida innan de tog tag i arbetet ordentligt och strukturerade upp det. 

Idag är Facebooksidan en stor tillgång för organisationen och ett nödvändigt hjälpmedel för 

att komplettera kundservicen via telefon och email. Den enda respondenten som inte upplevt 

någon press överhuvudtaget är Borås Basket.  

 

En annan typ av press är hur kommunikation ska anpassas olika till Facebook, Twitter och 

Instagram. Samtliga respondenter har en gemensam grafisk profil och värderingar för sina 

olika användarkonton så att följarna känner igen sig oavsett plattform. Vikten av att 

differentiera det som skrivs på de olika medierna betonas olika mycket. Borås Basket driver 

sina tre konton på sociala medier med tre olika personer för att inte kopiera samma 

information i varje kanal. De tre personerna har möten med jämna mellanrum för att 

synkronisera så att samma saker kommuniceras men i olika utföranden.  

 

Klart vi har mest folk på Facebook men någonstans, de som har oss på 

Facebook har oss också på Instagram och Twitter vilket gör att jag inte vill att 

det ska komma samma kommunikation. Utan det ska vara spännande oavsett 

hur man väljer att följa oss. 

(Magnus Jason, Borås Basket)  

 

Frölunda uppdaterar alla sina tre konton varje dag och har samma hashtags på Twitter och 

Instagram. Pixbo försöker särskilja informationen på de olika plattformarna, men av 

tidsmässiga skäl är det inte alltid möjligt. På Vätternrundan upplevs en större kravbild på att 

snabbt kunna besvara frågor på Twitter än på Facebook, därför skiljer sig kanalerna åt en del. 

Till en början hade en handlingsplan för Facebook arbetats fram internt, i den schemalades att 

det skulle postas tre inlägg på Facebook varje vecka och vilka ämnen som skulle tas upp. 

Dock passade inte schemat in på den föränderliga miljö som råder i sociala medier, därför 

slopades planen efter några veckor. Martin Roxvret, Vätternrundan, poängterade att 

organisationen måste vara lyhörd för omvärlden och ta reda på vad folk pratar om i sociala 

medier. Anders Kihl resonerade kring den visuella aspekten på uppdateringar. Ofta har bilder 

större genomslagskraft än enbart textbaserade inlägg, menar Kihl. Även Pixbo ser en trend där 

bilder och filmer ger större uppmärksamhet. Han fortsatte med att diskutera hur toleransnivån 

för uppdateringsfrekvensen inte är samma för de olika sociala medierna.  
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Upplevelsen är väl att postar man för mycket på Facebook så kräks folk men 

på Twitter är man mer tolerant, det är ju liksom ingen som reagerar om man 

gör 10-15 inlägg om dagen, och Instagram är väl något slags mellanting.  

(Anders Kihl, BoråsBorås)   

 

De sociala medierna kräver som nämnt tidigare en hel del underhållsarbete, både genom att 

besvara och hantera frågor och inlägg publiceras men också genom att i viss mån kontrollera 

vad som skrivs. Ingen organisation har behövt ta bort mer än något enstaka inlägg som gjorts 

och då handlade det om kommentarer som var helt oacceptabla i alla forum. I övrigt nämner 

majoriteten av respondenterna att det är fel att ta bort inlägg som är jobbiga att besvara, det 

handlar om att bemöta och ta till sig det som skrivs. Risken med att försöka dölja negativa 

kommentarer är att folk blir frustrerade och undrar vart saker och ting tar vägen. För att sprida 

en god anda så arbetar Borås Basket utefter fair-play i sociala medier. Kommunikationen som 

publiceras får aldrig rikta sig mot domare eller motståndare utan klubben ska uppfattas som 

ödmjuk i alla lägen.  

 

Ödmjukhet är ett ord som också beskriver hur respondenterna inspireras och differentierar 

från konkurrenter. Att granska hur andra gör och ta lärdom av det är något som i princip 

samtliga anser vara av värde, ingen organisation bedömer att det finns någon inbyggd stolthet 

som förhindrar den typen av kunskap. Alla strävar efter att bli bättre på sociala medier och det 

nämns att konkurrenter även kan ses som samarbetspartners i mån att hjälpa varandra och dela 

erfarenheter.  

 

Flera av respondenterna uttrycker med glädje att de fått mycket positiv respons från kunder på 

deras insatser i sociala medier. Supportrarna har uttryckt uppskattande kommentarer runt att 

organisationerna upplevs mer moderna, mer öppna för allmänheten och har en snabbare 

kommunikation. Göteborg & Co har däremot inte upplevt någon tydligt respons på samma 

sätt men påtalar att projektet för Dam-EM med sociala medier var extremt lyckat och 

engagerade enormt mycket människor. Just engagemanget är något som flera av 

organisationerna nämner som en positiv effekt av att synas och kommunicera i sociala medier. 

Många poängterade även att sociala medier är ett verktyg för att försöka engagera och locka 

en yngre målgrupp. Ungdomar är en målgrupp som tillhör den nya generationen vilka också 

går att nå smidigt och snabbt via sociala nätverk. Dessutom påtalas chansen att ungdomarna 

tar med sig sina föräldrar till matcher och event, vilket ökar besöksantalet. Det räcker inte 

med att bara fokusera på den målgruppen som är mest aktiv just nu, organisationerna måste 

aktivt fundera på det generationsskifte som snart sker och hur de sprida intresset neråt i 

åldrarna.  

 

Det är delade uppfattningar bland respondenterna om huruvida de sociala medierna haft en 

inverkan på det dagliga arbetet eller inte. Två av respondenterna poängterar att de sociala 

medierna nu är en naturlig del av arbetet. En annan aspekt är att sociala medier inte förändrat 

tidigare uppgifter utan istället tillkommit som en ytterligare del i det dagliga arbetet. Det 

konstateras bland annat att de sociala medierna idag är en arbetsplats för många, vilket kändes 

som en osannolik utveckling tidigare men som idag är verklighet.  

 

Jag vet knappt själv hur jag skulle kunna jobba på mitt jobb utan sociala 

medier idag faktiskt. 

(Alexander Andersson, Pixbo) 
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Mikael Larsson i Motala AIF FK talade även han om att progressen har påverkat det dagliga 

arbetet väldigt mycket och beskriver hur det har förenklat en hel del. Han påpekar också att 

det är farligt att glömma av att lägga upp något på sociala medier, för då hugger folk direkt.    

 

Samtliga intervjuade uppgav att sociala medier förändrat interaktionen med kunder. Linn 

Enckell, Göteborg & Co, påpekade att det inte fanns någon interaktion alls tidigare och tillade 

att den enda feedback som går att få på en vanlig annons är via undersökningar, vilket ofta är 

ganska dyrt. Tvärtom så erbjuder de sociala medierna möjligheten att få feedback på arbetet 

och det är smidigt att följa upp för utvärdering. Majoriteten av respondenterna är överens om 

att allting går snabbare nu, det är enklare att få kontakt med kunderna. Samtidigt är det också 

enkelt för kunderna att dela med sig av sina åsikter via sociala nätverk. Det skapas en 

transparens gentemot kunder och omvärlden. Flera av organisationerna får ta del av mycket 

kommunikation med positiv och negativ kritik. Det är viktigt att bemöta kundernas tankar för 

att försöka vända det till något värdefullt. En annan aspekt av den förändrade interaktionen är 

spridningen och att kunder kan interagera med varandra. Spridningen är oerhört värdefull 

eftersom konsumenterna delar med sig av kommunikationen till kompisar och vänner och 

ökar omfattningen av informationen. Martin Roxvret på Vätternrundan framhävde hur 

interaktionen mellan kunder hjälper organisationen att hantera klagomål. Under 

Vätternrundan 2012 valde många av deltagarna att bryta på grund av ihållande regn och då 

kom det en storm av klagomål på sociala medier som klagade på vädret. Efter att 

Vätternrundan gått ut med ett offentligt uttalande kom många andra följare till 

organisationens försvar och redde ut stormen, vilket Roxvret anser visa på en stor styrka med 

de sociala medierna. Vätternrundan och Pixbo sa dock att mail och telefon fortfarande är de 

två största kommunikationsvägarna för kunderna. Något som Alexander Andersson, Pixbo, 

tror delvis kan förklaras av att alla inte förstår hur sociala nätverk fungerar ännu. 

 

De fördelar som respondenterna främst nämnde var räckvidden med kommunikationen, att det 

är kostnadseffektivt och möjligheten att få feedback. Det är betydligt enklare att rikta sig mot 

en specifik målgrupp och på så sätt undvika att nå ut till fel sådan. Framförallt är det 

smidigare att nå ut till en yngre målgrupp som kan vara svår att nå med traditionell 

marknadsföring idag. Det går att nå ut med information snabbt och träffsäkert. Samtliga 

respondenter påtalade att de sociala medierna utgör det mest kostnadseffektiva alternativet för 

att nå många människor, men samtidigt är konkurrensen hög och det behövs kampanjidéer 

med nya vinklingar.  

 

Det är tuffare och tuffare att driva en idrottsförening i Sverige och då behöver 

man kostnadseffektiva sätt att synas. Så enkelt är det, det är den absoluta 

fördelen. Den andra fördelen är att du direkt kan marknadsföra dig mot 

människor som har ett intresse för dig.  

(Magnus Jason, Borås Basket)  

 

En annan aspekt som nämns är att de sociala medierna bidrar till att stärka gemenskapen och 

ökar känslan av tillhörighet. Inför evenemang går det att skapa ett intresse och försöka locka 

människor att besöka, något som tidigare var betydligt krångligare. Mikael Larsson, Motala 

AIF FK, beskriver hur de sociala medierna också varit ett bidragande argument för att kunna 

sälja in sponsorer till klubben, vilket är ytterligare en fördel. Flera av respondenterna tycker 

också att mätningen av kommunikation via sociala nätverk är överlägsen alternativen för de 

traditionella medierna. Det finns dock flera potentiella problem som kan skapas på de sociala 

medierna. Först och främst påtalas att organisationen måste vara konsekvent och ödmjuk i sin 

inställning. Linn Enckell, Göteborg & Co, benämner de sociala medierna som användarnas 
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spelplan och att allting sker på deras villkor. Om förståelsen för det uteblir finns risken att 

kommunikationen blir för säljfokuserad och att följarna reagerar. Vätternrundan har av 

erfarenhet märkt att responsen är större på egna inlägg än köpta annonser på till exempel 

Facebook.  

 

Istället för att försöka tro sig veta bättre än sociala medier ska man lyssna på 

sociala medier och skapa sin närvaro där. 

(Martin Roxvret, Vätternrundan) 

 

Misstag på sociala medier kan bli oerhört kostsamma och det finns en stor risk att underskatta 

den kompetens som krävs för att bedriva ett arbete på sociala medier. När en sida startas upp 

på sociala medier är det också av stor vikt att underhålla den och uppdatera innehållet med 

jämna mellanrum, dessutom måste givetvis information aktivt publiceras. Ifall det misslyckas 

så blir arbetet på sociala nätverk en negativ faktor då det riskerar framställa organisationen 

som omodern och slarvig.  

4.2.3 Ekonomi 

De intervjuade organisationerna har haft olika stora ekonomiska satsningar på sina sociala 

medier. Några kompletterar sina användarkonton med att köpa annonsutrymme på Facebook 

medan Motala AIF FK har anställt en person särskilt för att hantera deras sociala nätverk. 

Inom Frölundas organisation har de både externt en person som hanterar Facebooksidan och 

internt en spelare i laget som sköter Twitter och Instagram. Ingen av respondenterna har 

någon specifik längre utbildning på området men samtliga har ett genuint intresse även privat 

för sociala medier och använder sig frekvent av det. Det privata intresset är olika stort och på 

vissa håll leder det till att fritiden används till att ta del av forskning och annan ny information 

i ämnet. Flera av respondenterna förklarar att nyanställda idag bör inneha kunskap om sociala 

medier ifall de ska arbeta med marknadsföring. Av kostnadsskäl är det inte många av de 

tillfrågade aktörerna som kunnat investera i utbildningar för sina anställda, undantaget är 

Göteborg & Co som skickar sina anställda på dagskurser ifall det behövs. Majoriteten av 

organisationerna påtalar att de arbetar efter snäva budgetar där många poster är av större vikt 

än marknadsföring, därför handlar det om att göra det mesta av relativt små medel. Därför 

nämner flera att de sociala medierna idag utgör ett nödvändigt verktyg för klubbarna och 

tävlingarna för att kunna nå ut till många för en liten kostnad.  

 

Som tidigare nämnts så tycker samtliga respondenter att kostnadseffektiviteten är en av de 

stora fördelarna, vilket också gjort att budgeten för de traditionella medierna i många fall 

förändrats. Marknadsföringsposten som helhet har i många fall inte förändrats storleksmässigt 

men en omfördelning av pengarna har skett. Alexander Andersson i Pixbo förklarar att de 

sociala medierna utgjort en besparing för deras organisation på så sätt att de inte behövt lägga 

lika mycket pengar på traditionell marknadsföring nu som tidigare. Samtidigt poängterar han, 

som alla andra, att det är för tidigt att helt utesluta de klassiska marknadsföringsvägarna för 

det finns fortfarande människor som enbart kan nås med den kommunikationen. På sikt tror 

några av respondenterna att den traditionella marknadsföringen kommer minska ännu mer till 

förmån för de sociala nätverken och de har planer att längre fram investera pengar för att 

kunna genomföra den förändringen. Martin Roxvret tror dock att Vätternrundan aldrig 

kommer bli av med traditionella medier som helhet, men siar ändå om en oviss framtid. 

 

Konceptuellt så borde det gå att sköta all sin marknadsföring utan någon 

ekonomisk investering, för att det kostar inget att posta ett inlägg, det kostar 

inget att hänga på ett forum och skriva grejer. Vi får väl se hur det utvecklas. 
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(Martin Roxvret, Vätternrundan) 

 

En stor ekonomisk fördel med sociala medier inom sport, som också nämnts tidigare, är att 

det finns ett genuint engagemang bland följarna. Magnus Jason, Borås Basket, framhåller att 

investeringarna inte behöver vara lika stora när det finns ett intresse till organisationen. I 

slutändan existerar klubbarna och tävlingarna på grund av det intresse som finns, därför 

behövs inte konsumenterna övertygas på samma sätt som för ett vanligt företag där intresset 

måste skapas.   

4.2.4 Massmedial påverkan 

Samtliga respondenter säger att de beaktar massmedial påverkan när de utformar sin 

kommunikation. Det handlar om att vara lyhörd på vad som kan ha stor genomslagskraft, 

både positiv och negativ. Kontroversiella inlägg är något som alla undviker i största möjliga 

utsträckning, därför går det inte att skriva vad som helst. Dessutom nämner flertalet att det 

krävs en annan jargong på sociala medier och det kan också skilja mellan de olika sociala 

medierna. Med tanke på hur snabbt saker kan spridas på sociala medier gäller det att fundera 

ännu mer på vad som skrivs, media kan påskynda den negativa spridningen enormt. Det kan 

gå väldigt fort utför om det skrivs något ogenomtänkt. I förlängningen ställer det högre krav 

på de personer som utformar kommunikationen.  

 

Det som är positivt och negativt med en sådan här klubb, det är ju att engagemanget är 

så enormt. Om man gör något bra så får man ju härlig och positiv feedback. Gör man 

någonting dåligt så […] blir det lika illa på ett negativt sätt. Media […] vill ju sälja 

tidningar och det negativa säljer, lite sådär. Man får vara lite försiktig.  

(Lisa Wadell, Frölunda HC) 

 

Flera respondenter poängterar att det inte är media som bestämmer vad som skrivs, men 

däremot måste deras potentiella påverkan beaktas. Samtidigt som det negativa lätt kan spridas 

så hjälper massmedia till med att öka engagemanget och sprida budskapet. Massmedia gör 

också så att nyheter sprids snabbare, vilket öppnar för möjligheter att ha samarbeten med 

lokala medier. Eftersom massmedia också arbetar frekvent med sociala medier och nyheter 

ligger uppe online långt före papperstidningen så minskar värdet på nyheten i tidningen. Att 

massmedia närvarar på sociala medier och pressträffar ökar möjligheten att skapa en 

transparens av verksamheten.  
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5 Analys 
 

 

I analysen kopplas den tidigare presenterade forskningen till empirin utifrån de fyra 

relationer som valts ut från Gummessons 30R modell. Analysarbetet tar avsats i studiens syfte 

och frågeställning för att rikta fokus på de mest relevanta aspekterna för studien.  

 

5.1 Relation 1 – Den klassiska dyaden: relationen mellan leverantör 
och kund 

Precis som Grönroos (1994) resonerar kring att grunden i relationsmarknadsföring är att vårda 

relationer för att kunna skapa återkommande kunder så är det tydligt att 

idrottsorganisationerna till stor del är beroende av trogna kunder. När det gäller 

idrottsevenemang är det påtagligt av empirin att de återkommande kunderna har en vital roll 

(Madrigal & DeSarbo, 2011), särskilt med tanke på att säsongskortsinnehavare och 

regelbundna tävlingsdeltagare utgör en stor del av kundgruppen. En viktig aspekt i lärandet är 

utbytet av information mellan företag och kund för att kunna förstå och anpassa 

kommunikation till olika typer av kunder (Palmatier el al. 2006). Det framkommer av studien 

att samtliga respondenter anser att den traditionella marknadsföringen fortfarande fyller en 

funktion eftersom en viss kundgrupp är beroende av den kanalen. Det uppvisar en samlad 

förståelse för att alla kunder inte kan behandlas eller nås på samma sätt. Empirin visar att 

ungdomarna är absolut enklast att nå via sociala medier men den äldre målgruppen är mer 

svårnådd via Facebook, Twitter och Instagram. På sikt är aktörernas förhoppningar att 

koncentrera merparten av kommunikationen till de sociala nätverken eftersom användandet 

ökar kontinuerligt. Payne och Frow (2005) förklarar att det är av vikt för aktörerna att försöka 

avgöra vilka konsumenter som kan skapa mest värde och som en del av det försöka bygga en 

värdeskapande process tillsammans med kunderna. Den samlade bilden utifrån studien är att 

ungdomar är den kundgrupp som anses primär för framtida värdeskapande. Ungdomarna tar i 

vissa fall med sig föräldrar till evenemang och är också de potentiellt återkommande kunderna 

några år framåt i tiden.  

 

Det framkommer av studien att det är nödvändigt för idrottsorganisationer att bemöta 

konsumenternas kritik för att behålla en transparens av verksamheten. Det följer de riktlinjer 

som flera forskare (Tax, Brown & Chandrashekaran, 1998; Bendapudi & Berry, 1997) tar upp 

runt relationsbyggande och klagomålshantering. Empirin tyder på att en organisation inte kan 

riskera att nonchalera och ignorera kundernas åsikter för då kommer det väckas misstankar 

runt ärligheten. Dessutom anses kundernas åsikter vara av stort värde ifall de bemöts och 

används för att stärka verksamheten. Undersökningen visar också att kundernas engagemang 

stärks när åsikterna blir besvarade, vilket stärker de potentiella långvariga relationerna som 

Garbarino och Johnson (1999) framhåller som en effekt av kundtillfredsställelse. Empirin 

pekar även på att engagerade kunder kan hjälpa organisationen att reda ut negativ kritik 

genom att försvara verksamheten mot andra kunders ilskna kommentarer. Transparensen, 

enligt de tillfrågade, bidrar också till ett lärande förhållande mellan parterna. Öppenheten i 

och med internet och de sociala medierna gör att information finns mer lättgängligt än tidigare 

vilket skapar möjligheter för kunderna att öka sin kunskap (Labrecque et al. 2013), något som 

nämns frekvent i intervjuerna.   
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Empirin visar att samtliga respondenter anpassar delar av marknadsföring inför matchdag och 

event. Det speciella med sport är att det erbjuder särskilda attraktionskrafter som få andra 

produkter innehar som resultatets ovisshet, supporterskap och det känslomässiga 

engagemanget (Van Leeuwen, Quick & Daniel, 2002; Fink & Parker, 2009). Det finns 

tendenser på att använda känslor som en del av marknadsföringen, till exempel Frölundas 

budskap vi ger oss aldrig som ska rikta fokus mot åt ett ungt och hårt arbetande lag. 

Undersökningen pekar också på att det måste finnas en ödmjukhet till såväl olika typer av 

kunder som till konkurrenter. Precis som att olika kunder går att nå på olika sätt så har de 

också olika stora förväntningar på ett arrangemang. Klubbarna och tävlingarna försöker på 

förhand locka åskådare till sina evenemang samtidigt som de också delvis styr 

förhandsförväntningarna. Empirin visar att organisationerna bör vara lyhörda på sociala 

medier för att kunna samla in värdefull information om konsumenterna i den föränderliga 

miljö som råder (Wert-Gray & Gray, 2012).  

 

Van Leeuwen, Quick och Daniel (2002) diskuterar att sportorganisationer bör arbeta för att 

bevara kundernas nöjdhet när biljettpriser, spelarlöner och övergångspriser ökar, något som 

står i relation till att allt fler klubbar och tävlingar enligt undersökningen arbetar med strama 

budgetar. Det samlade svaret från empirin är att de sociala medierna utgör ett nödvändigt 

alternativ för marknadsföring med hänsyn till de höga kostnaderna för traditionella medier 

och den allmänt tuffa situationen för framförallt idrottsföreningar. Förbättringar och 

innovativa lösningar är en möjlighet för sportindustrin att motivera prisförändringar med 

(Hightower, Brady & Baker, 2002), inom sociala medier finns stort utrymme för innovation 

vilket flera respondenter nämnt i undersökningen. De tillfrågade sportorganisationerna 

upplever en stor nytta av de sociala nätverken då de snabbt kan kommunicera med kunder och 

hålla de uppdaterade med alla aktuella händelser och nyheter i tider då upplevelsen ständigt 

måste förbättras (Hightower, Brady och Baker, 2002). Det samlade svaret från 

undersökningen är att budgetfördelningen för marknadsföring har förändrats som en följd av 

de växande sociala medierna. Den tekniska utvecklingen (Kaplan & Haenlain, 2010) har 

tvingat fram en justering som gjort att klubbarna och tävlingarna förflyttat ekonomiska medel 

från traditionella medier till de mer moderna sociala nätverken. Hanna och Rohm (2011) 

hävdar att budgeten inte är en lika avgörande faktor för sociala medier som för de 

traditionella, vilket också framkommer av empirin. Kostnadsfrågan är dessutom anledningen 

till att empirin visar att få aktörer har möjlighet att utbilda de anställda inom sociala medier 

för att stärka relationen till kund. Detta trots insikten att kunskap om sociala nätverk är en 

väsentlig beståndsdel i marknadsarbetet idag, vilket framkommer av intervjuerna (Kozinetz et 

al. 2010). Undersökningen visar att utebliven kunskap kan leda till oerhört kostsamma 

misstag som kan spridas extremt snabbt (Labrecque et al. 2013).  

 

I grund och botten utgör de sociala medierna en marknadsföringskanal för de tillfrågade. 

Empirin visar att aktörerna har möjlighet att visa upp sin verksamhet via sociala medier, både 

på in- och utsidan, för att kunna skapa engagemang. Engagemanget är nödvändigt för att 

skapa starka relationer till kunderna (Payne & Frow, 2005; Palmatier el al. 2006). Samtidigt 

framhäver de tillfrågade att engagemanget också leder till att organisationerna får bättre 

kunskap om sina kunder och på så sätt kan bli än mer vaksamma på de faktorer som 

konsumenterna värderar högt (Kelley & Turley, 2001). Undersökningen pekar även på att 

supportrarnas intresse är oerhört viktigt för att evenemangen ska bli framgångsrika, vilket 

även Yoshida och James (2010) framhäver i hur en atmosfär är avgörande för att kunna lyfta 

kärnprodukten. De sociala medierna utgör i det fallet ett komplement för att skapa atmosfär på 

förhand och efterhand, samt även skapa ett intresse för kommande evenemang, vilket påtalas i 
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undersökningen. Atmosfären är en möjlighet för sportorganisationerna att skapa innovativa 

lösningar (Yoshida & James, 2010).  

 

Sportorganisationerna framhäver att arbetet på sociala medier automatiskt leder till en 

marknad med hög konkurrens, därför är ödmjukhet mot konkurrenter en viktig del för att både 

inspireras och differentieras. Empirin visar att kommunikationen som utformas på de sociala 

medierna måste vara kreativ för att lyckas särskilja sig från den stora massan (Merlo, 

Eisingerich & Auh, 2014). Även Ratten (2011) påtalar vikten av innovativa lösningar för att 

skapa konkurrensfördelar. Differentiering var enligt de tillfrågade också nödvändig mellan de 

olika sociala nätverken. Informationen som läggs ut på de olika plattformarna bör vara 

anpassad till följarna eller åtminstone skilja från uppdateringarna på de andra kanalerna så att 

inte samma text postas i sin helhet (Kozinets et al. 2010), enligt undersökningen. Studien visar 

också att konsumenterna troligtvis förväntar sig olika stora mängder information på de olika 

sociala medierna, uppdateringsfrekvensen bör skilja mellan kanalerna.   

5.2 Relation 5 – Servicemötet: interaktionen mellan kund och 
tjänsteleverantör 

Fink och Parker (2009) diskuterar några av de anledningar som gör att sport som fenomen 

skiljer idrott från andra upplevelser, främst ovissheten av utfallet. Även undersökningen 

poängterar att sporten skiljer sig från andra branscher på många sätt och pekar på det enorma 

engagemang som väcks till följd av sport. Intresset finns naturligt hos konsumenterna och de 

som följer de olika klubbarna och tävlingarna. Enligt empirin behöver således inte kunderna 

till sportorganisationer övertygas på samma sätt som vanliga konsumenter. Men samtidigt kan 

inte sportmarknadsförarna reglera faktorer som resultat och prestation (Theodorakis et al. 

2013). Engagemanget är också grunden till att interaktionen existerar, både den till kund och 

den mellan kunder (Palmatier et al. 2006). Payne, Frow och Storbacka (2008) påtalar att 

kommunikationen till och mellan konsumenter har förändrats tack vare teknologiska framsteg. 

Studien visar att bland annat Facebook skapar ett möjligt diskussionsforum för fansen, en 

central kanal för in- och utgående kommunikation, som en följd av den tekniska utvecklingen. 

Utvecklingen har också lett till att CRM har blivit ett allt mer funktionellt verktyg för 

organisationer att ta hjälp av (Boulding et al. 2005). Kunskapen som kan samlas in tack vare 

kundinteraktioner på sociala medier kan användas för att erbjuda kunderna maximalt värde. 

Den empiriska undersökningen visar att de sociala medierna gör det enklare för 

administratörerna att analysera samt utläsa information om kunderna, vilket ger en 

träffsäkrare kommunikation. På så sätt kan organisationerna enklare hitta vägar att gynna de 

trogna kunderna (Reinartz & Kumar, 2000) och försöka öka återköpsfrekvensen 

(Gummesson, 1997).   

 

Spridningen via sociala medier existerar främst tack vare interaktionen som sker mellan 

kunder (Faulds & Mangold, 2009). För att kunna få en stor spridning måste ett engagemang 

skapas hos fansen som gör att de vill vara delaktiga. Det framkommer av undersökningen att 

de sociala medierna är en miljö som styrs av kundernas villkor, med andra ord användarnas 

spelplan. Det förhåller sig i linje med det Fodor och Hoffman (2010) argumenterar för rörande 

4C-modellen som ett verktyg för att utforma strategier på sociala medier. 

Sportorganisationerna måste anpassa sig till att det är användarna som styr nätverken och hur 

kommunikationen önskas utformas. Möjligheterna till spridning av eWOM via Twitter är helt 

beroende av att användarna retweetar och använder sig av hashtags (Java et al. 2007). Antalet 

retweets blir avgörande för hur stor spridningen blir (Fodor & Hoffman, 2010; Cha et al. 

2010). Studien visar att spridningen där kompisar delar med sig av information elektroniskt är 

oerhört värdefull och något som inte existerade innan de sociala medierna utvecklades. Den 
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klassiska spridningen av WOM når endast ett begränsat antal människor i den närmsta 

omgivningen, till skillnad mot eWOM som inte har några gränser för hur stor spridningen kan 

bli (Labrecque et al. 2013). Den potentiella räckvidden i sociala nätverk är något som de 

tillfrågade nämner som en av de främsta fördelarna med sociala medier. Fodor och Hoffman 

(2010) framhäver också spridningen av eWOM som överlägsen vanlig WOM och att det är 

betydligt enklare att mäta eWOM och på så sätt analysera spridningen. Samma sak går att 

utläsa i undersökningen då flera respondenter anser att mätningen av kommunikation via 

sociala medier är bättre än alternativen för traditionella medier. 

        

Det framkommer av empirin att förhoppningen är att fansen ska bli som ambassadörer för 

organisationen på grund av deras intresse och engagemang för klubben eller tävlingen. 

Ambassadörerna kommer då vilja sprida vidare budskapen kostnadsfritt. Fodor och Hoffman 

(2010) argumenterar för att konsumenterna som upplever ett inflytande i organisationen 

motiveras att engagera sig i saken. Motsatsen, att tvinga kunderna att intressera sig, har istället 

totalt motsatt effekt på engagemanget (Merlo, Eisingerich & Auh, 2014). Med många 

ambassadörer visar empirin att de sociala medierna bidrar till att skapa en större gemenskap, 

en känsla av tillhörighet. Samhörighetskänslan med organisationen leder också till en 

liknande känsla gentemot andra konsumenter enligt Faulds och Mangold (2009). Wert-Gray 

och Gray (2012) framhäver dessutom att identifikation med klubben eller tävlingen är en 

nyckelfaktor till att WOM och eWOM kan spridas.  

 

Interaktionen mellan kontaktpersonen i organisationen och kunden har underlättats rejält tack 

vare de sociala medierna. Kontakten är i dagsläget betydligt snabbare och lättillgänglig än 

tidigare, vilket undersökningen visar. Kommunikationen blir då ett verktyg som underlättar i 

kontakten med kunderna (Payne, Storbacka & Frow, 2008). Empirin visar att sociala medier 

bidrar till att minska belastningen på den kundservice som sker via telefon och mail, vilket 

Fischer och Smith (2012) understryker med funktionerna i en Facebooksida. Samtidigt 

poängteras det även i undersökningen att det är både positivt och negativt att de sociala 

medierna aldrig är offline, det går aldrig att helt släppa kontakten via nätverken. Den ständiga 

uppkopplingen är en del i det mer moderna klimat som befäster sin position inom 

sportindustrin. Respondenterna upplever att det funnits ett tryck utifrån runt användandet av 

sociala medier, vilket ofrånkomligt gjort att organisationerna tvingat anpassa sig utefter 

kundernas krav och för att inte riskera att halka efter. Moderniseringen kan då leda till den 

ömsesidiga tillit som Bendapudi och Berry (1997) diskuterar runt hur företaget och kunden 

kan utgöra ett gemensamt lag. Den empiriska undersökningen visar att organisationerna utåt 

vill kommunicera en bild av en modern verksamhet med hjälp aktiviteterna inom sociala 

nätverk. De tekniska framstegen skapar en mer föränderlig miljö samtidigt som de också ger 

möjligheter som tidigare inte existerat (Kaplan & Haenlain, 2010). 

 

Merlo, Eisingerich och Auh (2014) menar på att kundernas synpunkter inte alltid behöver 

implementeras, utan att det viktigaste är att de får möjligheten att uttrycka sig. Empirin visar 

att det alltid är viktigt att ta sig tid att bemöta och fundera över det som skrivs i sociala 

medier. Konsumentengagemanget växer när de får chansen att lämna feedback och interagera 

med verksamheten (Faulds & Mangold, 2009). De känner sig mer delaktiga. I undersökningen 

framgår det att kunderna hört av sig med positiv respons på de olika organisationernas 

satsningar i sociala medier, men även med frågor och förslag på förbättringar på andra 

områden. Labrecque et al. (2013) menar på att efterfrågan i viss mån styrs av olika trender på 

sociala medier, i undersökningen framgår det att klubbarna och tävlingarna försöker läsa av 

trender på de sociala nätverken samt försöker anpassa kommunikationen så att den passar in 

så bra som möjligt på målgruppen. Labrecque et al. (2013) fortsätter vidare på samma spår 
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och framhäver att personer på sociala medier påverkar varandra och skapar nya behov som 

tidigare inte existerat. Empirin visar att sportorganisationerna strävar efter att skapa spridning 

i olika åldrar men främst mot den yngre generationen som tillhör framtiden och som dessutom 

dominerar närvaron på sociala nätverk. Spridningen kan ta olika former för att försöka väcka 

intresse och skapa engagemang, målet är att skapa interaktioner mellan konsumenter, nå ut 

med budskap till kunder och öppna vägar för kommunikation från kund till verksamheten. 

Dessutom öppnas i viss mån möjligheten för interaktion mellan sportorganisation och andra 

företag vilket underlättar för eventuella affärsmöjligheter. På samma sätt skapar närvaron på 

sociala medier en bild utåt av en modern organisation vilket kan hjälpa att sälja in klubben 

hos samarbetspartners och konsumenter. Vidare visar undersökningen att när 

interaktionsvägarna öppnats och ett intresse har skapats finns det en större chans till att locka 

människor till olika evenemang samt skapa trognare kunder.  

5.3 Relation 12 – E-relationen 

Faulds och Mangold (2009) framhäver den enorma explosionen av internetbaserade 

meddelanden som skett på senare år. Utvecklingen har legat till grund att klubbarna och 

tävlingarna startat upp satsningar inom sociala medier. Empirin visar att sportaktörerna 

försökt anpassa sig till utvecklingen och inlett arbete på flera olika plattformar, de mest 

frekvent använda är Facebook, Twitter och Instagram. Kaplan och Haenlain (2010) menar att 

de sociala mediernas utveckling är en följd av hemsidans genomslag under 1990-talet, 

undersökningen visar att hemsidan fortfarande är huvudkanalen som knyter samman de olika 

kanalerna för sportorganisationerna. Precis som Faulds och Mangold (2009) så påtalar 

respondenterna att de sociala medierna har blivit ett nödvändigt verktyg för kommunikation i 

den dagliga verksamheten. Generellt sett så upplever respondenterna en digitalisering av flera 

aspekter i det dagliga arbetet och flera poängterar att det troligtvis kommer bli ännu mer i den 

riktningen. Eftersom de sociala medierna bygger på att användarna själva väljer vilka de ska 

följa så riktas kommunikationen än mer till de som verkligen är intresserade, vilket nämns 

frekvent som av de stora fördelarna bland respondenterna. Kozinets et al. (2010) beskriver 

spridningen av eWOM som en komplex process där den kommersiella informationen 

omvandlas för att passa till den grupp den avses spridas till. Empirin visar på samma sätt att 

chansen till spridning av eWOM är avsevärt större när kontakten sker till konsumenter som 

verkligen har ett genuint engagemang för det som skrivs. 

 

Arbete på sociala medier kräver tid och kunskap, vilket poängteras av samtliga respondenter. 

Empirin visar att relationerna till konsumenterna måste underhållas kontinuerligt och det som 

skrivs på nätverken måste kontrolleras så att inte text som kan vara stötande eller skadlig 

publiceras. Det förhåller sig väl till det som Fodor och Hoffman (2010) diskuterar runt hur 

administratören måste upprätthålla en kontrollnivå bland inläggen som publiceras och att det 

är en viktig komponent i 4C-modellen. Det samlade svaret från undersökningen är att frågor 

och kommentarer som skrivs måste bemötas, det går inte att sopa saker under mattan. 

Likvärdigt den positiva spridningen så kan eventuella misstag också nå ut till lika många på 

kort tid om information döljs eller kunderna nonchaleras. Samtliga respondenter påpekar att i 

förhållande till traditionella annonser är både den positiva och negativa spridningen via 

sociala medier avsevärt mycket större (Labrecque et al. 2013).  

 

Via de sociala medierna så visar empirin att organisationerna kan utvinna information om sina 

följare som är värdefull för marknadsföringsarbetet. Det påtalas bland annat att demografiska 

uppgifter är enkla att utvinna från en plattform som Facebook, vilket gör att de kan lära sig 

väldigt mycket mer om kunderna (Fodor & Hoffman, 2010). De som ansvar för 

kommunikationen via sociala nätverk måste ha en förståelse för att det är olika förutsättningar 
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på de olika plattformarna samtidigt som användarna föredrar en igenkänningsfaktor, en 

genomgående grafisk profil som länkar samman plattformarna (Kozinets et al. 2010; Payne & 

Frow, 2005). Payne och Frow (2005) menar på det bör finnas en gemensam standard för de 

olika kanalerna och att organisationerna noggrant bör överväga vilka kanaler de vill 

kombinera i sin marknadsstrategi och vilka effekter det får. Empirin visar att organisationerna 

aktivt arbetar för att differentiera innehållet och utformningen av budskap på de olika 

nätverken men försöker ha en genomgående layout som länkar samman de olika 

plattformarna. Vidare påtalas också att följarna på de olika kanalerna är mottagliga för 

skiljaktig information på Facebook, Twitter och Instagram. Respondenterna uttryckte tydligt 

att de olika medierna når ut till olika grupper men samtidigt gavs inga längre motiveringar på 

varför vissa kanaler prioriterats mer än andra.    

 

Facebook lyfts fram i undersökningen som det mest använda sociala nätverket. Facebook 

erbjuder också administratören störst utbud i användandet (Fischer & Smith, 2012). Den 

funktionen som empirin främst understryker är Facebooksidan som ett diskussionsforum för 

följarna. Forumet möjliggör för kunderna att interagera med varandra och skapa 

varumärkesengagemang (Fodor & Hoffman, 2010), vilket även betonas i undersökningen. 

Twitter och Instagram skiljer sig en hel del från Facebook och är betydligt mer begränsade. 

Twitter har en maxgräns på 140 tecken per inlägg och Instagram innehåller endast bilder och 

videor. Instagram beskrivs som ett innovativt sätt att kommunicera ut sitt budskap (Abbott et 

al. 2013), även empirin betonar innovation och den visuella aspekten som två 

nyckelfunktioner i marknadsföringen. Respondenterna påtalar också att rörliga bilder i form 

av videor blir allt populärare bland följarna, vilket gynnar Instagram som 

kommunikationskanal. Både Instagram och Twitter använder hashtags kopplade till inlägg för 

att generera mer spridning. Abbott et al. (2013) diskuterar hur en bild på Instragram kan delas 

även via Twitter vilket skapar kopplingar mellan de olika plattformarna. Empirin visar att 

hashtags används för att skapa ytterligare intryck till de uppdateringar som görs. Vidare 

tvingar Twitters teckenbegränsning administratören att anpassa texten med en annan twist än 

på övriga sociala nätverk (Java et al. 2007). Det framgår av undersökningen att de sociala 

medierna idag har blivit en så pass viktig del av arbetet att det inte kan uteslutas.  

5.4 Relation 23 – Den massmediala relationen 

Massmedia har stor påverkan på sport eftersom det är ett ämne som väcker mycket känslor 

bland supportrar (Van Leeuwen, Quick & Daniel, 2002), i viss mån styr även massmedia 

åskådarnas uppfattning om slutprodukten eftersom press oftast vinklar evenemang anpassat 

till deras läsare. Massmedia bidrar också med att skapa intresse runt evenemang, såväl före, 

som under och efter. Därför blir massmedia en påverkande faktor för sportorganisationers 

marknadsarbete, vilket många respondenter påtalar. Empirin visar att PR så som artiklar om 

klubbens insatser och den generella verksamheten är en högt värderad form av 

marknadsföring. Att få positiv uppmärksamhet i press genererar spridning utan klubbens eller 

tävlingens inverkan. PR är effektfullt eftersom innehållet inte är framtvingat från 

sportorganisationerna utan det kommer från en neutral part, kontrollen lämnas då över till 

konsumenten i högre grad än när organisationerna själva styr kommunikationen (Merlo, 

Eisingerich & Auh, 2014). PR får högre trovärdighet.  

 

Alla respondenter framhäver att de tar hänsyn till massmedial påverkan i utformandet av 

kommunikation och försöker undvika inlägg som kan uppfattas som kontroversiella i största 

möjliga mån. Labrecque et al. (2013) menar på att den kraftfullaste typen av kundpåverkan är 

den som sker till följd av att individer mobiliserar resurser tillsammans. Massmedia har i 

många fall en opinionsbildande effekt och därför kan ogenomtänkta idéer i marknadsföringen 
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få stora konsekvenser ifall det uppmärksammas av pressen. Respondenterna är dock noga med 

att påpeka att massmedia absolut inte styr kommunikationen som utformas, utan att dess 

påverkan endast beaktas som en potentiellt påverkande kraft. Eftersom massmedia också 

moderniserats av den tekniska utvecklingen och numera finns på sociala medier så ökar 

kraven från massmedialt håll på att sportorganisationerna även är aktiva där.     
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6 Studiens slutsatser 
 

 

Utifrån studiens syfte och forskningsfråga dras relevanta slutsatser som arbetats fram från 

analysdelen. Forskningsfrågan, hur har sociala medier påverkat fördelningen av 

marknadsföringsresurser inom sportindustrin, är utgångspunkten för alla slutsatser.     

 

6.1 Slutsatser 

Utifrån studiens forskningsfråga och undersökningen går det att identifiera en rad faktorer 

som bidragit till att stärka de sociala mediernas framväxt inom sportindustrin. De tre mest 

utstående delarna är teknisk utveckling, ekonomi och sportens karaktärsdrag. Omvärlden är i 

ständig förändring vilket gör att sportorganisationerna måste anpassa sig för att lyckas nå sina 

mål. Marknadsföring inom sport avviker från den klassiska marknadsföringen eftersom 

ovissheten av utfallet utgör en avgörande aspekt för konsumenterna. På så sätt ställs 

marknadsförarna inför en tuff uppgift, stundtals marknadsför sig verksamheterna av sig självt 

genom positiva resultat och PR, medan tyngre perioder snarare försvårar arbetet. Med det i 

åtanke blir de åtgärder som kan exkluderas från prestation och resultat extremt viktiga för 

sportorganisationerna att fokusera på. 

 

De sociala medierna har kort sammanfattat givit marknadsförarna ett helt nytt verktyg att 

arbeta med för att kommunicera med supportrar, främst i den yngre generationen. Teknikens 

utveckling har gjort att den yngre målgruppen finns tillgänglig på ett helt annat sätt än 

tidigare. Det finns en svårighet att nå ut till yngre personer via de traditionella medierna. 

Istället är de yngre nu närvarande dagligen via sociala medier och på de olika plattformar som 

existerar. Internet har tillsammans med utvecklingen av datorer, surfplattor och smartphones 

möjliggjort en kontakt som inte längre är begränsad av plats och tid, utan de är ständigt 

uppkopplade och nåbara. Förutsättningarna för sociala medier blir på så sätt överlägsna de 

traditionella medierna i möjligheten att nå ut till sina supportrar. Förutom den ständiga 

uppkopplingen påtalades också sociala mediers mätning av demografi som en värdefull 

fördel. Kunskap om konsumenternas demografi bidrar till att öka träffsäkerheten i 

kommunikationen. Kundernas närvaro på sociala medier gör också att marknadsförarna 

enklare kan samla in information utöver demografin, vilket simplifierar arbetet med att 

kartlägga konsumenterna och utforma en marknadsstrategi. Den tekniska utvecklingen ligger 

till grund för vad som uppfattas som ett modernare alternativ att marknadsföra verksamheten 

med. Det framgår tydligt att sportorganisationerna inte vill riskera att uppfattas som omoderna 

och därför blir aktivitet på sociala nätverk oundvikligt för klubbar och tävlingar idag. 

Samtidigt bör inte de traditionella medierna underskattas eftersom de fyller en funktion i att 

nå ut till den generation som inte präglats lika hårt av den tekniska utvecklingen, alltså 

medelålders och äldre människor. Däremot går utvecklingen hela tiden framåt och det blir 

därför lämpligt att anta att de traditionella mediernas betydelse kommer minska med tiden.  

 

En annan starkt påverkande faktor är ekonomi, som påverkar fördelningen av 

marknadsföringsresurser ur två perspektiv. Först och främst ställs klubbar och tävlingar idag 

inför en rad tuffa utmaningar för att få verksamheten att fungera med ekonomiska 

förutsättningar som oftast inte tillåter några misstag. Marknadsföringsenheterna inom 

sportorganisationerna tvingas arbeta med små budgetar för att försöka bevara nuvarande 

kunder samt locka nya. Det andra ekonomiska perspektivet är att de sociala medierna 
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framhålls som ett extremt kostnadseffektivt alternativ i förhållande till den traditionella 

marknadsföringen. Med det i åtanke blir det naturligt att de sociala medierna föredras i 

fördelningen av marknadsföringsresurser. Möjligheten att nå ut till så många som möjligt för 

en låg kostnad är ovärderlig för sportorganisationerna. Eftersom sociala medier är 

användarnas plattform så sprids budskapet väldigt enkelt av sig självt via eWOM. Retweets, 

likes, hashtags och delningar tillsammans med de diskussionsforum som skapas på sociala 

nätverk skapar förutsättningar för stor räckvidd och spridning. Interaktionen till och från 

kunder samt interaktionen kunder emellan utkristalliserar de sociala medierna som ett 

flexibelt och modernt verktyg i marknadsföring. I och med den ekonomiska aspekten blir de 

sociala medierna inte bara ett effektivt alternativ, utan även ett nödvändigt sätt att 

marknadsföra sig. 

 

Den tredje faktorn är sporten och dess karaktärsdrag som skiljer sig från vanliga produkter 

och tjänster. Sport bygger på ett genuint intresse från utövare och åskådare, ofta med ett mer 

fanatiskt intresse än för andra fallenheter. Med det i åtanke så sker en viss del av 

marknadsföringen naturligt eftersom supportrarna söker sig till klubbarna och evenemangen. 

Det finns en nyfikenhet som gör att fansen vill veta mer och ta reda på information. De 

sociala medierna har bidragit till att öka kontakten mellan supportrar och klubbar samt 

tävlingar. Diskussion mellan supportrar på sociala nätverk hjälper till att öka känslan av 

tillhörighet vilket är en viktig känsla för klubbarna att skapa. Vetskapen om att de som följer 

sportorganisationerna på sociala medier har ett genuint intresse underlättar klubbarnas önskan 

att rikta kommunikationen till de som verkligen bryr sig. Sport är något som väcker känslor 

och åsikter, oftast med stort utrymme i massmedia, vilket lämpar sig väl till den funktion som 

sociala medier fyller. Även massmedia har förflyttat mycket av rapporteringen till sociala 

medier, vilket ökar spridningsmöjligheterna ytterligare, både positiv och negativ 

kommunikation. Fördelningen av marknadsföringsresurser inom sportindustrin tenderar att tas 

över mer och mer av de sociala nätverken eftersom de erbjuder användarna en komplett 

upplevelse jämfört med tidigare då interaktionen inte existerade på samma sätt.  

 

Sammanfattningsvis så har de tre ovan nämnda faktorerna skapat en bidragande effekt till att 

sociala medier fått ett stort genomslag inom sportindustrin. Tidigare gick merparten av 

marknadsföringen via de traditionella medierna och konsumenterna fick nöja sig med den 

kommunikation som fanns i tv, radio, tidningar och posters, alltså en envägskommunikation. 

Nu erbjuds kunderna en mer interaktiv tvåvägskommunikation med organisationer och 

dessutom finns möjlighet att diskutera konsumenter emellan. De sociala medierna har 

definitivt förändrat fördelningen av marknadsföringsresurser inom sportindustrin och än är 

förändringen i ett relativt tidigt stadie. Sociala medier påverkar alla sportorganisationer men i 

olika hög grad, vissa är mer beroende av fortsatt synlighet på traditionella medier medan 

andra är mer benägna att förpassa all marknadsföring till sociala nätverk.  
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7 Reflektioner 
 

 

Efter studiens undersökning, resultat, analys och slutsats presenteras i korthet reflektioner 

från arbetsprocessen och förslag på vad framtida forskning kan behandla.  

 

7.1 Reflektioner 

Efter arbetets gång har vi kunnat summera våra övergripande intryck från arbetsprocessen och 

förutsättningar som idrottsklubbar och idrottstävlingar idag ställs inför. Den valda branschen 

och de sju idrottsorganisationerna som undersökts har givit oss en inblick i de problem och 

möjligheter som idag förekommer i det dagliga arbetet. Eftersom vi riktat oss till 

organisationer i olika storlekar och idrotter har vi lyckats få en bred bild inom området. 

Summerat har vi identifierat att samtliga tillfrågade ställs inför dagliga utmaningar och 

ekonomiska begränsningar som ställer krav på marknadsförarna. Till stor del handlar det om 

små och tighta budgetar som måste följas, vilket i viss mån begränsar valmöjligheterna. 

Studien har givit oss en ökad förståelse för hur den tekniska utvecklingen förändrat 

förutsättningarna för interaktion och kommunikation med konsumenter. Det har även gett oss 

en uppfattning om hur sociala medier på kort tid har fått en betydande roll i 

marknadsföringsarbetet bland idrottsorganisationerna. Den empiriska undersökningen har 

hjälpt oss att bygga upp en grund för att i slutändan dra rimliga slutsatser runt 

forskningsfrågan. I efterhand hoppas vi kunna ta med oss de erfarenheter och kunskaper som 

vi samlat på oss under studiens fortlöpande för att utvecklas i framtida yrkesroller.  

 

Arbetet med sport, teknik och sociala medier har varit fascinerande för oss då det är ämnen 

som vi även privat intresserar oss för. Att få en förståelse hur de olika delarna samverkar för 

att skapa en så framgångsrik och effektiv verksamhet som möjligt har varit givande. Genom 

processen har vi under arbetets gång kommit i kontakt med personer med flera års 

yrkeserfarenhet inom marknadsföring, vilket lett till ytterligare fascination på området.  

7.2 Förslag till vidare forskning 

Vi hoppas med vår studie kunna öka intresset och diskussionen runt användandet av sociala 

medier inom sportindustrin. Vidare anser vi att framtida forskning kan gå in djupare i 

idrottsorganisationer och över tid försöka mäta förändring samt utveckling. En undersökning 

som sträcker sig över en längre tidsperiod hade varit intressant för att se hur arbetet förändras 

och komma in ännu djupare i marknadsföringsarbetet. Det skulle gynna framtida studier att ha 

en större spridning såväl geografiskt som storleksmässigt för att få bättre underlag för att dra 

generella slutsatser. Det hade också varit intressant att föra med ett internationellt perspektiv 

för att jämföra idrottsorganisationer mellan olika länder, med de olika förutsättningar som 

råder. En annan aspekt som kan vara värd att belysa är skillnaden på en sportorganisations 

arbete med sociala medier kontra ett produkt- samt tjänstebaserat företag. Till sist kan vi 

också konstatera att det för framtida forskning kan vara av värde att överväga att inkludera 

forskning riktad mot turism och evenemang utanför sport. Det kan ge ytterligare tänkvärda 

perspektiv på området.  
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Frågeformulär – Intervju 

 

Personliga fakta 

Kort redogörelse om personlig bakgrund? Karriär? Utbildning?  

 

Erfarenhet från sociala medier? Privat?  

 

Kort beskrivning av klubb/tävling? 

 

Traditionell marknadsföring 

Hur tillämpar ni traditionell marknadsföring? 

 

Har ni några särskilda rutiner inför event? Hur skiljer det sig från den generella 

marknadsföringen? 

 

Upplever du/ni någon förändring i effekten av de traditionella medierna nu gentemot tidigare? 

 

Sociala medier 

Hur utformar ni er kommunikation på sociala medier? Vilka plattformar? 

 

Vad är ert syfte med sociala medier? Specifik målgrupp? 

 

Mäter ni effekten av arbetet? 

 

Hur upplever du/ni att kundkontakten förändrats i och med de sociala mediernas utspridning? 

 

Har det dagliga arbetet förändrats? 

 

Upplevde/upplever ni någon press utifrån på att arbeta med sociala medier? 

 

Har ni fått någon respons på ert arbete? 

 

Differentierar eller inspireras ni något av era konkurrenter? 

 

Ekonomi 

Har det skett några budgetmässiga förändringar som en följd av de sociala medierna? Annan 

fördelning av resurser? 

 

Finns det några uppenbara skillnader i kostnaden av marknadsföringen nu och tidigare? 

 

Har de sociala mediernas utveckling förändrat kraven ni ställer på era anställda? Specifika 

utbildningar/kurser? 

 

Har det gjorts några övriga ekonomiska satsningar för att stärka arbetet med sociala medier? 
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Massmedia 

Beaktar ni massmedial påverkan när ni utformar kommunikation? 

 

Upplever du/ni någon skillnad i massmedias funktion på och runt era evenemang nu och 

innan sociala medier existerade? 

  



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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