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Abstract 
A recurring task for soccer clubs is how to attract fans to the stadium. In this paper we 
have investigated the phenomenon of relationship marketing and the extent to which it is 
used by Swedish soccer clubs. The clubs raised in the case study are BK Hacken, IF 
Elfsborg and Gais. All compounds contained in the case study's goal are to build 
relationships with their fans, even if human and financial resources often are the reasons 
why it does not happen to any great extent. Whether supporters choose to visit the 
stadium or not is always correlated closely with how well the club performs. Another 
aspect that has proved to be decisive is the location of the club, together with the fact that 
people in general are more comfortable contributing to the creation of competitive 
markets. For supporters to visit the arena more frequently, the Swedish Premier Division 
clubs seek to develop football/brand products and make it a more comprehensive event. 
The goal that everyone is working towards is to establish relationships and even if no 
clubs specifically use the methods that fall within the relationship marketing framework, 
they all have an ambition to develop their relationship building. The aim of the study is to 
contribute to research and create an interest for relationship marketing at Swedish 
Premier Division elite soccer clubs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Relationsship marketing, sports marketing, soccerclubs and market strategy 



 

II 

Sammanfattning 
En ständigt återkommande uppgift för fotbollsföreningar är hur de ska locka supportrar 
till arenan. I denna uppsats har vi undersökt fenomenet relationsmarknadsföring och i 
vilken utsträckning det används inom den svenska elitfotbollen. De föreningar som 
berörts i fallstudien är BK Häcken, IF Elfsborg och Gais. Vi har kommit fram till att alla 
föreningar försöker etablera relationer med sina supportrar och även om ingen förening 
uttryckligen använder de metoder som ryms inom relationsmarknadsföringens ramverk, 
finns ambitionen att arbeta mer med relationsskapandet. Föreningarna har som mål att 
skapa relationer med sina supportrar även om personalbrist och ekonomiska resurser 
oftast är orsaken till varför det inte sker i någon större utsträckning. Huruvida supportrar 
väljer att besöka arenan eller inte är alltid starkt förenat med hur det sportsligt går för 
föreningen. En annan aspekt som har visat sig vara avgörande är det geografiska läget det 
vill säga vart föreningen ligger i landet. Detta i kombination med att människor generellt 
blir mer bekväma bidrar till att skapa konkurrensutsatta marknader. För att supportrar ska 
besöka arenan mer frekvent har de allsvenska föreningarna som mål att utveckla 
produkten fotboll och göra det till ett mer heltäckande evenemang. Målet med 
undersökningen är att bidra till forskningen samt skapa ett intresse hos allsvenska 
elitfotbollsföreningar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Relationsmarknadsföring, idrottsmarknadsföring, fotbollsföreningar och 
marknadsstrategi 
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1. Inledning 
I följande avsnitt redogör vi för valt problem samt ge en utförlig bakgrundsbeskrivning 
bakom vald frågeställning. Här kommer även syftet presenteras, inom vilket område 
studien är begränsad till samt beröra våra accessmöjligheter. 
 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
Dagens moderna samhälle står under ständig utveckling i takt med att nya produkter och 
tjänster penetrerar marknader i allt större utsträckning. Detta gäller även inom 
idrottsvärlden. Betydelsen av idrottsmarknadsföring har ökat i takt med att idrotten blivit 
mer och mer kommersialiserad och denna utveckling väntas även fortsätta i framtiden 
(Bee & Kahle 2006). 
 
Fotbollen uppfanns i England i slutet av 1800-talet och har sedan dess vuxit till sig och 
blivit världens mest populära idrott. Begreppet idrottspublik uppkom först i samband med 
radions och televisionens genombrott efter andra världskrigets slut. Det var framförallt 
televisionens inträde i idrottsvärlden som ledde till att man kunde nå ett större 
åskådarantal än de personer som var på arenan, samtidigt blev det bekvämare att se 
matcherna hemma i soffan istället för på arenan vilket ledde till minskade publiksiffror. 
Det ökade intresset för sporten ledde till stora förändringar och gjorde att intäkterna 
ökade markant1. Från första början var alla svenska fotbollsföreningar ideella föreningar 
men idag finns en del föreningar som startat aktiebolag2. Trenden är tydlig, 
kommersialiseringen har nått svensk fotboll och ett antal föreningar har redan börjat 
drivas som företag med vinstdrivande syfte. Detta gör att större fokus idag läggs på 
ekonomiska frågor vilket ställer högre krav på att marknadsföringen håller en hög nivå. 
Bolagiseringen skapar även ytterligare ansvarstagande från föreningarnas sida och berör 
samhälleliga aspekter som kostnader till Polismyndigheten för deras säkerhetsarbete 
under matcherna3. 
 
Relationsmarknadsföringen anses vara en viktig del i den moderna marknadsföringen och 
har enligt flera forskare etablerat sig som det senaste paradigmet inom marknadsföringen 
(Gummesson 2008). Kända fördelar med att ha relationer till sina kunder är enligt 
Gummesson (2008) bland annat återkommande lojala kunder, möjlighet till 
individanpassning och minskade marknadsföringskostnader. Relationsmarknadsföringen 
erbjuder ett mer långsiktigt perspektiv för hur man skaffar sig kunder jämfört med det 
traditionella transaktionsperspektivet som är mer kortsiktigt och handlar om att få in stora 
intäkter under en kortare tidsperiod. 
 
Uppfattningen om att idrotten kan dra nytta av relationsmarknadsföringsperspektivet har 
enligt Cohen (1996) blivit allmänt accepterat, likaså har det blivit accepterat att se 
supportrarna som kunder. Den service som kunderna upplever består i dagens samhälle 
                                                
1 Tillgänglig 2011-04-13: http://www.alba.nu/Alba4_02/hellspong.html 
2 Tillgänglig 2011-05-04: http://svenskfotboll.se/arkiv/svensk-fotboll/2010/12/aktiebolag-pa-vinst-eller-
forlust/ 
3 Tillgänglig 2011-05-04: http://www.fotbollskanalen.se/1.2008227 
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av relationer, vilket innebär att det finns tjänstekonkurrens från flera håll (Grönroos 
2007). För fotbollen går konkurrensen att hitta bland andra idrotter, fotboll på tv samt 
lokala events såsom konserter och festivaler. 
 
Företag går mer och mer från föråldrande strategier där transaktionen ligger i fokus. 
Istället lägger företag större fokus på själva relationen med kunden, oavsett om det gäller 
en produkt eller en tjänst (Coviello, Brodie et al 2002). Redan i ett tidigt skede då kraften 
i marknadsföringen upptäcktes identifierades relationsmarknadsföringen som en viktig 
aspekt i att övervinna kunder från konkurrenter (Aijo 1996). I relation till detta kan det 
även vara viktigt att ha det kortsiktiga perspektivet i åtanke. Om däremot en långsiktig 
lönsamhet ska kunna komma till stånd krävs det en relation mellan kund och leverantör. 
Samtidigt är det är livsnödvändigt för företag att få till kortsiktiga intäkter. Det är svårt 
för nystartade företag att bortse från det faktum att man måste få in finansiella medel som 
får verksamheten att rulla. Det är dock viktigt att poängtera vikten av att skapa 
långsiktiga relationer på dagens hårt konkurrensutsatta marknader och att det skapas en 
lojalitet (Gummesson 2008). 
 
Gummesson fortsätter resonemanget genom att hävda att ”relationsmarknadsföring är 
marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum” (Gummesson 
2008, s 16). Just denna tes kan ses som grunden för denna uppsats, i förhållandet mellan 
fotbollsföreningar och supportrarna. Behov och köpkraft hos kunderna, eller i detta fall 
supportrar, förändras ständigt (Gummesson, 2008) och problemet för en marknadsförare 
ligger i hur man ska utforma sina åtgärder för att få sålt tjänsten eller produkten. 
Relationsmarknadsföringen är mer komplex än andra delar av marknadsföringen. Det 
gäller att anpassa sitt arbete till de begrepp och modeller som är aktuella just nu för att 
attrahera sin målgrupp (Gummesson 2008).  
 
Samtidigt förändras spelreglerna ständigt som en effekt av olika politiska regler och 
reformer. Detta blir särskilt påtagligt när vi tar aspekten ”51-procent regeln” i beaktande 
men det kan även gälla andra juridiska aspekter (Carlsson 2009). Det kan t ex handla om 
polisiära insatser eller andra legala restriktioner som att servera alkohol på arenan. 51 
procent regeln handlar om att föreningen måste ägas till minst 51 procent av 
medlemmarna. Resterande 49 procent kan bolagiseras men det är fortfarande ett krav från 
riksidrottsförbundet att medlemmarna har ett majoritetsägande. Denna fråga kommer åter 
att komma på agendan vid 2011 års stämma, där det kommer beslutas om spärren på 
ägandet kommer att bestå4. 
 
Svensk klubblagsfotboll har misslyckats med att förbättra sin status mot övriga Europa 
och man ser sällan svenska lag kvala in till gruppspelen i de Europeiska cuperna. Det är i 
dessa cuper som föreningarna har störst chans att få intäkter som ligger externt utöver den 
egna verksamheten. Samtidigt är allsvenskan en av de jämnaste serierna i Europa där 
inget lag lyckats skapa varken ekonomisk eller sportslig överlägsenhet, vilket är fallet i 
många andra europeiska länder. SEF (föreningen svensk elitfotboll) presenterade nyligen 

                                                
4 Tillgänglig 2011-05-04: http://www.rf.se/Vi-arbetar-med/Pressrum/Pressmeddelanden/51-
procentssparren-kvar-tills-vidare/ 



 

3 

ett förslag på att banta allsvenskan till 10 alternativt 12 lag istället för dagens 165. Detta 
är ett försök att spetsa till toppen av svensk elitfotboll och få ut de svenska lagen i 
Europacupspelen.  
 
Det förs således en diskussion för hur föreningarna ska locka åskådare till arenan. I 
problemdiskussion förs diskussion vidare mot relationsmarknadsföringen och hur dess 
element influerar idrottsföreningar. 

 

1.2 Problemdiskussion  
Idrotten blir allt mer influerad av relationsmarknadsföring, både indirekt och direkt. En 
amerikansk studie gjord av Bee and Kahle (2006) presenterar att allt fler åtgärder gjorda 
av idrottsföreningar innehåller fler och fler inslag av relationer.  
 

All sports marketing transactions, in fact, involve some type of 
relationship marketing. In some cases the efforts are explicit. In other 
cases they are hidden or even unrecognized (Bee and Kahle 2006, 
s.102).  
 

Som vi nämnde i bakgrundsbeskrivningen blir idrottsvärlden allt mer kommersialiserad. 
Det gäller att konkurrera på nya innovativa sätt, då alla marknadsföringsåtgärder 
innehåller en viss grad av relationsskapande. Med detta som grund kommer vi att föra vår 
problemdiskussion. Frågan som vi har valt att beröra är väldigt komplex och involverar 
många aspekter om hur föreningarna kan locka åskådare till arenorna.  
 
Relationsmarknadsföringen har vuxit sig stor på senare tid och även spridits till 
idrottsmarknadsföringen. Trots det ökande användandet finns det väldigt lite forskning 
och teori som behandlar relationsmarknadsföringen inom idrotten (Bee & Kahle 2006). 
Lee, Grabel & Ryder (2005) tar i en amerikansk artikel upp hur sponsorer och media kan 
vara en idrottsklubbs huvudsakliga inkomstkälla men menar att grunden för dessa 
inkomster är att ha mycket publik på sina matcher. En förenings publiksnitt blir därför 
väldigt viktigt för att en förening långsiktigt ska kunna bygga upp en stark ekonomi. 
Samtidigt måste det finnas i beaktande att konsumenternas beteende är väldigt komplext, 
även om det i många fall följer inövade mönster (Shiffman et al 2009). 
Konsumentbeteende är något som i allra högsta grad går att återknyta till relationen 
mellan säljare och köpare. Varför konsumenter agerar på vissa sätt är viktigt att förstå, för 
att enklare kunna tillgodose konsumentens behov. Om en stor del av supportrarna 
efterfrågar en viss service eller tjänst under matcher, kan det vara värt att undersöka om 
man som förening ska vidta åtgärder för att tillfredsställa dessa behov. Därför att det 
viktigt att förstå hur konsumenter beter sig för att få till stånd långvariga relationer 
(Shiffman et al 2009). 
 

                                                
5 Tillgänglig 2011-05-04: http://www.fotbollskanalen.se/1.1976939 
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Hos de svenska elitfotbollsföreningarna kan man idag se flera negativa aspekter och 
trender. Många föreningar har ekonomiska problem och de senaste tre åren har man haft 
en generell trend med fallande publiksnitt. Sverige har dessutom tappat mark på 
europarankingen6 . Efter att Malmö FF redovisat en relativt stor förlust för räkenskapsåret 
2010 pratas det om att höja publiksnittet och locka mer publik till arenan som lösning på 
problemen. Malmö FF hade föregående säsong vunnit SM- guld, en nybyggd arena samt 
en stabil grund av egna talanger i laget. Detta skapade en stor sportslig framgång, men 
det visar också att det sportsliga inte alltid behöver innebär en ekonomisk framgång. 
Detta visar ytterligare hur viktiga publikintäkterna är hos svenska fotbollsföreningar7.  
 
För att nå sportslig framgång i dagens kommersialiserade elitfotboll är föreningarna i 
princip tvungna att först nå ekonomisk framgång. Branschstatistik från UEFA 
(Europeiska fotbollsförbundet) indikerar att de framgångsrika föreningarna i 
europacupspelet alla har en solid ekonomisk grund att stå på (UEFA 2008). Detta 
förefaller relativt logiskt med tanke på om man ska kunna locka till sig bra spelare måste 
man betala dyra löner och övergångssummor, vilket är omöjligt om man inte har ekonomi 
för det. Samtidigt innebär ökad sportslig framgång att föreningarna kan få ekonomiska 
fördelar. Det är dock viktigt att ha i åtanke att situationen ser annorlunda ut i de stora 
europeiska ligorna jämför med Sverige, där möjligheterna att bedriva föreningen som ett 
företag är mycket större. Storklubbar som Chelsea FC, FC Barcelona och Real Madrid 
finansierar till exempel köp av nya spelare med hjälp av belåning, något som inte är 
möjligt i samma utsträckning i Sverige. 
 
Läggs sambanden ovan ihop ser man att för att nå sportslig framgång är en stark ekonomi 
ett krav av flera anledningar. Samtidigt finns det flera sätt som mycket publik skapar 
intäkter på, både direkt och indirekt. Chansen till sportslig framgång ökar således om 
man lyckas locka mycket publik till sina matcher.  
 

To start with, you have to have a quality product. You have to be 
relevant to the base and you have to be worth the investment because 
people have only a certain amount of money to spend on entertainment 
and a certain amount of time to dedicate to it (Kadlecek 2010, s183). 
 

Det gäller att ha en kvalitativ produkt som åskådarna känner att de vill spendera tid och 
pengar på. Även om Kadleceks rapport är skriven om Major League Baseball (MLB) 
följer den samma mönster som för all annan idrott. Folk går på idrott för att de tycker om 
det och att de känner ett värde för vad de betalar ”People are ingesting or consuming 
sports because they enjoy it, and because they find it to be good business” (Kadlecek 
2010 s. 183). Utmaningen för fotbollsföreningar blir hur man ska utveckla sin produkt för 
att åskådarna ska känna värde för den tid och de pengar de investerar. Genom att använda 
befintliga metoder inom relationsmarknadsföringen har fotbollsföreningarna ett verktyg 

                                                
6 Tillgänglig 2011-01-20: http://www.svenskelitfotboll.se/sefaktuellt/2010/bosse_ledare_juli.htm 
7 Tillgänglig 2011-02-01: 
http://www.fotbollskanalen.se/1.1999343/2011/02/01/malmo_ska_vanda_trenden_med_mer_publik_vi_ha
de_ganska_lagt_snitt 
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för att locka fler åskådare till arenan (Stavros et al 2008). På samma gång gäller det även 
att mäta hur åskådarna uppskattar den produkt eller tjänst de har blivit tillgodosedda med 
(Palmatier et al 2009).  Hur detta genomförs mer konkret och i vilken utsträckning 
kommer diskuteras senare i uppsatsen.  
 
 
 

1.3 Problemformulering  
 I vilken utsträckning använder sig västsvenska elitfotbollsföreningar av 

relationsmarknadsföring för att attrahera åskådare till arenan? 

 
 

1.4 Syfte 
Syftet är att undersöka vilken marknadsstrategi föreningarna arbetar med, samt i vilken 
utsträckning man använder sig av de metoder som idag finns tillgängliga inom 
relationsmarknadsföringen.  
 
Målet med undersökningen är också att bidra till forskningen om 
relationsmarknadsföringen inom idrotten samt hoppas kunna skapa intresse hos svenska 
elitfotbollsföreningar för hur arbetet med relationsmarknadsföring mot supportrarna kan 
skapa ekonomiska fördelar.  
 
 
 

1.5 Avgränsning 
Som syftet ovan indikerar avser vi att undersöka vilken marknadsstrategi som 
fotbollsföreningar i Västra Götaland arbetar utifrån. Avgränsningen är lagd till att endast 
beröra fotbollsföreningar och vi kommer således inte undersöka vilka strategier som t ex 
ishockey- eller handbollsföreningarna använder i samma område. För att avgränsa 
undersökningen har vi valt att enbart granska föreningarna i Sveriges högsta serie, 
Allsvenskan. Vi har även valt att avgränsa oss till enbart Västra Götaland eftersom 
ytterligare undersökningsarbete blir allt för omfattande. Valda föreningar finns inom 
rimligt geografiskt område och representerar olika sportsliga och publikmässiga nivåer 
inom elitfotbollen. Vi väljer att undersöka den operativa verksamheten och 
undersökningen kommer således inte att omfatta andra aspekter som spelarförsäljningar, 
sponsoravtal eller annat.  
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1.6 Empiriskt undersökningsområde  
Vi har själva goda kontakter med elitfotbollsföreningar inom det valda området vilket har 
gett oss goda accessmöjligheter. Vi är dessutom själva bevandrade inom fotbollens ramar 
och har ett gediget intresse för olika aspekter kring fotbollen. Detta har inledningsvis 
givit oss en god plattform att stå på. 
 
De västsvenska elitfotbollsföreningarna som vi har valt att inkludera i vår empiriska 
undersökning är BK Häcken, Gais, IF Elfsborg, Halmstad BK och IFK Göteborg. Alla 
dessa passar in under definitionen för elitfotbollsförening då de huserar i den svenska 
fotbollens högsta division, Allsvenskan. 
 
Av de fem föreningar är det framför allt IFK Göteborg och IF Elfsborg som skiljer sig 
från mängden och har med svenska mått mätt ett högt publiksnitt. Därefter ligger Gais 
och Halmstad med ett hemmasnitt kring 4500 åskådare. Häcken har ett hemmasnitt på 
strax över 2000 åskådare. Det går således att urskilja olika kluster vad gäller publiksnittet 
på hemmaplan och även kunna jämföra dessa med varandra.  
 
Hemmasnitt för föreningarna 20108: 
 

IFK Göteborg  10 489 
IF Elfsborg  8 423 
GAIS   4 666 
Halmstads BK   4 240 
BK Häcken   2 576 

 
Vi har varit i kontakt samtliga fem föreningar och vår förhoppning var att få intervjua 
samtliga. De föreningar som ovan är markerade med fet stil, är de där en intervju kommit 
till stånd. Övriga föreningar har efter våra initiativ till kontakt valt att inte ställa upp på 
någon form av intervju. De tre berörda föreningar motsvarar alla tre olika nivåer av 
publiksnitt och kan således användas som underlag för att komma fram till en lösning av 
den ställda problemformuleringen.  

 

 

                                                
8 Tillgänglig 2011-05-20: http://svenskfotboll.se/allsvenskan/tidigare-ar/resultat-2010/statistikligor/?scr=spl 
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1.7 Definitioner 
 

 UEFA: Står för Union of European Football Associations. Är det styrande organet 
för europeisk fotboll och administrerar de europeiska cuperna. 
 

 Europarankingen: Är en årlig rapport från UEFA där alla aktiva fotbollsländer i 
Europa presenteras. UEFA är det europeiska fotbollsförbundet och kan ses som 
fotbollens svar på EU (Europeiska Unionen). 
  

 Europacuperna: Är de olika cuper (Champions League och Europa League) som 
UEFA har tagit fram, för att föreningar från olika länder ska kunna tävla och 
matchas mot varandra.  
 

 MLB: Major League Baseball. Den amerikanska proffsligan för sporten Baseball. 
 

 Ideell förening: Praxis i Sverige är att ideella föreningar ska vara uppbyggd enligt 
demokratiska principer, där årsmötet är det högsta beslutande organet samt vara 
öppen, vilket innebär att personer som delar föreningens intressen kan bli 
medlemmar9. I en ideell förening ska verksamheten eller ändamålet vara ideellt10. 
 

 SEF: Förkortning för Föreningen Svensk Elitfotboll. SEF är en 
intresseorganisation för de fotbollsföreningar som spelar i Sveriges två högst 
serier, Allsvenskan och Superettan. SEF ska vara ledande i svenska 
fotbollsföreningars utveckling sportsligt, ekonomiskt, kommersiellt och 
administrativt11. 
 

 Allsvenskan: Den högsta serien i svensk fotboll. 
 

 VM: Världsmästerskapen i Fotboll. En turnering vart fjärde år, där de bästa 
landslagen i fotboll möts. 
 

 Svenska spel: Sveriges största spelbolag som ägs av staten12. 
 

 Facebook: Ett socialt nätverk på internet med fler än 590 miljoner aktiva 
medlemmar13. 
 

 Blåvitt: Smeknamn på fotbollsföreningen IFK Göteborg14. 
 

                                                
9 Tillgänglig 2011-05-06: http://www.forening.se/bilda-och-verka-i-forening/definition-av-ideell-forening/ 
10 Tillgänglig 2011-05-06: 
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forforeningarstiftelser/ideellaforeningar.4.6a66882312593
09ff1f800028215.html 
11 Tillgänglig 2011-05-06: http://www.svenskelitfotboll.se/index.htm 
12 Tillgänglig 2011-05-06: https://svenskaspel.se/p4.aspx?pageid=175 
13 Tillgänglig 2011-05-06: http://sv.wikipedia.org/wiki/Facebook 
14 Tillgänglig 2011-05-06: http://sv.wikipedia.org/wiki/IFK_G%C3%B6teborg 
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 MiG: Marknadsföreningen i Göteborg15. 
 

 Sjuhärad: Ett geografiskt område och länsdel i Västra Götaland16. 
 

 Evenemangssupportrar: Benämning för de supportrar som inte ser sitt lags alla 
matcher utan enbart ett par stycken per säsong, gärna då det väntas bli en 
spännande match och fint väder. Kan anses vara motsatsen till trogna supportrar 
som i princip går på varje match.  
 

 RUN: Förkortning för rörlig ungdom nu, ett samhällsprojekt där BK Häcken är 
drivande tillsammans med Hälso- och Sjukvårdsnämnden Hisingen och Runda 
Barn Teamet. I projektet ingår 8 utvalda skolor och tillsammans med dessa 
anordnas bland annat aktiviteter, föreläsningar, studiebesök och temadagar17. 
 

 St. Pauli: En tysk fotbollsförening som är känd för sin speciella kultur och sina 
supportrar. I mitten på 80-talet började förändringen från att vara en vanlig 
förening till att bli en alternativ förening. Politiskt ses man som extremt vänster 
och har förbjudit högernationalistiska aktiviteter. Föreningen är uttalat 
antirasistisk, antifascistisk och antisexistisk. Många av supportrarna är punkare 
och föreningen har flest kvinnliga supportrar i hela Tyskland18.  

 

                                                
15 Tillgänglig 2011-05-06: http://www.mig.se/ 
16 Tillgänglig 2011-05-06: http://sv.wikipedia.org/wiki/Sjuh%C3%A4radsbygden 
17 Tillgänglig 2011-05-06: http://www.bkhrun.se/default.aspx?id=83&navId=2 
18 Tillgänglig 2011-05-06: http://en.wikipedia.org/wiki/FC_St._Pauli 
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2. Metoddiskussion 
I följande avsnitt redogör vi för de vetenskapliga metoder som använts i undersökningen. 
Vi kommer också att delge relevant litteratur samt forskning inom området sports 
marketing för att ge undersökningen validitet. Vi kommer även att lägga fram hur 
informationen samlats in, främst via kvalitativa intervjuer med föreningarnas respektive 
marknadsavdelningar.  
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Undersökning har gjorts ur ett tolkningsperspektiv vilket enligt Bryman (2009) är 
passande när man försöker få en djupare förståelse för något. Författarna till denna 
undersökning har i första hand eftersträvat att få en förståelse för hur föreningarna arbetar 
och inte sökt en förklaring, vilket motiverar valet av perspektiv.  
 
Positivism är enligt Bryman (2009) en kunskapsteoretisk ståndpunkt som förespråkar 
naturvetenskapliga metoder. Bryman (2009) förklarar vidare att de flesta forskare är 
överens om att positivismen bland annat innebär att vetenskapen ska vara objektiv och 
enbart de fenomen som kan bekräftas via sinnena anses som kunskap. Eftersom 
författarna redan innan undersökningen hade egna tankar kring hur 
relationsmarknadsföring används av fotbollsföreningarna idag hade det blivit svårt att 
vara helt objektiva. Det ledde till att ett positivistiskt förhållningssätt inte ansetts varit 
lämpligt. 
 
Istället har ett hermeneutiskt förhållningssätt använts då det varit mer passande för 
undersökningens dignitet. Ett hermeneutiskt förhållningssätt rör enligt Bryman (2009) 
teori och metod när människors handlingar ska tolkas. Han förklarar att 
samhällsvetenskapens studieobjekt skiljer sig från naturvetenskapens dito. Den innebär 
att studier av människor och institutioner kräver en annan forskningsprocess än 
naturvetenskapen, som speglar det som är speciellt för människor. 
 
 

2.2 Slutledningsmetod 
Denna uppsats har använt delar från både ett induktivt och ett deduktivt förhållningssätt. 
Tillgänglig teori har studerats och därigenom har frågeställningarna i undersökningen 
formats för att förankra teorin med empirin i idrottsföreningarnas verksamhet. Författarna 
till denna undersökning har sökt svar på om och hur föreningarna arbetar med 
relationsmarknadsföring. Det innebär att en hypotes har tagits fram som författarna sedan 
svarar på. Detta förhållningssätt till teorin kallas enligt Bryman (2009) för ett deduktivt 
förhållningssätt.  
 
Det empiriska materialet är insamlat genom så kallade expertintervjuer, vilket innebär att 
intervjuobjekten har frågats om aspekter som inte rör deras egna åsikter och värderingar 
utan om deras kunskap om något (Hagström 1979).  I det här fallet handlar det om hur 
föreningen arbetar med marknadsföring. Hagström (1979) menar vidare att 
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expertintervjuer är ett bra medel att ta till då det saknas nedskriven information om ämnet 
i någon större utsträckning. Eftersom undersökningen handlar om hur västsvenska 
elitfotbollsföreningar arbetar med relationsmarknadsföring passar denna typ av intervjuer 
bra eftersom det har funnits väldigt lite tillgänglig information om ämnet. De kvalitativa 
intervjuerna kan sägas vara en del av ett induktivt förhållningssätt (Bryman 2009). 
Undersökningen har således använt både induktion och deduktion. När man använder sig 
av både deduktion och induktion kallas det enligt Patel och Davidson (2003) för 
abduktion. Patel och Davidsson (2003) förklarar vidare att forskare vid användning av 
abduktion bör ha förkunskaper kring ämnet man vill studera och därefter börja samla in 
empiri. Även Alvesson och Sköldberg (2008) menar att forskarna bör ha en förståelse för 
ämnet som studeras och att det skiljer abduktion från induktion och deduktion. Alvesson 
och Sköldberg (2008) menar vidare att abduktion är vanligt förekommande vid 
fallstudier. Då författarna till denna uppsats redan hade förkunskaper kring 
ämnesområdet motiveras valet av abduktion. 
 

2.3 Undersökningsmetod 
En fallstudie har genomförts eftersom det passar bäst för denna typ av undersökning. En 
fallstudie är enligt Bryman (2009) ett ingående och detaljerat studium av ett fall. Han 
beskriver vidare att ett fall i sin tur kan vara en organisation, en familj, en person, en 
speciell händelse eller ett geografiskt område. Eftersom uppsatsen handlar om ett 
fenomen inom ett visst geografiskt område kvalificeras den som en fallstudie.  
 
Enligt Bryman (2009) används en longitudinell design sällan eftersom den är väldigt 
krävande på både tid och pengar. En longitudinell design innebär att ett urval först 
studeras för att senare studera samma urval vid ytterligare minst ett tillfälle för att kunna 
estimera skillnader över tid. Longitudinell metod har valts bort, dels på grund av tidsbrist 
men även på grund av att det i denna undersökning inte är intressant att studera hur 
relationsmarknadsföringen hos föreningarna förändras över tid (Bryman 2009). 
 
Bryman (2009) skriver vidare att tvärsnittsdesign innebär att forskarna vid en speciell 
tidpunkt granskar mer än ett fall och gör det för att samla in kvantitativa eller 
kvantifierbara data när man sedan försöker se sambandsmönster. Tvärsnittsdesign väljs 
bort då denna fallstudie varken innehåller flera fall eller kvantitativa data och 
undersökningen därmed inte genomförts enligt denna metod. Fokus har istället legat på 
att skapa en informationsrik fallstudie genom att studera fenomen som inte tidigare 
studerats (Bryman 2009). 
 
 

2.4 Insamling av empirisk data 
Den empiriska datan har samlats in från flera olika håll, med relevans för uppsatsens 
syfte. De källor som använts är hemsidor, årsredovisningar, kvalitativa intervjuer samt 
mail- kontakt. Informationen som samlats in kan delas upp som sekundärdata och 
primärdata. Det empiriska materialet motsvarar primärdatan. Sekundärdatan i uppsatsen 
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motsvaras framförallt av branschstatistik (publiksnitt) samt föreningars årsredovisningar. 
Detta är data som redan funnits tillgänglig och kan således identifieras som sekundärdata. 
Föreningarnas hemsidor har bidragit med information om hur organisationerna är 
uppbyggda samt föreningarnas historik, sportsligt som ekonomiskt. Hemsidorna har även 
gett författarna information om vilka personer som varit lämpliga att kontakta hos 
föreningarnas respektive marknadsavdelning. Information till undersökningen har även 
hämtats från andra hemsidor än föreningarnas. Det innefattar hemsidor som presenterar 
information på en mer generell nivå och redogör för nyheter inom fotbollsvärlden som till 
exempel sportsday.se, fotbollskanalen.se, aftonbladet.se och gp.se. Även om alla dessa 
inte använts som referenser i uppsatsen har de bidragit till att ge författarna en bredare 
bild av aktuella trender och hur utvecklingen ser ut för de västsvenska allsvenska 
fotbollsföreningarna. 
 
Till denna undersökning har det gjorts semi- strukturerade intervjuer med teman och 
frågor som bestämts på förhand. Denna form av intervjuer med låg struktur och öppna 
frågor gör att informanterna får ett större utrymme att fokusera på aspekter de anser vara 
viktiga. Detta är önskvärt då forskarna ofta har mindre kunskap om ämnet än 
informanterna. Denna typ av intervju lämnade också möjlighet att ställa följdfrågor samt 
frågor som dök upp under intervjuns gång. En högre struktur med mer stängda frågor gör 
att intervjun styrs på ett annat sätt och intervjun kan då istället lägga fokus på vad 
forskarna anser vara viktigt och tappa fokus på det som informanten har kunskap om 
(Hagström 1979). Därför har författarna inte genomfört intervjuerna enligt en högre 
struktur. 
 
De kvalitativa intervjuerna har varit personliga möten med ansvariga personer från 
respektive förenings marknadsavdelning. Dessa har tagit plats på respektive förenings 
huvudkontor. Föreningar som författarna har varit i kontakt med och där kvalitativa 
intervjuer har kommit till stånd är IF Elfsborg, BK Häcken och Gais. Intervjuerna varade 
mellan 35 och 45 minuter. 
 

2.5  Begränsningar i datainsamling 
Området undersökningen berör finns det relativt lite skriven litteratur om. Däremot finns 
det rapporter, litteratur och akademiska artiklar om marknadsföring och hur fenomenet 
ska appliceras i olika sammanhang. Informationen som finns tillgänglig är bred och det 
gäller att kunna urskilja på den primära och sekundära information som samlas in 
(Schiffman et al 2009). Primärdatan som samlats in består av de kvalitativa intervjuer 
som gjorts med berörda parter hos respektive fotbollsförening. Även om dessa personer 
har en god insikt i det dagliga arbetat ut mot supportrarna blir deras bild vinklad och kan 
upplevas som subjektiv. Det är således författarnas uppgift att tolka informationen 
objektivt för att kunna ge en så bra beskrivning som möjligt av det insamlade materialet.  
Även den insamlade teorin kan anses ha brister. Då litteratur som varit kända för 
författarna sedan tidigare använts kan en del andra aspekter kring 
relationsmarknadsföringen ha undgåtts. Författarna har tagit del av de mest kända 
författarna vilka inte nödvändigtvis tar upp alla delar av undersökningsområdet. Dock har 
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syftet aldrig varit att presentera en heltäckande bild utav relationsmarknadsföringen utan 
istället skapa en generell bild med hjälp av definitioner från välkända forskare. 
 
Den sekundära informationen består framför allt av statistik som tagits från Uefas 
hemsida samt information och historik om föreningarna. Denna information anser 
författarna vara svår att ifrågasätta då den beskriver det som skett i verkligheten och 
källorna anses trovärdiga. Branschstatisk kommer alltid finnas tillgänglig och får till 
skillnad från material på hemsidor inte ändras. 
 
Författarna hade redan innan undersökningen förkunskaper om hur föreningarnas 
marknadsföring såg ut men har inte alltid kunnat backa upp de kunskaperna med relevant 
litteratur. Begränsningarna i datainsamlingen kan också vara att denna undersökning 
uppfattas lägga för stort fokus på relationsmarknadsföringen. Även om detta är 
huvudspåret vi ämnar undersöka är det också viktigt att poängtera en sådan aspekt.  
 
Det gäller också att särskilja olika idrotter då förutsättningarna för en fotbollsförening 
inte är samma för till exempel en ishockeyförening. Kulturerna inom olika idrotter 
varierar vilket i sin tur påverkar föreningarnas möjliga åtgärder för att skapa eller 
förbättra relationer med supportrarna. Ett konkret exempel på detta är att fotboll är en 
utomhusidrott och att ishockey utövas i en inomhushall vilket skapar olika 
förutsättningar. 

 

2.6 Validitet och reliabilitet 
Litteraturen som används är skriven av erkända författare som till exempel Christian 
Grönroos, Evert Gummesson och Leon Shiffman, vilket ger rapporten validitet. Det som 
går att ifrågasätta är att den engelska litteraturen inte tar den svenska marknaden i 
beaktande. Spelreglerna ser annorlunda ut i Sverige jämfört med till exempel den 
amerikanska eller australiensiska marknaden. Det gäller således att ha ett kritiskt 
förhållningssätt när man granskar litteraturen och detta är något författarna har strävat 
efter. 
 
Det är också viktigt att poängtera det faktum att de kvalitativa intervjuerna kan ge en 
skev bild av hur förhållandet mellan förening och supporter ser ut. Var part är fokuserade 
på just sin position och kan i vissa fall bortse från faktorer som i allra högsta grad kan 
anses väsentliga för deras verksamhet. Denna subjektivitet gäller det att granska med ett 
objektivt perspektiv för att inte falla i fällan och göra analysen efter vad en part anser 
vara passande. Författarna har i intervjuerna träffat informanterna öga mot öga där 
kompletterande frågor har ställts. Under intervjuerna har också båda författarna varit 
närvarande som spelats in på två separata enheter. Alla intervjuer har transkriberats och 
finns tillgängliga om så önskas. Allt detta görs för att ge undersökningen tillräckligt stor 
validitet.  
 
I uppsatsen görs inget anspråk på reliabiliteten eftersom författarna genomfört en 
kvalitativ undersökning. Det finns istället andra värdemätare, där validiteten är mer 
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motiverat att göra anspråk på. Eftersom författarna har tolkat informanternas svar med 
hjälp av teori blir det svårt att med hjälp av reliabilitetens ramverk estimera kvaliteten av 
den insamlade datan. 
 
 
 

3. Teoretisk referensram 
Teorin har i första hand använts för att skapa en förståelse för studiens syfte, vilket är att 
undersöka hur idrottsföreningarnas arbete med relationsmarknadsföring ser ut i praktiken.  
Teorin har legat till grund för de intervjufrågor som ställts till berörda parter hos 
fotbollsföreningarna för att skapa en större bredd till empirin. Vi har blandat litteratur 
med akademiska artiklar för att få en hög aktualitet samtidigt som vi ämnar få en bättre 
spridning i ämnet för att på så sätt höja validiteten.  
 

3.1 Transaktionsmarknadsföring 
Enligt Kotler et al (2005) identifieras transaktionsmarknadsföringen också som 
marknadsmixen. Marknadsmixen är ett antal variabler av olika taktiska verktyg för att få 
önskad respons på sin marknad. Marknadsmixen består således av allt som företaget kan 
göra för att influera efterfrågan för dess produkt. Detta är mer känt som de fyra p:na: 
priset, produkten, platsen och promotion (Kotler et al 2005). Dessa idéer är däremot inte 
enkla att applicera rakt in i en elitfotbollsförenings verksamhet. De behöver 
implementeras utefter de förutsättningar föreningen lever efter och eftersom det handlar 
om underhållning blir det inte lika enkelt att identifiera värdet för konsumenten. 
Konsumenten går under benämningen supporter och baserar sitt beslut på orsaker som 
inte täcks i en marknadsmässig analys utefter marknadsmixens ramar. Man ska samtidigt 
också ha i åtanke att alla relationer har sin grund i någon form av transaktion. 
”Transactional exchanges are nevertheless important because they serve as the first step 
in developing long-term relationships” (Bee & Kahle 2006, s 103).  Samtidigt diskuterar 
även Aijo (1996) att relationsmarknadsföringen redan på ett tidigt stadium inkluderades i 
den traditionella marknadsföringen, vilket styrker det faktum att alla transaktioner 
innehåller relationer och vice versa. Även om denna undersökning fokuserar på 
relationsskapande mellan förening och supporter är detta avsnitt viktigt för att påvisa på 
andra dimensioner som verkar indirekt inom relationsmarknadsföringen (Bee & Kahle 
2006). En tänkbar föreställning kan vara att de fyra p: na fortsätts av ett resonemang som 
följer 30 R. Gummesson (2002) fortsätter resonemanget av de fyra p: na med 30 
relationer. Fokus i den teoretiska referensramen ligger däremot på att föra diskussionen 
vidare mot relevanta marknadsföringsmetoder inom idrotten, därav bortses detta. 
 
De fyra p: na går även att kompletteras med tre andra p. Dessa är fysiska bevis (pshysical 
evidence), personal och process som alla ska verka för att vidga synen på marknaden 
(Zeithaml & Bitner 2005).  Forskning inom området har också identifierat ytterligare ett 
p, PR (Mullins, Hardy & Sutton 2007). Marknadsmixen står för de generella och centrala 
teorier gällande hur produkter ska marknadsföras (Kotler et al 2005). Med detta som 
grund läggs relativt stort fokus på denna del i den teoretiska referensramen. För att i 
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senare avsnitt ge emperin validitet kommer vi att fokusera på de traditionella fyra p:na 
samt komplettera med Jaffe´s koncept med de sex c:na. Mer om detta koncept i avsnitt 
3.1.2. 
  
 

3.1.1 Marknadsmixen 
Som nämndes tidigare är marknadsmixen ett företags verktyg för att estimera bredden 
samt skapa en efterfråga hos en produkt eller tjänst. Metoden anses ha utgett grunden för 
grundläggande marknadsstrategi då det ger företag en klar bild av vad som behövs göras 
för att säkerhetsställa att önskade mål uppnås (Kotler  et al 2005). För 
elitfotbollsföreningar ser situationen inte likadan ut jämfört med ett producerande företag. 
Fotboll är underhållning där en återkommande publik är nödvändigt för att verksamheten 
ska kunna utvecklas. Utmaningen för fotbollsföreningarnas marknadsavdelningar ligger 
därmed i hur man får kontinuerligt återkommande supportrar. Grunden är än så länge 
densamma som för det produktproducerande företaget, att nöjda kunder kommer tillbaka. 
Däremot är inte spelreglerna desamma.  
 

3.1.1.1 Priset 
Priset är enligt Kotler et al (2005) den summa konsumenten betalar för en tjänst eller 
produkt. Priset i vårt fall blir den entrébiljett som kunden betalar för att kunna komma in 
på arenan. Därutöver kan det uppstå ytterligare utgifter för kunden till exempel om 
han/hon väljer att införskaffa något i arenakioskerna eller transport till arenan. Priset ska 
sättas efter kostnader, vinstkrav, konkurrenternas pris eller varumärkets kraft (Winer 
2007). Det handlar om att anta ett mikroekonomiskt perspektiv som estimerar utbud och 
efterfrågan, för att därigenom komma fram till ett rimligt pris (Pindyck & Rubinfeld 
2005). Detta tas sedan i hänsyn till hur spelreglerna ser ut i samhället i stort, det vill säga 
ett makroekonomiskt perspektiv (Salvatore 2007).  
 
Priset kan i många fall ge företag en konkurrenskraftig fördel gentemot konkurrenterna 
genom att erbjuda liknande kvalitet till ett lägre pris eller helt enkelt bara konkurrera med 
det låga priset (Winer 2007). När det gäller fotbollsföreningar är det däremot svårt att 
konkurrera med ett lägre pris. Tendensen är att supportrar inte byter lag på grund av ett 
lägre pris. Lojaliteten mot laget rotar sig mycket djupare än så (Pearson 2000). Priset kan 
däremot verka mot att bestämma värdet på själva arrangemanget, då ett högre pris ibland 
kan sammanfalla med hög kvalitet (Winer 2007). Finns det ett stort intresse hos 
åskådarna att besöka arenan innebär det att det blir mer motiverat för föreningen att sätta 
ett högre pris.  
 
 

3.1.1.2 Produkten 
Produkten är enligt definition det som företaget erbjuder marknaden (Kotler et al 2005). 
Det är svårare för fotbollsföreningar att definiera hur deras produkt ser ut. Fotboll är en 
form av underhållning och vad supportrarna uppfattar som produkt är svårt att estimera. 
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Detta är något som varje enskild individ avgör utifrån sina egna preferenser och tidigare 
erfarenheter (Shiffman et al 2008). I vissa fall kan det också vara matchens dignitet som 
avgör hur produkten definieras. Det går nämligen att urskilja olika typer av dignitet av 
matcher beroende på vilka lag som möts och vad matchen gäller (ekonomiskt, 
tabellmässigt, publikintresse etc.). I vårt fall är det dessutom konsumenten som har den 
slutgiltiga bilden av hur produkten ska identifieras, eftersom det handlar om 
underhållning (Bee & Kahle 2006).  
 

 
Figur 3. Bilden visar de olika nivåerna av en produkt. Winer (2007) 

 
Utmaningen för marknadsförare blir således att skapa ett mervärde som ligger utöver 
själva kärnprodukten (Winer 2007). Den innersta cirkeln motsvarar kärnprodukten, vilket 
är den tillfredställelse som kunden känner under och efter matchen. Därefter ligger den 
befintliga produkten, det vill säga fotbollsmatchen. Denna nivå tar upp aspekter som 
kvalitet, val av färger på t ex matchdräkten, val av varumärken. Det är således de 
ansträngningar som föreningen gör för att öka intresset för evenemanget. Det involverar 
också vilken musik som spelas, placering av klacksektion (kortsida alternativt långsida) 
och mycket annat. Den tredje och sista nivå av produkten går att identifiera som den 
utökade produkten. Kundvård, leverans, service och trygghet är alla nyckelord av denna 
nivå. Genom att erbjuda supportrarna en viss standard av service får man en chans att 
förbättra deras bild av den totala produkten. Det gäller också att vara beredd på att 
hantera missnöjda kunder, erbjuda trygghet i form av säkerhetspersonal samt att leverera 
på utlovad tid (Winer 2007). Som marknadsförare gäller det att alltid hålla vad man lovar, 
vilket rimligtvis ofta innebär att man inte bygger upp för höga förväntningar innan, för att 
på så sätt få kunden att uppfatta slutprodukten över ställda förväntningar (Lange & 
Dahlén 2009). 
 
Även hemsidan är enligt Zeithaml et al. (2003) en stor del av företagets produkt. Internet 
blir i allt större utsträckning en del av människors liv och nyfikenheten att leta reda på 
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information ökar konstant. Det kan till exempel handla om att leta reda på gammal 
statistik om sin favoritspelare och nya sånger om sitt favoritlag. Där fyller föreningens 
hemsida en stor funktion och ökar chansen att höja kvaliteten på produkten, då 
tillgängligheten för supportrarna ökar. I takt med att användandet av Internet ökar 
kontinuerligt har olika sociala medier fått ett allt starkare fäste hos användarna. 
Facebook.com är idag enligt en undersökning gjord av Google, världens mest besökta 
hemsida med 590 miljoner unika besökare19. Genom att interagera direkt med 
konsumenten via Facebook ges marknadsförare ytterligare en möjlighet att förändra 
supportrarnas preferenser (Mangold & Faulds 2009). 
 
 

3.1.1.3 Plats 
Platsen är enligt Kotler et al (2005) alla de aktiviteter som företaget genomför som gör att 
produkten eller servicen blir tillgänglig för kunderna. Om vi räknar produkten som själva 
fotbollsmatchen blir den naturliga platsen givetvis själva arenan. Kommer inte 
supportrarna till arenan blir det väldigt svårt att påverka dem. Även om Internet blir allt 
mer integrerat i våra liv (Salvatore 2007) och föreningarnas hemsida utgör en allt mer 
vital del av marknadskommunikationen är det på arenan som föreningen har störst chans 
att påverka. Med hjälp av yttre attribut såsom musik, färger och lukter kan man påverka 
supporterns fysiska sinnen som sedan konverteras till psykologiska beteenden (Fexeus 
2007). Genom att använda musik och färger som tilltalar åskådarna kan man påverka 
deras bild av upplevelsen och dessutom genom successivt små ändringar ändra deras 
preferenser. 
 
Genom att tillhandahålla goda faciliteter som gör det enkelt och smidigt för åskådarna att 
gå på toaletten, undvika köer till kiosker samt göra arrangemanget säkert gör man 
produkten mer tillgänglig för åskådarna. Tillgängligheten gör att förutsättningarna för att 
en större skara ska besöka arrangemangen ökar.  
 
 

3.1.1.4 Promotion 
Promotion är de aktiviteter kring tjänsten eller produkten som driver konsumenten till ett 
köp (Kotler et al 2005). Genom att välja passande strategisk eller taktisk kommunikation 
ut mot kunderna har man större chans att övertyga dem om att köpa just den tjänst eller 
produkt som företaget tillhandahåller (Lange & Dahlén 2009). Passande 
promotionsåtgärder kan också verka för att skapa ett större värde kring varumärket. Med 
varje förening följer ett antal faktorer som talar om dess värdegrund. Det inkluderar till 
exempel val av marknadskommunikation, val av marknadskanal samt hur förespråkare 
för föreningen väljer att uttala sig i media. 
 

                                                
19 Tillgänglig:	  http://www.google.com/adplanner/static/top1000 
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3.1.2 Joseph Jaffe’s Six C:s Construct 
Det finns forskning som säger att Kotlers marknadsmix är föråldrad och inte längre följer 
med i konsumenternas utveckling (Jaffe 2007). Joseph Jaffe har därför konstruerat vad 
han tror är en mer passande modell för att beskriva interaktionen mellan företag och 
konsument. Modellen handlar om hur man kan engagera marknadsföringströtta 
konsumenter med kraften av gemenskap, dialog och partnerskap (Jaffe 2007). Han kallar 
processen för ”Join the Conversation” och går ut på att göra kunden till en del av tjänsten. 
Detta presenterar Jaffe med hjälp av sex C:n, som syftar till att ersätta tankar som 
involverar de fyra p:na. Ersätta i den meningen att de fyra p:na redan ligger 
implementerade i det koncept som de sex c:na representerar. Six C:s Construct består av 
Content, Context, Customization, Community, Commerce och Conversation. 
 

 
Figur 4. Bilden visar de sex C:na tillsammans och hur de samspelar med varandra. Jaffe (2007) 

Det första C:et som Jaffe (2007) presenterar är Content (innehåll). Innehållet är den 
fundamentala ingrediensen av ett utarbetat recept som syftar till att övertyga 
konsumenten om dess överlägsenhet. Detta följs av nästa C, Commerce (handel). 
Grunden till handel är att pengar är ingrediensen som får verksamheten att gå runt där 
ROI (return of investment) är en stark faktor. ROI står för avkastning på investering, det 
vill säga det investeraren får tillbaka på det han eller hon har satsat. Detta är enligt Jaffe 
(2007) ett alltför kortsiktigt tankesätt och menar att det står mer på spel. Det är 
fortfarande många företag som ser webben som ett komplement till den huvudsakliga 
verksamheten, vilket även det är kortsiktigt tänk enligt Jaffe (2007). Community 
(gemenskap) låter människor dela åsikter och ta del av varandras passioner. Detta ska 
således länka oss närmare till varandra. Nästa C av de sex är Context (sammanhang), som 
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syftar till att företag (de som vill påverka) blir en del av sina kunders liv och att innehållet 
handlar om att vara där när det behövs för konsumenten. Nästa C tar upp vikten av 
Customization (anpassning), vilket ter sig extra relevant då vi lever i en tid där det gäller 
att sticka ut för att motsvara olika typer av efterfrågan och behov. Alla har samtidigt inte 
samma ekonomiska förutsättningar vilket gör kundanpassning ännu viktigare. Det sjätte 
C:et som Jaffe (2007) presenterar är Conversation (konversation), vikten av att 
kommunicera på rätt våglängd med kundsegmentet. Avslutningsvis identifieras 
Consumer (konsument), som är grunden till de övriga sex komponenterna av Jaffes teori. 
Ingen modell är representativ om inte konsumenten står i centrum, vilket också är något 
som går att återkoppla till People (går att identifiera som det femte p:et i 
marknadsmixen).  

 
Enligt Jaffe (2007) är inte längre konsumenten den som har kontrollen utan att vi befinner 
oss i en tid där det inte finns någon som bestämmer. Det är inte längre en hegonomi i den 
nya marknadsföringsvärlden utan det är ett partnerskap mellan köpare och säljare. Detta 
innebär att organisationer som idrottsföreningarna måste identifiera relationen mellan sig 
och sina kunder som ett partnerskap. Detta går också hand i hand med faktumet att 
konsumenter i dagsläget i en större utsträckning även interagerar med varandra (Mangold 
& Faulds 2009).  
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3.2 Relationsmarknadsföring 
Relationsmarknadsföringen har på allvar etablerat sig på flera marknader och ses av vissa 
forskare som det senaste paradigmet inom marknadsföringen (Grönroos 1994). Det går 
inte att beskriva exakt vad relationsmarknadsföring är och det finns många definitioner 
från olika etablerade forskare. Vid ett försök att finna ett svar på vad 
relationsmarknadsföring är hittade Harker (1999) hela 26 olika definitioner. En definition 
som uppmärksammats mycket och anses vara en av de bäst beskrivande är Grönroos 
definition som lyder:  
 

Marketing is to establish, maintain, and enhance relationships with 
customers and other partners, at a profit, so that the objectives of the 
parties involved are met. This is achieved by a mutual exchange and 
fulfillment of promises. (Grönroos 1994, s.9) 

 
Marknadsföringen involverar ett antal olika aspekter och syftar till att skapa ett 
ömsesidigt förhållande och utbyte mellan parterna. För att få en bredare förståelse för vad 
begreppet innebär har vi även valt att ta med Matthyssens och Van den Bultes (1994) 
definition som beskriver relationsmarknadsföringen enligt följande: ”Inte direkt syftar till 
omedelbara insatser, utan istället syftar till att bygga, stödja och utöka kundrelationer” 
(Matthyssens & Van den Bulte 1994, s.79). Morgan och Hunt (1994) är inne på liknande 
spår och menar att relationsmarknadsföring är alla de marknadsföringsaktiviteter som 
görs för att skapa, utveckla och upprätthålla ett framgångsrikt relationsutbyte. 
 
Det smala perspektivet av relationsmarknadsföring använder databasmarknadsföring för 
att frambringa beteenden som innebär upprepade köp av kunden. Detta perspektiv 
fokuserar ofta på hur ofta och för hur mycket pengar kunden handlar och ses som ett mer 
kortsiktigt, transaktionslikt perspektiv. Det breda perspektivet av relationsmarknadsföring 
däremot fokuserar på att förstå kunderna bättre och föra dem från ytliga 
transaktionsrelationer till att utveckla mer meningsfulla relationer där kunderna ses som 
livstidskunder och där organisationer lägger mycket energi på att förstå kundernas 
önskningar, begär och värderingar (Bee & Kahle 2006). 
 
En väsentlig del i relationsmarknadsföringen är att skapa värde för sina kunder och 
genom att erbjuda mer värde i produkter försöker organisationer skapa nöjda kunder och 
därigenom kundlojalitet (Ravald & Grönroos 1996). Christy, Oliver och Penn (1996) 
anser att det är tydligt att relationsmarknadsföringen har rötter från industriell 
marknadsföring, där relationer med viktiga kunder alltid varit väsentligt samt ur 
tjänstemarknadsföringen, där samverkan med kunderna ofta är en viktig del av 
tillverkningsprocessen. 
 
Organisationer använder sig av relationsmarknadsföring för att skapa kommersiella 
fördelar mot konkurrenterna. Detta försöker man nå genom att till exempel öka 
kundlojaliteten, öka varumärkets användning och minska reklamkostnader som 
marknadsföring mot massmarknader innebär. Man försöker också upprätta en 
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kunddatabas för att underlätta för fortsatta marknadsföringsinitiativ, som till exempel 
produktutveckling och lansering. Detta görs för att på ett enklare sätt övervaka 
kundnöjdheten närmare (Christy, Oliver & Penn 1996). Gummeson (2002) påstår att 
grunden i relationsmarknadsföringsstrategier är att skapa konkurrensfördelar och 
därigenom överlägsna ekonomiska fördelar. För att lyckas med detta bör företagen 
identifiera, utveckla och vårda sina relationer. 
 
Många forskare har undersökt varför konsumenter väljer att ingå relationer med 
organisationer. Svaret kan vara svårt att definiera men ofta känner konsumenten att själva 
upplevelsen och tillfredställelsen med relationen överväger vad den kostar. Några 
anledningar till varför en konsument väljer att ingå i en relation är till exempel att en 
organisation kan upplevas vara pålitlig, kompetent, ge kvalitet i sina marknadserbjudande 
eller har samma värderingar som konsumenten. Relationen kan också upplevas minska 
kundens sökkostnader (grad av fysisk och psykisk ansträngning för kunden att söka 
information) vilket i sin tur ökar möjligheter till anpassning som resulterar i en bättre 
tillfredsställelse av kundens behov, önskningar, smaker och preferenser (Hunt, Arnett & 
Madhavaram 2006).  
 
Att skapa relationer mellan konsumenter och organisationer gör att sannolikheten för att 
framtida transaktioner mellan parterna ökar. Konsumenter och organisationer antas 
frivilligt vilja ingå och stanna i denna typ av relationer, eftersom båda parterna upplever 
att de på något sätt kommer få det bättre som ett resultat av relationen (Christy, Oliver & 
Penn 1996). 
 
Trots relationsmarknadsföringens framfart finns det inte särskilt mycket teori om 
relationsmarknadsföring inom idrottsvärlden (Bee & Kahle 2006). Även Stavros, Pope 
och Winzar (2008) menar att det inte finns tillräckligt mycket litteratur tillgängligt för att 
kunna utvärdera omfattningen av relationsmarknadsföringen inom idrotten. Det försvårar 
dessutom arbetet med att försöka skapa ett ramverk för att förstå synsättet bättre och 
vilket värde det kan tillföra idrottsföreningar.  
 
Det är viktigt att förstå de faktorer som påverkar relationen mellan förening och 
supporter. Med en större förståelse för konsumentbeteendet hos supportrarna kan 
föreningar lättare hantera publikrekrytering och relationsskapande. Flera faktorer 
påverkar konsumenternas attityder och beteenden till att ingå i relationer med 
organisationer, såsom engagemang, delaktighet, tillit och gemensamma värderingar. Det 
blir således viktigt för föreningarna att förstå vad som prioriteras av supportrarna för att 
kunna skapa relationer till dessa (Bee & Kahle 2006). 

 

3.2.1 Varför supportrar inleder relationer 
I följande avsnitt presenteras begrepp som alla syftar till att skapa relationer på längre 
sikt. Genom att involvera supportrarna mer i processer och få dem att intressera sig 
skapas ett engagemang från supportrarnas sida. När konsumenter inleder relationer med 
organisationer kan det reflektera konsumenternas åtagande och patriotism oavsett de 
andra val som är tillgängliga för dem. Denna typ av beteende går utöver upprepade köp 
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och återspeglar ett pågående partnerskap. Sheth och Parvatiyar (1995) har föreslagit en 
populär teori om konsumenters relationer. Författarna menar att konsumenter kan inleda 
en relation eftersom de har en preferens för valreducering och man fann flera fördelar 
som konsumenterna får av valreducering att beslutsprocessen blir effektivare och att 
sökkostnaderna minskar. En relation minskar också komplexiteten i köpprocessen och 
minskar de resurser som krävs av konsumenten vid informationssökning. Om 
konsumenterna dessutom är engagerade i en relation med en organisation kommer de 
sannolikt att vara bekanta med de produkter och tjänster som erbjuds, vilket minskar 
risken, spänningen, och sannolikheten för kognitiv dissonans för konsumenten (Bee & 
Kahle 2006).  
 
En annan aspekt till varför supportrar väljer att inleda en relation med föreningen är att de 
vill känna delaktighet. Supportrar är ofta väldigt involverade och deras engagemang till 
sin förening visas bland annat genom att man återkommer till arenan och köper produkter 
och souvenirer av föreningen. Denna typ av beteende är ofta en reflektion av supporterns 
vilja att visa sin delaktighet och ingå en relation med föreningen (Bee & Kahle 2006).  
 
En supporters tillit till en förening grundar sig i gemensamma värderingar och tillit ses 
som ett första steg i relationsskapandet (Morgan & Hunt 1994). Tillit baseras på 
supportrars förväntningar på den kompetens och pålitlighet som spelarna, laget och 
ledarna inger. Om dessa förväntningar möts är sannolikheten stor för att supportrarna 
skapar och upprätthåller en relation till föreningen. Det finns även flera olika nivåer av 
tillit i sportsammanhang. En supporter kan till exempel ha tillit till försäljare eller andra 
personer som är involverade i själva matchupplevelsen men sakna tillit till tränarstaben 
eller enskilda spelare. Föreningar borde således analysera hur de olika nivåerna av tillit 
påverkar relationen till supportrarna (Bee & Kahle 2006). Konsumenter söker relationer 
med organisationer som de känner att de kan lita på, då en pålitlig partner minskar de 
upplevda riskerna i relationen. Tillit är förenat med en partners tillförlitlighet, integritet 
och kompetens (Hunt, Arnett & Madhavaram 2006). 
 
Även gemensamma värderingar ses som ett viktigt första steg i relationsskapandet 
(Morgan & Hunt 1994). I idrottsvärlden kan gemensamma värden mellan en supporter 
och en förening leda till ökat engagemang i relationen. Gemensamma värderingar kan 
skapa den djupaste nivån av relation (Bee & Kahle 2006). Rent konkret innebär det att 
supportern delar de värderingar som föreningen har och vice versa. 
 

3.2.2 Hur idrottsföreningar skapar relationer 
Genom att studera Bee & Kahles teorier (2006) har vi identifierat följande aspekter som 
idrottsföreningar bör ta i beaktande när de arbetar med relationsskapande. Interaktion 
mellan supportrar och förening kan vara belönande och både definiera roller parterna 
emellan och etablera gemensamma värderingar (Bee & Kahle 2006). Gästvänlighet 
skapar tillfällen under matchevenemang för att skapa interaktion samt gemensamma 
värderingar (Bee & Kahle 2006). Detta går att få till stånd genom att föreningen skapar 
en god och trygg miljö där supportrarna känner sig trygga. Olika kulturer skiljer sig åt i 
sättet att ge gåvor på men sportrelaterade gåvor kan belöna supportrar, skapa en identitet 
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för supportrarna och även uttrycka gemensamma värderingar (Bee & Kahle 2006). 
Tillsammans utgör dessa åtgärder grunden för hur idrottsföreningar kan skapa relationer 
med sina supportrar.  
 
Det går också att skapa relationer genom att vara väl förkovrad om vart supportrarna bor, 
hur gamla de är eller i vilken utsträckning de besöker arenan. Det faktum att en databas 
anses vara ett viktigt första steg in i relationsmarknadsföringen visar att 
transaktionsperspektivet är bäst anpassat till att användas mot massmarknader, där man 
har lite information om konsumenterna (Stavros, Pope & Winzar 2008). 
Relationsmarknadsföring anses vara väldigt svårt att implicera utan någon form av 
databas. Anledningen till att det gått såpass långsamt för idrottsföreningar att använda 
dessa strategier beror mycket på att man inom idrottsvärlden varit dåliga på att använda 
databasmarknadsföring (Shani 1997). Detta antagande stärks av att 
databasmarknadsföring anses vara den första nivån av relationsmarknadsföring i 
marknadsföringssammanhang (Brodie et al 1997). Relations- och databasmarknadsföring 
är så lika att relationsmarknadsföringen anses vara en utvecklad form av 
databasmarknadsföringen (Egan 2004). Idrottsföreningar kan använda databaser främst 
på tre olika sätt. För det första kan föreningen samla in information om medlemmar och 
årskortsinnehavare. Föreningen kan också låta företag och sponsorer ta del av 
informationen i databasen mot en avgift. För det tredje kan åskådare attraheras till 
matcher genom diverse event och erbjudanden (McDonald & Milne 1997), som är 
anpassade efter åskådarnas demografi och geografi. 
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4. Empirisk undersökning 
I denna del ger vi en noggrann redogörelse för hur vår insamlade information kan 
relateras med förevisat syfte samt hur datainsamlingen överensstämmer med framförd 
metod. För att lättare kunna peka på tendenser i insamlad data kommer empirin att delas 
upp i förhållande till respektive informant, då empirin kommer beröra den information 
som de kvalitativa intervjuerna med elitfotbollsföreningarna har lett fram till. 
 

4.1 IF Elfsborg 
Föreningen bildades den 26 juni 1904, då några kamrater från Borås tyckte det var roligt 
att spela fotboll tillsammans. IF Elfsborg har genom åren bedrivit sin verksamhet dels i 
Allsvenskan men också i de lägre divisionerna. Föreningen vann sitt första SM-guld 1961 
och år 2006 blev IF Elfsborg åter igen Sveriges bästa lag då man vann allsvenskan. 
Tränaren Magnus Haglund tog över laget 2004 och föreningen har sedan dess uppnått 
många fina placeringar. Föreningens kansli består av 15 personer med olika 
arbetsuppgifter. Förra året omsatte föreningen 115 miljoner kronor och gjorde en vinst på 
1,4 miljoner kronor20.  
 
Intervjun genomfördes med Marcus Hedelin och Eric Sjölin. Marcus arbetar framförallt 
med kontakt ut mot företag men hans arbete är i stor grad även kopplat till att upprätthålla 
goda relationer med föreningens supportrar. Erics huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar 
en konstant supporterkontakt och han arbetar dessutom med att skapa Elfsborgskultur i 
Borås. Marcus och Eric bör således ses som relevanta informanter som kan ge en god 
insyn i hur arbetet ut mot supportrarna ser ut. 

 

4.1.1 Kvalitativ intervju 
IF Elfsborgs marknadsavdelning innefattar tre personer. Arbetsuppgifterna innebär i 
huvudsak att skapa kontakter med sponsorer, att upprätta partnerskap och ett ständigt 
arbete där man eftersträvar att stärka varumärket. Eric Sjölin har ingen större kontakt ut 
mot företag och sponsorer utan arbetar mer renodlat ut mot supportrarna där hans arbete 
handlar mycket om att skapa relationer och delaktighet.  
 
Utvecklingen förra säsongen gällande publiksiffror var för IF Elfsborg som för många 
andra allsvenska föreningar negativ. IF Elfsborgs publiksnitt minskade med ungefär 1000 
personer, från cirka 9500 till 8500 personer. Detta var enligt Marcus Hedelin en följd av 
att allsvenskan började rekordtidigt (redan i mars) samtidigt som det var fotbolls- VM i 
Sydafrika under sommaren. I kombination med att IF Elfsborg relativt tidigt blev 
borträknade från guldstriden blev supportrarnas intresse för att besöka Borås Arena inte 
lika stort som föregående år.  
 

                                                
20 Tillgänglig 2011-05-27: 
http://www.elfsborg.se/images/Webbinnehall/verksamhetsberattelser/IFE_verksamhet2010.pdf 
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De senaste två åren har IF Elfsborg internt börjat diskutera att man ska bygga mer på 
delaktighet mellan föreningen och supportrarna, genom att göra dessa en del av 
föreningen. Samtidigt som varje förening strävar efter att få fler medlemmar försöker 
man också sprida att allt fler processer ska ske i samförstånd med supportrarna. Det var 
därför som man under förra året utformade en kampanj som innebar att oavsett ålder, kön 
eller social status ska IF Elfsborg och supportern vara ett tillsammans. Detta vävdes 
också ihop med ett ökande samhällsengagemang. Samtidigt som man försöker skapa 
kortsiktiga intäkter gäller det inte att tappa sin legitimitet gentemot sina supportrar, för i 
slutändan handlar det om att skapa en positiv bild av IF Elfsborg som förening. I slutet av 
förra året belönades föreningen för sitt samhällsengagemang genom att tilldelas 75 000 
kronor från Svenska Spels Samhällspris.  
 
Arbetet med att locka åskådare till arenan är ett arbete som rotar sig djupt i alla de 
åtgärder som föreningen gör. Även om man inte har en uttalad marknadsstrategi görs 
förebyggande åtgärder för att skapa en gemenskap runt föreningen. Man har också skapat 
en slogan som lyder ”Älska Elfsborg”, vilken handlar om att uppmuntra fler personer att 
bli stolta anhängare av föreningen. De försöker även finnas och agera där människor 
finns. Det innebär att röra sig bland skolor i Borås samt att besöka företag. Man har ett 
samarbete med alla skolor i Borås, där föreningen åker runt och interagerar med elever. 
Rent konkret kan det innebära att högstadieelever får köpa matchbiljetter för ett rabatterat 
pris samt att de får komma till arenan och hjälpa till med tifo och liknande. Man har 
också försökt att ge studenter vid Högskolan i Borås diverse erbjudanden, men responsen 
för detta har varit genomgående låg. 
 
De allsvenska fotbollsföreningarna konkurrerar i dagsläget inte bara mot varandra om 
publiken utan möter även en ökad konkurrens från de stora ligorna ute i Europa. 
Storklubbar som FC Barcelona och Arsenals matcher tv-sänds i allt större utsträckning, 
vilket gör det svårare för en förhållandevis liten förening som IF Elfsborg att konkurrera 
och sälja in sina matcher som ren fotbollsunderhållning. För IF Elfsborg ligger istället 
utmaningen i att attrahera publik från Sjuhäradsbygden och arbeta mer på att stärka 
relationer i närområdet. Enligt Eric Sjölin finns det undersökningar som gjorts, som visar 
att IF Elfsborg är det självklara valet av fotbollsintresserade i Sjuhäradsbygden. Den 
lokala förankringen är således något man vill lägga fokus på och till skillnad från 
Göteborg och Stockholm, där det finns flertalet föreningar på högsta nivå, är IF Elfsborg 
relativt ensamma som elitfotbollsförening i Borås med omnejd. Samtidigt har föreningen 
inte identifierat andra idrotter som några större konkurrenter. I Borås har man stor 
mångfald inom idrotten men när det kommer till publiksnitt är fotbollen och IF Elfsborg i 
en klass för sig själv. 
 
Markus Hedelin säger: ”Arenan har, jag tycker den har betytt så jäkla mycket alltså, att vi 
var så pass tidiga med det också”. IF Elfsborg byggde en ny arena för ett par år sedan och 
enligt Marcus har det bidragit en hel del till framgångarna, framför allt med tanke på att 
man var en av de första allsvenska föreningarna att få en ny arena på många år. Arenan 
gav ett förnyat självförtroende och i samband med invigningen lyckades man även värva 
tillbaka kända spelare som Anders Svensson och Mathias Svensson. Detta skapade en 
”boost” kring föreningen, vilket enligt Marcus Hedelin var väldigt viktigt i det skedet.  
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IF Elfsborg arbetar också med en prissättningsstrategi där man erbjuder billigare 
ståplatsbiljetter och dessutom en seriebiljett till rabatterat pris (1100 kronor). Dessa 
biljetter ger supporten plats på arenans kortsida, vilket innebär ståplats. Detta 
kompletteras sedan med lite dyrare biljetter på långsidorna där även loger finns 
tillgängliga. Marcus Hedelin säger: ”Ena långsidan är ju tänkt att vara till sponsorer och 
andra till, om man säger vanliga privatpersoner då”. Akustiken på nya arenan har gjort att 
hejarklacken numera befinner sig på ena kortsidan, ett medvetet val då de på den förra 
arenan stod på långsidan. Som förening vill man heller inte att priset ska vara en 
avgörande faktor för att besöka arenan. IF Elfsborg vill att supportrarna besöker arenan 
oavsett vad det kostar och att man kan identifiera sig med nöjet av att gå på fotboll, om 
det kostar 50 eller 250 kronor ska inte spela någon större roll. Samtidigt är det viktigt att 
inte falla i fällan och erbjuda för billiga biljetter och dela ut gratisbiljetter. Det är enligt 
både Eric och Marcus svårare att senare ta betalt för något som varit gratis. Av den 
anledningen passar man sig extra noga för att dela ut gratisbiljetter eller liknande, 
eftersom IF Elfsborg inte vill anta ett sådant kortsiktigt tänk. Man ska heller inte tappa sin 
legitimitet mot årskortsinnehavare. Genom att erbjuda kraftigt rabatterande priser till 
”engångsköpare” riskerar reaktionen från dessa att bli negativ. Det kan handla om 
åtgärder som sträcker sig utöver själva matchen och arenan. ”Då måste vi göra något 
annat som gör att den personen kanske ska ha rabatt hos fem olika av våra sponsorer”. 
Det gäller enligt Marcus att trycka på att årskortsinnehavaren har sin plats på arenan 
oavsett om IF Elfsborg spelar Europacupmatch eller mot Blåvitt. 
  
IF Elfsborg arbetar också med databaser över sina supportrar. Informationen kommer 
främst från årskort, medlemmar, sponsorer samt de personer som har deltagit i olika 
erbjudanden. De utformar också olika typer av formulär där personen i fråga ska fylla i 
postnummer och ålder. Detta görs för att IF Elfsborg ska kunna nischa ut sina utskick.  
Målgruppen som föreningen arbetar mot är framför allt de som är medlemmar av den 
egna supporterföreningen Guliganerna, vilka är ungefär 850 stycken. Det innebär mer 
konkret att medlemmar av Guliganerna får ett rabatterat pris på seriebiljetter. Elfsborg 
arbetar också en hel del med sin Facebookgrupp, där de i skrivande stund har omkring 15 
000 medlemmar. Via Facebook försöker föreningen arbeta mycket med personliga 
relationer samt skapa särskilda erbjudanden. Uppdatering av sidan sker cirka tre till fyra 
gånger om dagen och deras ”älska Elfsborg kampanj” är starkt korrelerad med 
Facebooksidan. Där laddas även filmer och bilder upp för att få gensvar från 
gruppmedlemmarna. Relationsskapandet handlar enligt Eric Sjölin om att bägge parter 
kan bidra med information till varandra.  
 

Vi jobbar ju jättemycket med hemsidan med det vanliga nyhetsflödet 
men kanske att man gör något lite speciellt på Facebook, att man går 
och tar en bild på sig själv, på spelare som gör någonting så man får just 
fram den känslan att, ja okej här är någon som jag känner lite eller 
någon som ger något speciellt till mig. (Eric Sjölin) 
 

Med detta i beaktande arbetar föreningen enligt Eric också mycket med feedback, på vad 
som varit bra och vad som kan bli bättre. IF Elfsborg hade till exempel en omröstning på 
hemsidan där medlemmarna fick välja en av tre souvenirer de tyckte om mest. Gensvaret 
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blev enormt och på endast några timmar hade 200 personer tryckt på ”gilla - knappen” 
och hade dessutom synpunkter på alternativen. Detta var ett steg i processen att skapa 
relationer för att supportrarna ska känna att de får delge föreningen med sin feedback. 
 
Som ett led i att skapa relationer samt insamling av information om supportrarna kan det 
lätt skapa en typisk bild av hur en supporter ser ut. Detta är dock inte fallet enligt Eric. 
”Man ska inte hamna i den fällan att man tänker att ja, det är en 18- årig kille som dricker 
öl före matcherna”. Föreningen ska inte begränsa sig till den bilden utan istället försöka 
se till att en större andel människor känner sig välkomna och delaktiga i föreningen. IF 
Elfsborgs supportrar kommer i dagsläget från ett relativt brett spektrum vilket således gör 
det svårt att säga hur den typiska supportern ser ut. Samtidigt ser intresset från 
supportrarna olika ut. Det finns supportrar som sponsrar föreningen med stora mängder 
pengar och det finns de med ett genuint fotbollsintresse för föreningen. Det gäller att 
leverera samma tillfredsställelse till bägge parter och att varje intressegrupp förstår 
varandra. Även att unga supportrar som står i klacken har en förståelse för en annan typ 
av engagerad supporter.  
 

Den här gubben som sitter på sittplats i sin kavaj, har sitt företag och 
har pumpat in pengar i Elfsborg, han är också en sorts supporter och 
han har bidragit till den här klubben och han har ett hjärta för klubben 
men det uttrycker sig på ett annat sätt än mitt gör liksom. (Marcus 
Hedelin) 
 

Denna urskiljning av olika typer av supportrar är viktig för IF Elfsborg i arbetet med att 
skapa bra relationer mellan föreningen och supportrarna. I arbetet med att skapa 
relationer samt att få nya åskådare att komma till arenan tror Eric och Marcus också att 
det viktigt att ge vissa matcher en särskild typ av dignitet. En aspekt kan vara genom att 
ta hjälp av medier för att öka uppmärksamheten. Ett begrepp som media på senare år har 
börjat använda i allt större utsträckning är västderby, mötena mellan IFK Göteborg och IF 
Elfsborg. Marcus talar om en match år 2007, då det kom 30 000 personer till Nya Ullevi 
för att bevittna en toppmatch mellan lagen. Detta är enligt Marcus något som går att 
bygga vidare på, det är däremot viktigt att inte urholka begreppet derby. Det är också 
viktigt att fokus läggs på fotbollen och inte göra en för stor show av varje match. 
”Fotbollen ska på något sätt vara kärnan i det vi gör, man kommer inte hit för att man ska 
köra fyrhjuling utan man kommer hit för att kolla på fotboll”. För att ge publiken vad den 
vill ha ska fotbollen komma i första hand och det är viktigt att det signaleras ut mot 
supportrarna. IF Elfsborg har också haft diverse arrangemang för att bland annat 
engagera ungdomar men håller alltid starkt fast vid att fotbollen är det centrala. En annan 
aspekt som går att räkna in är arenafrågan. Andra idrotter som ishockey och basket har 
inomhushallar vilket möjliggör andra typer av aktiviteter under matcherna. Detta kan i 
vissa hänseenden begränsa de åtgärder som IF Elfsborg skulle vilja göra. 
 
Elfsborg arbetar som nämndes tidigare mycket med en lokal förankring och strävar mot 
att locka personer som är bosatta i Sjuhäradsområdet. Målet är att vara det självklara 
valet av fotbollsförening i regionen. Det finns en del andra klubbar i norden som arbetar 
mycket på detta sätt. Det främsta exemplet är Rosenborg, som är oerhört starka i 
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Trondheim med omnejd. Detta har möjliggjort ett högt publiksnitt under de senaste tjugo 
åren och på det viset har de lagt grunden för sina framgångar. Men samtidigt är det enligt 
Marcus Hedelin viktigt att poängtera skillnader med sponsorer och annat i Norge. 
Rosenborg har vuxit sig starka även utanför Trondheims gränser och medan IF Elfsborg 
är väldigt starka i Borås, är föreningen inte lika stark i kransstäder som Kinna eller 
Falköping. Även ägarsituationen ser annorlunda ut i Norge eftersom de inte har ”51- 
procent regeln”. Det finns enbart två medlemsägda föreningar i Norge, medan resten är 
bolagsägda. Samtidigt var det bara en klubb som gick plus föregående säsong, vilket 
tyder på att även den norska ekonomin är ostadig. IF Elfborg har ingen uttalad förebild 
gällande publikrekrytering eller liknande men Marcus medger att han har sneglat lite på 
hur FC Köpenhamn har arbetat. Han tycker snarare att Elfsborg har blivit lite av en 
pionjär på den svenska marknaden.  
 

Om man kollar på den nationella marknaden så är vi nog i framkant 
med ganska mycket tror jag. Så det är nog snarare vi som är förebild för 
många andra klubbar i så fall. (Marcus Hedelin) 
 

IF Elfsborg har under de senaste åren lyckats bygga upp en stabil ekonomisk grund att stå 
på. Spelarförsäljningar möjliggjorde även att föreningen köpte tre nya spelare inför 
säsongen. Dessa hade däremot förmodligen inte blivit av om inte föreningen hade sålt 
Emir Bajrami (Elfsborgspelare förra säsongen). Även om publiken en viktig del av den 
löpande ekonomin, står föreningen inte och faller med publiksnittet. En intressant aspekt i 
det hänseendet är enligt Marcus arenasituationen. IF Elfsborg har en arenahyra på 
ungefär fem miljoner kronor varje år medan den allsvenska konkurrenten Malmö FF 
ligger runt omkring 50 miljoner kronor. ”Om vi vinner guld så har jag jäkligt svårt att tro 
att vi går 30 miljoner back”. Marcus syftar då på Malmö FF, som tog sm-guld förra 
säsongen men ändå visade ett negativ resultat på 30 miljoner kronor. IF Elfsborgs 
arenasituation har gjort att man är bättre rustade för motgångar jämfört med de flesta 
konkurrenter.  
 
På samma gång som IF Elfsborg arbetar med att locka supportrar till arenan blir det enligt 
Eric Sjölin allt svårare då ”bruset” i dagens samhälle är mer påtagligt än tidigare. Det 
gäller att väga in ett antal olika aspekter när man som förening reflekterar över vad det är 
som supportrarna efterfrågar under hemmamatcherna. Man måste enligt Eric fråga sig om 
de vill känna en delaktighet, ha bra komfort eller om en bra stämning på arenan 
värdesätts. Samtidigt vill IF Elfsborg också arbeta mycket med den lokala förankringen 
och få supportrarna att bli allt mer lojala, för att tillfälliga resultat inte ska påverka för 
mycket. Det långsiktiga arbetet ut mot supportrarna blir således viktigt men hur 
resultatkänsliga föreningen är i dagsläget är det enligt Eric svårt att svara på. Marcus 
Hedelin fortsätter resonemanget med att allt fler personer har bytt forum på senare tid. 
  

Jag tror att det finns så många andra forum att vara delaktig i för att få 
identitet, sen om det är Facebook, Youtube eller bloggar eller vad det 
än är så kan du hitta din tillhörighet precis var som helst. (Marcus 
Hedelin) 
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Enligt Marcus är nästkommande generationer latare än sina föregångare då de lika gärna 
kan tänka sig att se en match på tv, istället för att besöka arenan. Man kan sitta framför 
tv:n och chatta med sina vänner på samma gång och känner en tillhörighet till klubben på 
det sättet. Samtidigt som tillhörigheten mellan åskådarna blir allt mer segregerad är 
människor enligt Marcus också allt mer bekväma. Det finns också olika typer av 
betaltjänster där konsumenten med ett pling i telefonen kan få information om vad som 
sker i matchen. Detta är ännu ett hot mot publiktillströmningen menar Marcus Hedelin. 
Det är därför föreningen arbetar med att fokusera på de värden supportern inte får hemma 
i soffan, som publikstämning och stimluring av de mänskliga sinnena. Genom 
framgångsrika reklamkampanjer tror Marcus även att man kan locka tillbaka de 
supportrar som inte längre besöker arenan i samma utsträckning, genom att visualisera de 
intryck som endast kan upplevas på plats. 
 
Den publik som kommer till arenan för att se IF Elfsborg spela hemmamatcher kommer 
också i olika utsträckning, beroende på matchens dignitet. Matcher mot lag som IFK 
Göteborg, AIK och Helsingborg tenderar ofta att attrahera en större åskådarskara samt 
även viktiga Europacupmatcher. Även de sportsliga resultaten har även en stor del i 
sammanhanget. ”Om vi går med fem förluster eller fem vinster så är jag säker på att det 
kommer synas i publiken också”. Citatet kommer från Marcus Hedelin och påvisar det 
faktum att det sportsliga är av stor relevans för publiktillströmningen. Förra året, då 
allsvenskan hade en rekordtidig start, gjorde att IF Elfsborg liksom de flesta andra 
allsvenska föreningar påverkades negativt och hade de första tre matcherna ett snitt på 
ungefär 7000 personer. Denna negativa trend gällde för hela Allsvenskan och 
Allsvenskan tog som gemensam produkt krafttag för att få tillbaka publiken. Främst 
genom marknadsföringsmässiga åtgärder och med särskilda kampanjer. För en förening 
som IF Elfsborg kan man inte påverka utvecklingen på en nationell nivå utan försöka 
stärka relationerna på ett mer lokalt plan. Det svenska fotbollslandslagets framgångar 
påverkar också hur publiktillströmningen ser ut samt även aspekter som rör konjunkturen. 
Dessa faktorer ligger dock mestadels bortom IF Elfsborgs kontroll.  
 
Eftersom förutsättningarna för de olika föreningarna i fotbollsallsvenskan ser olika ut är 
det svårt att dra några generella riktlinjer för hur respektive förening ska agera för att 
locka publik till arenan. Bredden av idrottsmarknadsföringen varierar enligt Marcus 
Hedelin från ort till ort. De senaste åren har även spelarna fått mer betydande roller i 
marknadsföringen av framför allt matchannonsering och även annan typ av reklam. Detta 
har lett till viss ökning av åskådarantalet, då supportrarna känner en relation med sina 
idoler i föreningen.  
 
Jämför man fotbollen med till exempel ishockeyn finns det där andra förutsättningarna att 
lägga fram idrotten som produkt. Eftersom det är en inomhusidrott ser möjligheterna med 
kringförsäljning från pubar och restauranger annorlunda ut. Samma situation kan man 
enligt Marcus se exempel på internationellt, där klubbar i Tyskland gör stora intäkter på 
försäljning av bland annat öl och snacks. På sikt är detta något som IF Elfsborg strävar 
efter att uppnå. Vilken målsättning IF Elfsborg har för framtiden uttrycker Eric Sjölin på 
följande sätt: ”Få folk tidigare till arenan, de ska vara här, de ska handla mer, få en längre 
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period kring matchen där matchevenemanget håller igång”. IF Elfsborg vill att 
supportrarna ska vara på arenan en längre tid, där fotbollen ska värderas högst. 

 

 

4.2. BK Häcken 
BK Häcken är en fotbollsklubb från Hisingen i Göteborg som ofta kallar sig själva för 
Hisingens stolthet. Föreningen bildades år 1940 och har fått sitt namn efter den häck som 
omgärdade den obebyggda tomt som till en början utgjorde lagets träningsplan. Man var 
nära att ta steget upp i allsvenskan redan 1953, endast 13 år efter starten men tog istället 
steget upp år 1982. Publikrekordet är 19205 åskådare och sattes året innan då man mötte 
IF Elfsborg i en kvalmatch till allsvenskan på Nya Ullevi. Laget spelar sina 
hemmamatcher på Rambergsvallen som har kapacitet för 7000 åskådare21. 

 

4.2.1 Kvalitativ intervju 
Vår informant heter Marcus Jodin och är marknadschef för BK Häcken samt för Gothia 
Cup. Marcus är utbildad gymnasielärare men har även läst kurser inom ledarskap och 
retorik vid Göteborgs Universitet. Parallellt med studierna startade han ett bolag, 
Starlight Event och lärde sig genom det mycket om marknadsföring och event.  I det egna 
företaget jobbade han bland annat med BK Häcken och Gothia cup på konsultbasis och 
blev senare anställd som marknadschef. På marknadsavdelningen är det fyra personer 
som arbetar med BK Häcken och Gothia Cup. Tillsammans med hälso- och 
sjukdomsnämnden driver man även ett projekt som heter RUN (Rörlig Ungdom Nu) som 
delvis ligger under marknadsavdelningen. Med detta projekt arbetar ytterligare två 
personer vilket gör att personalstyrkan är totalt sex personer på marknadsavdelningen.  
BK Häcken arbetar både med en marknadsplan och en varumärkesplattform. Internt 
kommunicerar föreningen sin varumärkesplattform och alla i föreningen får ta del av den. 
Den innehåller de värden man strävar efter att kommunicera. Det finns också tydliga 
riktlinjer för hur man ska kommunicera externt och det är enligt Marcus svårt för 
personer i organisationen att missförstå dessa. För spelarna har man medieutbildning där 
man pratar om varumärket och hur de bör bete sig i olika situationer. Det har inte varit 
några läxförhör för spelarna ännu men det finns planer på att införa detta i framtiden. 
Enligt Marcus har föreningen också som ambition att kommunicera vissa grundvärden. 
BK Häcken vill också gärna uttrycka sig som ”utmanaren från Hisingen” och tanken är 
att det ska spegla spelarnas uppträdande i intervjuer och liknande. Detta år kommer 
spelarna kommer få en viktigare roll i marknadsföringen då de figurerar som idoler för 
många supportrar. Efter varje match kommer det också finna en så kallad ”fans corner”, 
där supportrarna får träffa och snacka med vissa utvalda spelare.  
 
Enligt Marcus har föreningen varit identitetslös och därför skapat en marknadsplan som 
ligger på tre års sikt till år 2012. BK Häcken vill förstärka bilden av föreningen som ett 

                                                
21 Tillgänglig: http://www.bkhacken.se/index.php/om-bk-hacken/historik/ 
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Hisingslag och på så sätt skilja sig från övriga Göteborgslag. Detta har man delvis lyckats 
med då många medier numera benämner möten med andra Göteborgslag som älv- derbyn 
istället för Göteborgsderbyn. Arbetet handlar mycket om att försöka skapa sig en egen 
identitet och förknippas med Hisingen på liknande sätt som man i Stockholm förknippar 
fotbollslaget Hammarby IF med stadsdelen Södermalm. För att lyckas med detta 
kommuniceras Hisingen som nummer ett, gulsvart som nummer två och BK Häcken som 
nummer tre.  
 
Gällande prissättningen är det flera faktorer BK Häcken tar hänsyn till. I dagens samhälle 
kostar det enligt Marcus Jodin väldigt mycket att se på elitidrott samtidigt som 
konkurrensen från tv-soffan ökar med ett växande utbud.  I relation till detta försöker BK 
Häcken även vara uppdaterade hur privatekonomin ser ut för de boende på Hisingen där 
inkomsterna inte är lika höga som i centrum och försöker anpassa sig efter detta. 
Fotbollen identifieras idag som en säljande produkt och även om laget spelar väldigt bra 
fotboll håller arenan inte särskilt hög kvalitet och har inte renoverats sedan 50-talet. Detta 
måste man ta hänsyn till och gör det även svårt att ta allt för mycket betalt. BK Häcken 
har som ambition att vara mest prisvärda fotbollsföreningen i allsvenskan, men fokus 
ligger i första hand att vara mest prisvärda i Göteborgsområdet.  
 
Föreningen har en databas över supportrar och de som köper årskort eller blir medlemmar 
i föreningen hamnar automatiskt i ett register. Genom åren har även ett bra samarbete 
med supportergruppen arbetats fram och BK Häcken får numera ta del av deras register. I 
registret finns det inte något särskild uppdelning av supportrarna i olika kluster. Enligt 
Marcus Jodin har BK Häcken däremot som ambition att någon gång i framtiden dela upp 
supportrarna i olika variabler som ålder och kön. I dagsläget finns det dock inte 
tillräckligt många personer i registret för att en sådan åtgärd ska löna sig. Föreningen har 
ett nära samarbete med supporterklubben där det finns en ständig kommunikation varje 
vecka vilket har inneburit en allmänt bra dialog mellan parterna. Föreningen försöker 
vara ett stöd åt supporterklubben vilket bland annat visar sig genom att man låter 
supportrarna hålla sina möten i BK Häckens lokaler samt att man i vissa fall går in och 
stöttar ekonomiskt, framförallt till resor. Supportrarna anses vara en viktig nyckel för 
föreningen i den fas man för närvarande befinner sig i, då föreningen växer för varje år 
som går.  
 
Bilden av en Häckensupporter anses grovt vara en kille som bor på Hisingen och är i 20 
till 25- årsåldern. I Göteborg håller väldigt många personer på andra lag och man 
försöker därför rikta sig mot de personer som ännu inte har några sympatier hos andra 
lag. På detta vis ämnar föreningen skapa sig en tydlig målgrupp genom att rikta sin 
marknadsföring mot dessa människor. Efter diverse undersökningar kom BK Häcken 
fram till att invandrare var en lämplig målgrupp att rikta sig mot. Invandrare kan i sin tur 
delas upp i två kategorier, de från andra länder och de från andra städer. ”Vi ska inte gå 
över älven för att hitta supportrar”. BK Häckens målsättning är att försöka locka 
fotbollsintresserade som är bosatta på Hisingen och således inte i någon större 
utsträckning försöka attrahera supportrar på andra sidan älven. Genom att hålla en lokal 
förankring till supportrar på Hisingen tror Marcus att relationer kan skapas enklare. 
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Hisingen är enligt Marcus en mångkulturell ö och för att nå ut till sin uttalade målgrupp 
gjorde BK Häcken förra året en omtalad kampanj där plakat på bussar med budskap om 
föreningen kommunicerades på olika språk. Denna kampanj gav bra respons och många 
hörde av sig till föreningen och tyckte det var kul att man kommunicerade direkt till dem. 
Tyvärr fick BK Häcken även vissa reaktioner från folk som tyckte det var omvänd 
diskriminering med plakat som enbart riktade sig till de som talar andra språk. 
 
BK Häcken vill att supportrarna ska känna ett mervärde när de besöker hemmaarenan 
Rambergsvallen och ser laget spela hemmamatch. Det innebär att föreningen vill ge sina 
trogna supportrar ett rabatterat pris på matchpriset genom att göra årskorten billigare, 
jämfört med att köpa enstaka matchbiljetter till alla hemmamatcher. Man har också tagit 
fram ett pass som fungerar som ett utökat medlemskap där rabatter ges hos olika företag. 
Supportrar som haft årskort flera år i följd ges inga extra rabatter utöver de ordinarie utan 
istället jobbar föreningen brett och försöker skaffa fler supportrar, något man tror att de 
nuvarande supportrarna accepterar och uppmuntrar. BK Häcken vill öka sin trogna 
supporterskara och genom att försöka få in fler personer i supporterklubben har man har 
ett konkret mål att arbeta mot. I supporterklubben finns ett engagemang och en 
gemenskap som inte finns bland vanliga besökare även om de också går på varje match. 
För att få fler medlemmar i supporterklubben har föreningen lagt resurser på att fixa en 
supporterpub där supportrarna kan vara innan hemmamatcherna. Precis som föreningen 
har Hisingen som sitt hem vill BK Häcken även att supportrarna ska ha en plats där de 
känner sig som ”hemma”. Den ständiga dialogen med supportrarna är enligt Marcus 
viktig och förutom årsmötet med medlemmarna har man även haft medlemsmöten där 
supportrarna får vädra sina åsikter och tycka till.  
 
Förra året hade BK Häcken ett publiksnitt på runt 2600 personer och i år hoppas man 
höja det snittet med 1000 personer även om Marcus Jodin är medveten om att det är ett 
högt mål. Publiksnittet påverkas mycket av yttre faktorer. En faktor som BK Häcken blev 
varse om förra säsongen var vilken påverkan rådande väderförhållanden kan ha. Förra 
säsongen var det vinter i princip hela första månaden vilket gjorde att hela allsvenskan 
tappade publik. Andra aspekter som påverkar antalet supportrar är på vilken dag matchen 
spelas. Enligt Marcus Jodin brukar det inte komma lika många åskådare till 
Rambergsvallen på fredagar och lördagar som det gör på söndagar och måndagar. Det 
sportsliga har även det en stor påverkan och vinner laget många matcher och ligger med i 
toppen av tabellen höjs snittet samtidigt som det med all sannolikhet går åt andra hållet 
om det går dåligt för laget. Publiken är det centrala vid alla typer av evenemang och hos 
BK Häcken är publiken högt värderad, då fotboll är en typ av evenemang. Även om BK 
Häcken har Gothia cup som varje år genererar pengar in i kassan samt en tilltagande 
sponsorförsäljning ses publiken som det centrala. 
 

Nu kommer resultatrapporter från flera föreningar som backar flera 
miljoner och det grundar sig otroligt mycket i att förra året var ett 
väldigt dåligt publikår med tapp på ungefär 20 procent (Marcus Jodin) 
 

Spelarförsäljningar är inget som föreningen är beroende av för att klara ekonomin men på 
lång sikt är det enligt Marcus Jodin en förutsättning för svenska föreningar som förädlar 
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talanger att kunna ta betalt för det. Gothia cup och föreningens andra arrangemang ger 
bra intäkter men publikintäkterna är fortfarande en förutsättning för att föreningen ska 
kunna gå runt. På några års sikt måste man öka just publikintäkterna kraftigt för att kunna 
konkurrera med de andra föreningarna i allsvenskan. 
 
Kommunikationen med supportrarna sker främst via hemsidan. Hemsidan är enligt 
Marcus samtidigt den viktigaste kanalen ut mot supportrarna. Föreningen är också aktiv 
via sociala medier som Facebook, Youtube, Twitter och Flickr. Oavsett vilken 
marknadsföring BK Häcken arbetar med är Marcus Jodin övertygad om att sociala 
medier är ett kostnadseffektivt sätt att få trogna kunder på. För att bygga på interaktionen 
med supportrarna ytterligare ska föreningen i framtiden även försöka få igång en 
spelarblogg. En annan kanal som används är vanlig press. Genom att arbeta ut mot 
enskilda journalister skapar man enskilda dialoger som är viktiga när dessa ska skriva om 
föreningen. Under nuvarande säsong har BK Häcken också inlett samarbete med 
radiokanalerna Mix Megapol och P4 för att på så sätt utöka sitt spektrum för att fler 
människor ska nås av deras reklambudskap. 
 
De senaste åren har marknadskommunikationen främst handlat om att bygga varumärket. 
Anledningen till detta är att man inom föreningen känt att BK Häcken varit lite 
identitetslöst. Det var således därför som begreppet Hisingen kommunicerades i stor 
utsträckning. I år ska föreningen inte satsa lika mycket varumärkesbyggande utan mer på 
matchannonsreklam. Enligt Marcus Jodin är det ett naturligt steg att följa upp 
varumärkeskommunikationen med konkret matchinformation. Förra året vann även BK 
Häcken olika priser för sitt arbete med marknadsföring och kringliggande åtgärder. BK 
Häcken fick brons i marknadskronan och blev även utsedda till årets marknadsförare av 
MIG. För Marcus var detta ett roligt besked på att de åtgärder föreningen gjort blev 
belönade. För att locka ännu mer folk till arenan kommer BK Häcken i framtiden arbeta 
med olika kringaktiviteter utöver själva fotbollen. Enligt Marcus handlar det mycket om 
att stå utanför köpcentrum och ge spelarna mer utrymme i marknadsföringen. Utöver 
detta ska man anordna några ”Häckendagar” samt även ha ett event i Biskopsgården på 
Hisingen. 
 
När det kommer till matchupplevelsen vill BK Häcken att det ska vara ett nöje för 
åskådarna att gå på en match. Målet är enligt Marcus att åskådarna ska kunna parkera 
bilen vid arenan, få den tvättad under matchens gång samtidigt som familjen ska kunna 
äta god mat i samband med matchevenemanget. Nyligen presenterade svensk Elit Fotboll 
(SEF) en undersökning där personer i samband med fotbollsmatcher frågades vad de 
ansåg vara viktigast under en fotbollsmatch. I undersökningen framgår det att själva 
matchen är det viktigaste, därefter ska det vara smidigt att parkera och nummer tre och 
fyra på listan är att slippa kö till toaletten och kiosken. Halvtidsunderhållning ansågs inte 
vara lika viktigt för åskådarna. Enligt Marcus gäller det att man tar undersökningen på 
allvar och försöker leverera det som åskådarna efterfrågar, först genom att laget vinner 
matcherna. 
 
I allsvenskan och i Idrotts-Sverige rent generellt finns det idag en trend med fallande 
publiksnitt. Enligt Marcus är människors tid den största boven för alla som arbetar med 
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evenemang. Vad man behöver göra för att locka publik till ett evenemang är att minimera 
tiden det kräver för kunden. Det går att göra genom att tvätta publikens bilar eller ge 
mekanisk service under matchens gång och på så sätt öka värdet för vad kunden får ut av 
evenemanget. TV är en annan stor konkurrent eftersom den fotbollsintresserade numera 
kan se fotboll från toppligorna i Europa istället för att besöka en allsvensk arena. 
 
Marcus Jodin menar att BK Häcken identifierar alla evenemang i Göteborg som 
konkurrenter. Föreningen försöker att inte spela sina hemmamatcher samtidigt som det är 
något annat evenemang under samma tid och dag. Det finns en gräns för företag och 
privatpersoner, hur mycket pengar de är villiga att lägga på evenemang. Det gäller för BK 
Häcken som för alla andra evenemang att få sin del av kakan. I Göteborg finns det många 
olika idrotter och föreningar, vilket också kan göra det svårt för supportern vart han eller 
hon ska lägga sina sympatier. Förra året startade BK Häcken väldigt bra och ledde ett tag 
allsvenskan. När laget då skulle möta nykomlingen Mjällby kalkylerade föreningen med 
en publiksiffra på runt 1500 åskådare. Istället kom 3000 personer för att se matchen. 
”Publiksiffran påverkas väldigt mycket av hur det går rent sportsligt för laget”. När det 
senare började gå sämre för laget och de sportsliga resultaten uteblev märktes detta i 
åskådarantalet på matcherna. Även vädret har en påverkan på publiksiffrorna precis som 
för alla utomhusevenemang. BK Häcken ser inga särskilda trender i publiksiffrorna som 
att någon särskild månad skulle vara sämre eller bättre än någon annan. Det som påverkar 
mest är hur det går för laget, vilka motståndarna är och vädret. 
 
Förra året genomförde BK Häcken en åtgärd för att locka fler personer till arenan, som 
väckte en del uppmärksamhet. Huvudsponsorn BRA bygg gick in och betalade inträdet 
för supportrarna i den sista hemmamatchen. Det är svårt att svara på vilken respons det 
gav eftersom man inte vet hur många som hade kommit till arenan annars. Marcus 
förklarar också att gratis som begrepp är lite negativt laddat och att det är något man ska 
passa sig för då det kan sänka varumärkets värde. En tänkbar situation är enligt Marcus 
att årskortsinnehavare, som betalat för en produkt som andra får gratis, skulle kunna ta 
illa upp. Några sådana reaktioner upplevde man dock inte hos BK Häcken då BRA bygg 
betalade inträdet. BK Häcken har också genom åren gett bort en del souvenirer för att 
sprida BK Häcken som varumärke. Detta gjordes bland annat i samband med projektet 
RUN där alla deltagare fick en t-shirt och gavs möjlighet till att träffa spelarna i laget. I 
mars i år genomfördes även en kampanj där de som köpte årskort fick en halsduk på 
köpet. Enligt Marcus gör en sådan åtgärd från BK Häckens sida att supportern känner att 
han känner ett dubbelt värde. Samtidigt som supportern känner sig uppskattad av 
föreningen, i form av gåvan, gör han eller hon även indirekt reklam för föreningen, 
genom att visa sig med halsduken. 
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4.3 Gais (Göteborgs Atlet & Idrottssällskap) 
Gais grundades den 11 mars 1894 av sju medlemmar. Namnet Gais står för Göteborgs 
Atlet & Idrottssällskap. Föreningen spelar sina hemmamatcher på Gamla Ullevi, där även 
IFK Göteborg och Örgryte IS huserar. Första sm-guldet bärgades 1919 men sedan dess 
har föreningen upplevt både framgångar och motgångar. Fler SM - guld har det blivit 
men åren har också kantats av degradering till spel i lägre serier. På föreningens kansli 
arbetar tio personer och föregående säsong slutade Gais på trettonde plats22. 
Publikintäkterna var förra året 8 256 000 kr och de totala intäkterna utan 
spelarförsäljningar var 29 000 000 kr23. 

 

4.3.1 Kvalitativ intervju 
Den kvalitativa intervjun genomfördes med Christoffer Danielsson, vars arbetstitel går 
under Gais Marknad. Hans arbetsuppgifter innefattar arbete kring marknadsföring av 
föreningen, sponsorförsäljning samt att försöka arbeta med en supporterdialog. 
Christoffer är den enda personen som arbetar på föreningens marknadsavdelning. Då 
föreningen nyligen genomförde en omstrukturering av styrelsen var arbetsfördelningen 
av denna oklar när intervjun tog plats. Christoffer och övriga anställda på kansliet har 
dock ett internmöte varje fredag där frågor som rör den löpande verksamheten tas upp. 
 
Gais försöker nå ut till sin målgrupp med diverse marknadsföringsåtgärder för att skapa 
relationer och attrahera åskådare till arenan. De medier som används är dagstidningar, 
kvällstidningar samt även en del Internet. Tidningarna som föreningen annonserar i har 
en lokal förankring och består framför allt GT och GP. På Internet sker annonseringen 
främst på sportsday.se och en del fokus har även lagts på Facebook. Via Facebook 
försöker Gais öka interaktionen med supportrarna och arrangera en del tävlingar där man 
även lottar ut matchtröjor, biljetter etc. Dessutom läggs allt nytt material från hemsidan 
upp på Facebooksidan. Gais har försökt att matchannonsera via dessa forum men utan 
något större resultat. Enligt Christoffer är föreningen förhållandevis liten och de pengarna 
går istället att investera mer värdefullt. I skrivande stund har föreningen sålt ungefär 2000 
säsongsbiljetter, där trenden från föregående säsong är att försäljningen till privatpersoner 
har minskat medan den till företag har ökat.  
 
Vid prissättning av biljetterna har Gais som uttalad strategi att det ska vara fördelaktigt 
för yngre personer att se Gais spela sina hemmamatcher. Personer under 18 år anses vara 
framtiden och genom att attrahera dessa med lägre priser i dagsläget hoppas Gais kunna 
skapa relationer som ger avkastning på längre sikt. Föreningen har tidigare fokuserat på 
att ge pensionärer rabatterade priser, detta gav dock ingen ekonomisk effekt vilket gjorde 
att åtgärden förkastades. Christoffer ger oss följande exempel på hur prisbilden har sett 
ut: 

 
 

                                                
22 Tillgänglig 2011-05-05: http://www.gais.se/fotboll/gais.nsf/0/3d48ecb74bb672dbc1256f0f00288b43 
23 Muntlig källa: Sebastian Arby, ordförande Gais 
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När Gamla Ullevi var nybyggd så tänkte vi att nu jäklar ska vi ta bra 
betalt för detta, och det gjorde vi och vi tjänade ganska bra med pengar 
på det. Men PR- mässigt var det självmord, vilket har gjort nu att vi är 
billigast i stan. Eller billigare än IFK Göteborg kanske man ska säga. 
(Christoffer Danielsson) 
 

I dagsläget har Gais enligt Christoffer ingen särskild strategi gällande hur prissättningen 
av biljetter ska se ut, förutom att det ska vara fördelaktigt för personer under 18 år. Något 
som dessutom är nämnvärt är att säsongskortsinnehavare får ett rabatterat pris omkring 
45 procent på biljettpriset när de köper säsongskort istället för enstaka biljetter till varje 
hemmamatch.  
 
För att försöka upprätthålla bra relationer med supportrarna har Gais regelbundna möten 
med supporterföreningen. Där vill man kommunicera ut vad Gais som förening vill stå 
för, däremot har det vid dessa tillfällen uppstått en del meningsskiljaktigheter och 
parterna kommer inte alltid överens med varandra. När Christoffer talar om supportrar 
identifieras dessa slentrianmässigt med de personer som står i klacken och stöttar laget. 
Även om supportrar finns överallt, är det framför allt med denna grupp av människor som 
Gais har den största dialogen med. Relationen med klacken har varit dalande men har på 
senare tid förbättrats. Historiskt sett har Gais relation till supportrarna varierat lite 
beroende på resultaten. Gais avancerade för ett antal år sedan från division två upp till 
allsvenskan. När sedan bygget av den nya arenan Gamla Ullevi började ta fart blev 
klacken placerade på arenans kortsida, från att ha varit placerade på långsidan på den 
gamla arenan. Frågan infekterade dialogen mellan parterna och försvårades något 
ytterligare då klacken genomgick ett generationsskifte. Deras värdegrunder förändrades 
och den nya generation hade inte riktigt samma värdegrund som de äldre. Enligt 
Christoffer återstår det dock att se hur situationen utvecklar sig och enligt honom blir 
relationen med supportrarna bättre och bättre. 
 
För att ha mer information om supportrarna har Gais också en databas över alla som 
köper biljett på arenan, vilket även inkluderar årskortinnehavare. Informationen 
innefattas framför allt av namn, adress, mail samt telefonnummer. Problem för 
Christoffer och Gais är dock att de inte har kommit fram till något bra sätt att använda 
informationen. Databasen som föreningen använder är av god kvalitet men ytterligare 
investeringar på till exempel bra CRM system är en allt för stor investering. I dagsläget 
arbetar Gais istället med att ta fram ett nyhetsbrev som skickas ut till de mailadresser som 
är tillgängliga. Databasen används dessutom för att annonsera om hemmamatcherna. I 
framtiden vill Christoffer att varje supporter efter matcherna får ett mail där Gais tackar 
för besöket på arenan. Personalbrist är en av anledningarna till varför detta inte går att 
lösa i nuläget. Målet är dessutom att göra mer selektiva utskick, för att åstadkomma en 
större respons.  
 
Gaissupportrar är traditionsenligt överrepresenterade i Majorna, Masthugget och runt 
Järntorget. Den typiska bilden av en Gais supporter beskriver Christoffer Danielsson med 
glimten i ögat på följande sätt: ” En lätt alkoholiserad poet från Majorna kanske man 
skulle säga”. En person vars ekonomiska situation kunde varit bättre och politiskt är en 
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Gaisare oftast dragen åt antingen den extrema högern eller extrema vänstern. Detta är 
även en situation som gäller bland föreningens sponsorer där skillnader mellan var de 
politiska sympatierna ligger kan vara stora. ”Gaisare vill helst vara lite annorlunda, de 
avskyr kostym och sådana här grejer”. Kunskapen om vilken värdegrund supportrarna har 
försöker Gais använda på olika sätt. Man har bland annat försökt utforma vissa epitet som 
att Gais ska vara en ”underdog” och slå från underläge. De olika politiska åsikter som 
gäller bland supportrarna har dock gjort det svårt för Gais att avgöra vilka åtgärder som 
är lämpliga. Därför tog föreningen i år beslutet att symbolisera Gais för vad det är, det 
vill säga grönsvart. Sett i ett längre perspektiv är det enligt Christoffer viktigt att alla vet 
vad Gais står för då man i dagsläget enligt honom inte står för någonting särskilt.  
 
De personer som står i klacken består av en tapper skara människor som inte i första taget 
undviker att se Gais hemmamatcher på grund av dåliga väderförhållanden. Klacken 
består av ungefär 600 personer och när det vankas derby mot IFK Göteborg brukar 
klacken utökas till cirka 1500 personer. För Gais blir klacken oerhört värdefull då de 
skapar en stämning och bättre inramning kring matchen. Gais försöker även vidta 
åtgärder för att öka denna skara. En konkret åtgärd är att de som har årskort får ta med sig 
en vän till matcherna. Det är dock enligt Christoffer svårt för Gais att nå ut till den breda 
massan av de 500 000 människor som bor i Göteborgsområdet. Gais måste istället vända 
sig till sina befintliga åskådare och attrahera nya via dessa personer. Ekonomiska och 
personella resurser har bidragit till att föreningen däremot inte har kunnat åstadkomma de 
effekter man önskat.  
 
Även om sponsorer är viktiga supportrar med framför allt ett ekonomiskt stöd urskiljer 
sig klackmedlemmarna med sitt fysiska engagemang. Det finns däremot en baksida som 
identifierar sig i form av huliganism. Förra året betalade Gais 400 000 kronor för den 
skadegörelse som tog plats på arenan. Det har blivit ett allt större problem från att 
egentligen varit ett mindre problem. Enligt Christoffer ska det vara säkert för alla att 
besöka Gamla Ullevi när Gais spelar och detta är något som föreningen vill kommunicera 
ut till supportrarna. Därför lägger Gais omkring en miljon kronor varje år på säkerhet, 
även i förebyggande syfte. 
 
På kort sikt arbetar Gais med de metoder som ryms inom transaktionsmarknadsföringen. 
Det handlar om att få dit publiken, få dem att betala, ta del av produkten och sedan bege 
sig hemåt. Enligt Christoffer har Gais genom åren lagt stort fokus på arbeta på detta sätt 
och för lite fokus har lagts på att försöka skapa relationer med supportrarna. Christoffer 
påvisar personella resurser som anledningen till varför föreningen har arbetat efter det 
synsättet. Huruvida publiken väljer att besöka arenan eller inte är starkt korrelerat med de 
sportsliga och ekonomiska framgångarna. ”Vi vill ju göra det men det är alltid enklare att 
vara ute efter de snabba pengarna och i den ekonomin vi har är det jätteviktigt”. 
Christoffer syftar då till den rådande konjunkturen. När krisen inträffade drabbades Gais 
genom att ett flertal företag inte längre ville fortsätta sina tidigare partnerskap med 
föreningen. Gais har också genom åren ofta haft problem med att vissa supportrar inte 
uppskattar andra supportrar som besöker Gamla Ullevi ett fåtal gånger per säsong. 
Christoffer säger att Gais givetvis vill att alla supportrar ska besöka varje hemmamatch. 



 

37 

Detta är dock något som är svårt att uppnå och det blir extra viktigt att rikta in sig på den 
skara som ser fyra till fem matcher per säsong.  
 
Någon direkt förebild sett till hur man ska identifiera sig och skapa relationer har Gais 
inte. Däremot har föreningen sneglat en del på St Pauli, som agerar i den tyska högsta 
ligan. St Pauli har blivit en uttalad ”alternativ” förening som öppet signalerar ut sina 
värden. Gais har också sett hur situationen ser ut i andra städer. Eftersom man är det 
”andra laget” i Göteborg försöker man hitta framgångsrika föreningar som arbetat efter 
det konceptet. Gais har också reflekterat lite över hur Frölunda Indians arbetar men enligt 
Christoffer handlar ishockey om en helt annan produkt. Även om de också bedriver 
idrottsverksamhet lockar Frölunda en evenemangspublik som är svår för Gais att nå. För 
att få en bättre förståelse för vad publiken på hemmamatcherna efterfrågar har Gais 
därför gjort en marknadsundersökning. Via hemsidan ställdes olika frågor till 
supportrarna vad de värdesätter och saknar på Gamla Ullevi. Undersökningen bidrog till 
att Gais fick en större förståelse för supportrarna.  
 

De har egentligen fyra grundkrav. Bra gräsmatta med bra fotboll. Det 
ska liksom se bra ut, visuellt. Sedan är det också vädret, 
högtalarsystemet och faciliteterna som toaletten, kioskkön och sånt. 
(Christoffer Danielsson) 
 

Genom att identifiera ovanstående kriterier för vad supportrarna uppskattar vill Gais 
förbättra helhetsintrycket av att besöka Gamla Ullevi. Samtidigt är det viktigt att 
identifiera om det finns några tydliga trender varför publiken kommer till arenan. Enligt 
Christoffer är det sportsliga den helt avgörande faktorn som bestämmer hur många som 
kommer till Gamla Ullevi men även yttre aspekter som väderförhållanden spelar stor roll. 
Allsvenskan gjorde förra säsongen stora publiktapp sett till tidigare år och för att möta 
den fallande trenden har Gais satt in en kommitté som ska arbeta med sådana frågor. 
Enligt Christoffer finns det en mättnad hos fotbollspubliken och fotbollen har blivit allt 
för lättillgänglig. Från en tid då man var tvungen att gå till en pub för att se en match kan 
du numera istället sitta hemma i tv- soffan och zappa in ditt favoritlag. Upplevelsen blir 
även en helt annan. ”Förut kunde du sitta med en liten skärm medan du nu sitter med 
surroundsystem, widescreen och hd- kvalitet”. Tiderna förändras och nya konkurrenter 
går att identifiera. För Gais del handlar det inte så mycket om andra idrotter i närområdet 
utan snarare matcher som åskådarna anser vara av bättre kvalitet. Christoffer syftar 
främst på Champions League eller när storlag som Barcelona eller Real Madrid spelar. 
Förra året spelade Gais till exempel en allsvensk match samtidigt som det var semifinaler 
i Champions League, vilket enligt Christoffer var en bidragande orsak till att inte lika 
många kom till Gamla Ullevi.  
 
Gais har dessutom i kommersiellt syfte lagt ut souvenirförsäljningen till Intersport, som 
sköter försäljning av föreningens produkter. Detta begränsar möjligheterna att göra 
ytterligare åtgärder för att bättre på relationen med supportrarna. Däremot får alla 
medlemmar en pin och ett plastkort och ser ut ungefär som ett visakort.  
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5. Analys 
I avsnittet analys har vi med hjälp av den teoretiska referensramen implementerat de 
insikter som empirin har gett. Analysen har utgått ifrån de teorier och metoder som lagts 
fram i den teoretiska referensramen som jämförs med verkligheten, det empirin ska 
spegla. För att underlätta för läsaren är denna del uppdelad på liknande sätt som teorin 
och kompletteras med relevanta aspekter från den empiriska delen. Hur de tre olika 
föreningarna arbetar med relationsskapandet skiljer sig åt och avsikten med analysen är 
att ge en gemensam bild av föreningarnas arbete, hur långsiktiga relationer kan skapas. 
 

5.1 Locka supportar genom transaktionsmarknadsföring 
Denna del berör hur föreningarna i undersökningen agerar för att enligt de riktlinjer som 
transaktionsmarknadsföringen ger, locka supportrar som vanligtvis inte besöker arenan. 
Det är med denna grupp av människor där någon relation inte ännu har kommit till stånd. 
Därmed kommer transaktionsmarknadsföringsperspektivet väl till hands och det ramverk 
som redogörs i den teoretiska referensramen. För att komplettera resonemanget och föra 
analysen vidare mot relationsskapandet kommer avsnittet avslutas med Jaffe’s (2007) Six 
C:s Construct.  
 
Marknadsmixen inbegriper framförallt fyra olika delar: pris, plats, produkt och 
promotion. Hos BK Häcken, IF Elfsborg och Gais finns det både likheter och olikheter 
med respektive strategier gällande prissättningen, hur produkten ska marknadsföras, hur 
arenafrågan ser ut samt i vilken utsträckning promotion åtgärder används. Gemensamt för 
alla föreningar är dock att de tar del av den generella utveckling som fotbollen utsätts för 
och dess medieexponering i stort. Det ramverk som ryms inom 
transaktionsmarknadsföringen tar inte alltid hänsyn till yttre aspekter som innefattar den 
mänskliga upplevelsen. Själva upplevelsen är ett centralt begrepp inom fotbollen och 
kommer beröras mer när analysen leds in mot relationsskapandet. Oftast är personella 
och ekonomiska resurser orsaken till varför föreningarna tenderar att bortse från 
relationskapandet och istället arbeta mer på kort sikt. 
 
Vid prissättning anammar föreningarna olika typer av strategier. Som en del av 
marknadsmixen, presenterad av Kotler et al (2005) definieras priset som den summa ett 
företag eller i vårt fall förening kan ta för erbjuden produkt eller tjänst. En fotbollsbiljett 
är det huvudsakliga priset för en supporter när han eller hon besöker arenan. Utöver 
biljetten kan det också tillkomma andra utgifter beroende på om supportern väljer att 
köpa något snacks eller liknande. Alla tre föreningarna som vi undersökt erbjuder ett 
rabatterat pris, för den som väljer att köpa årskort. Ett årskort innebär att supportern får 
tillgång till en egen plats till alla hemmamatcher under säsongen samt förtur till 
eventuella Europacupmatcher. Jämfört med att köpa varje hemmamatch separat blir en 
sådan lösning avsevärt billigare och föreningen lyckas knyta en större intäkt över lång 
sikt. Detta skulle kunna tänkas vara en del i relationsskapandet men en sådan aspekt 
kommer först i ett senare avsnitt. Priset ska inte agera som en avgörande faktor för att 
besöka arenan utan det är snarare fotbollen som ska stå i centrum och avgöra huruvida 
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supportern går till arenan eller inte. Enligt Winer (2007) kan priset i många fall ge en 
konkurrenskraftig fördel. För fotbollsföreningar ser situationen annorlunda ut. Enligt BK 
Häcken är priset inte något verktyg som kan användas för att skapa fördelar mot andra 
föreningar. Däremot kan en förening med en modern arena i ett inledande skede ta något 
högre priser, då en ny arena kan ge legitimitet åt en sådan åtgärd. Detta var något som 
Gais gjorde, när Gamla Ullevi stod klar. Det är däremot svårt att ge gratis inträde till 
enstaka matcher då man riskerar att årskortsinnehavare tar illa vid sig och på så sätt skada 
den relationen. Det är samtidigt svårt att senare ta betalt för något som har varit gratis, då 
människor tenderar att vänja sig vid det. Detta är inget som nämns i teorin utan är en 
gemensam tanke från alla tre informanter. Priset som begrepp är således svårt att 
experimentera med och prissättningen ser likvärdig ut för de flesta lag i allsvenskan.  
 
Produkten som föreningarna arbetar med är fotboll och är således det som erbjuds 
marknaden. Här går teorin och empirin hand i hand då båda beskriver kärnprodukten som 
det absolut viktigaste. Fotboll är underhållning och fokus ska således ligga på fotbollen 
som sådan. Detta är också den mest centrala delen för alla de föreningar vi har varit i 
kontakt med. Frågan återstår däremot på vilket sätt underhållningen ska genomföras. 
Olika föreningarna har olika typer av synsätt för hur fotboll ska spelas. Vissa vill 
underhålla med en attraktiv fotboll, andra är mer defensivt lagda och vissa med enda 
målet att vinna matcher. BK Häcken har till exempel som uttalad strategi att de ska spela 
en attraktiv fotboll. Eftersom det finns stora olikheter i hur fotbollen spelas gör det 
således svårt att konkretisera hur produkten ser ut. Fotboll är alltid fotboll men det finns 
många fler dimensioner av det beroende på vem man frågar och hos vilket lag 
sympatierna ligger. Det är alltså konsumentens presumtion av produkten som avgör dess 
kvalitet. Det finns också aspekter som ligger bortom föreningarnas kontroll och som styr 
utvecklingen av publiktillförsel i stort. Det kan handla om hur det går för det svenska 
fotbollslandslaget eller hur den rådande konjunkturen ser ut. Föreningarna försöker 
istället rikta in sig på ett mer lokalt plan och arbeta utefter sina egna förutsättningar.  
 
Genom att syna modellen ”three levels of a product” (Winer 2008), är den första nivån 
den tillfredsställelse som supportern känner innan, under och efter matchen. Därefter 
kommer själva kärnprodukten fotboll, som enligt föreningarna ska vara det centrala. Av 
undersökta föreningar är vissa mer framgångsrika än andra men alla menar att själva 
matchen och hur den utförs är det som lockar publiken till arenan. Intervjun med BK 
Häcken gjorde oss medvetna om diverse marknadsundersökningar som gjorts på initiativ 
av föreningarna samt Svenska fotbollsförbundet. Dessa har till viss del blivit berörda i 
den empiriska delen. De pekar på att supportrarna först och främst vill se en bra 
fotbollsmatch som i kombination med bra ljud, väderförhållanden och korta kötider 
skapar en produkt av god kvalitet. Supportrar blir tillfredsställda om laget vinner 
matcherna, då antalet åskådare ofta är starkt korrelerades med hur det går för laget. Som 
en integrerad del av produkten presenteras även Internet, som står för en ökande del av 
vad föreningarna uppfattar som dess produkt.  Föreningarnas hemsidor står för en allt 
större del av nyhetsflödet och kopplas i allt större utsträckning samman med Facebook, 
för att uppmuntra interaktionen mellan supportern och föreningen. Gais, BK Häcken och 
IF Elfsborg använder alla Facebook allt mer för att få en närmare kontakt med 
supportrarna.  
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Fotboll spelas på en utomhusarena, på antingen gräs eller konstgräs. Vilket år arenan är 
byggd eller hur den ser ut är två aspekter som diskuteras när det tredje p:et platsen 
introduceras. Eftersom fotboll är en utomhussport finns inte samma möjligheter att 
erbjuda spektakulära ljusshower eller samma känslor som i en inomhushall, där många 
intryck bevaras i hallen. Detta är något som Gais förstått innebörden av då en 
inomhusarena enligt dem lockar en annan typ av evenemangspublik. Istället gäller det att 
trycka på de attribut som är påtagliga på en fotbollsarena. Då konkurrensen från tv-
utbudet ökar gäller det för fotbollsföreningarna att särskilja sig genom att erbjuda andra 
sidor av produkten fotboll. På arenan går det med olika visuella intryck påverka 
supportern till att få en högre tillfredsställelse. För fotbollen går platsen och produkten 
ofta hand i hand, då de tar plats samtidigt. Både Gais och IF Elfsborg har nya och fräscha 
arenor. BK Häcken spelar sina hemmamatcher på Rambergsvallen, som är en förlegad 
arena i jämförelse. Detta har inneburit ett försprång gentemot konkurrenterna eftersom 
nya arenor byggs med en bättre akustik och kan erbjuda bättre faciliteter som toaletter 
och kiosker. En gemensam åsikt från föreningarna att en modern arena är att en 
förutsättning för att man som förening ska kunna utvecklas och ta nästa steg mot att bli 
etablerade.  
 
Det kan också vara av stor vikt att utforma olika typer av aktiviteter som gör att 
supportern väljer att besöka arenan. Detta kallas för promotion och syftet är att göra 
supportrar medvetna om matchdagar och information om föreningen. Alla tre 
föreningarna använder så kallad direktreklam, genom att framför allt genom att 
konstruera matchannonser och liknande. Detta sker på strategiskt utvalda platser och även 
vid arenan. Den största matchannonseringen sker dock via hemsidan och mail- utskick. 
Gais säger att de har många idéer och tankar om hur de skulle kunna utöka sina 
promotionsåtgärder men personella och ekonomiska resurser hindrar dem från detta. 
Föreningarna gör även andra åtgärder som syftar till att stärka föreningens varumärke. 
BK Häcken har till exempel genomfört en kampanj där man ville göra nya målgrupper 
uppmärksamma om föreningen samt att man har engagerat sig i olika samhällsprojekt. 
Detta är också något som gäller IF Elfsborg och Gais. Även om samhällsengagerande 
åtgärder främst är till för att hjälpa andra, skapar det även en starkare bild av föreningen 
och kan stärka varumärket.  
 
För att komplettera och i viss mån ersätta den teori som Kotler et al (2005) presenterar 
som marknadsmixen har Joseph Jaffe (2007) tagit fram the Six C:s Construct. Han 
presenterar sex stycken C:n som alla syftar till att engagera och uppmuntra konsumenten 
till att skapa ett partnerskap med motparten. Hans resonemang bygger på innehåll, 
handel, delaktighet, anpassning, kommunikation samt att bli en del av konsumentens liv. 
Alla delar av intervjuerna med BK Häcken, Gais och IF Elfsborg går att återknyta till de 
olika elementen av Jaffes teorier, ”join the conversation” som syftar till att göra 
supportern mer delaktig i fotbollsupplevelsen. Det handlar mer om att utforma produkten 
fotboll och styra utbudet efter supportens efterfrågan. Ingen av föreningarna har en 
uttalad marknadsstrategi för hur man ska få åskådarna till arenan utan arbetar mer utifrån 
tidigare erfarenheter i kombination med trender i samhället. IF Elfsborg arbetar dock mer 
konkret med åtgärder som syftar till att engagera en större massa. Man har utformat en 
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kampanj som benämns ”Älska Elfsborg” där man vill få fler Boråsare att stötta stadens 
största idrottsförening. IF Elfsborg syftar till att uppmuntra interaktionen med 
supportrarna och är ett steg i ledet mot att engagera de supportrar som blivit mer passiva. 
Åtgärder av detta slag är enligt IF Elfsborg ett måste då konkurrensen från tv-utbudet blir 
allt större. Gais har identifierat supportrar i allmänhet som allt mer lata och det blir 
svårare att konkurrera med en underhållande fotboll. Dialogen med supportrarna är av 
stor vikt och föreningar bör istället försöka skapa ett partnerskap mellan parterna. 
 
Innehållet, som är fotbollen, finns där för att övertyga konsumenten om att det är den 
bästa underhållningen och att supportern ska engagera sig i en särskild förening. Genom 
att vinna matcher tar man det första steget mot att attrahera åskådare till arenan. Det finns 
föreningar som däremot lyckas överbrygga sina sportsliga framgångar och istället skapa 
en delaktighet mellan förening och supportrarna. Gais menar att Hammarby, som för 
närvarande spelar i superettan har en så pass stark lokal förankring på Södermalm i 
Stockholm att sämre sportsliga inte kan bryta förhållandet mellan parterna. Denna 
situation är dessutom i allra högsta grad påtaglig för de mest lojala supportrarna hos de 
föreningar vi undersökt. Hur och var denna lojalitet uppstår är svårt att svara på. BK 
Häcken menar ändå att det är en intressant aspekt och försöker i sitt arbete ut mot 
supportrarna skapa en stolthet kring Hisingen, som Hammarby har gjort på Södermalm. 
På samma sätt har även Gais arbetat genom åren, även om deras supporterskara i många 
fall kan ha stora skillnader vart de lägger sina sympatier i övrigt (politiskt etc.). Gais är 
traditionsenligt mest representerade i de västra delarna av Göteborg (Majorna och 
Masthugget) medan lokalkonkurrenten IFK Göteborg har fler supportrar i de östra 
delarna. IF Elfsborg har genom sin position som enda elitfotbollsförening i Borås varit 
det självklara valet för de flesta boråsare. Det är således svårt för fotbollsföreningar i 
Sverige att övertyga supportrarna om innehållets överlägsenhet, då kvaliteten på bra 
fotboll är högre i de stora europeiska ligorna. Fokus bör istället ligga på den lokala 
förankringen och kommunicera värden som är svåra att få någon annanstans.  
 
Gais genomförde när deras hemmaarena Gamla Ullevi blev färdigbyggd en radikal 
höjning av biljettpriset. Ekonomsikt var detta en mycket god åtgärd, däremot skadade den 
relationen till supportrarna, som till viss del kände sig svikna. Grunden till handel är att 
konsumtionen generar kapital för att verksamheten ska gå runt. Däremot borde 
föreningen likaså företaget inte agera efter ett sådant kortsiktigt perspektiv. I motsats till 
detta har Gais också gjort en del åtgärder för att attrahera en yngre supporterskara. 
Hoppborgar samt utdelning av glass till barn är två konkreta åtgärder man genomfört för 
att binda upp en yngre generation i framtiden. Gais säger också att de förut försökte locka 
äldre personer (pensionärer) men detta görs inte längre då det inte genererade något 
ekonomiskt uppsving. För att uppmuntra till handel, menar Jaffe (2007) vidare att 
webben inte bör ses som ett komplement till den huvudsakliga verksamheten, utan utgöra 
en större del av arbetet ut mot supportrarna. Sociala medier är ett sätt att uppmuntra 
publiken att ta del av varandras åsikter och passion för sitt lag. Via till exempel Facebook 
har BK Häcken, IF Elfsborg och Gais alla anordnat tävlingar och liknande där priser som 
halsdukar och annat delats ut. IF Elfsborg anordnade dessutom en omröstning på sin 
Facebooksida där man lät folk rösta på vilken av tre alternativ till en ny souvenir de 
tyckte om bäst. Sådana åtgärder görs för att skapa delaktighet, något Jaffe (2007) 
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identifierar som community. Nästa C av de sex är det som syftar till att finnas där för 
konsumenten. Eftersom det handlar om fotboll är det svårt att finnas där konstant för 
supportern, eftersom det inte spelas matcher varje dag. Tillgängligheten finns istället att 
hitta via hemsidan och att utarbeta goda relationer till supportrarna. Som vi har nämnt 
tidigare ligger det enligt alla tre föreningar, i allas intresse att arbeta med medier där 
supportern huserar. Genom att hålla ett bra samarbete med de tv-bolag som producerar 
matcherna kan man också lägga upp videoklipp, intervjuer och matchreferat som gör att 
tillgängligheten för supportern ökar. Detta är också en del av den anpassning som 
föreningarna måste göra för att erbjuda det som supportern efterfrågar. Eftersom de 
ekonomiska skillnaderna mellan till exempel IF Elfsborg och Gais är stora gäller det att 
anpassa produkten och differentiera produkten där kundanpassningen är en viktig del. 
Kommunikation med supportrarna måste även ske på deras våglängd. BK Häcken 
genomförde för några år sedan en uppmärksammad kampanj där bussar runt om på 
Hisingen utsmyckades med matchrelaterade budskap på främmande språk. Det är enligt 
Jaffe (2007) inte någon part som har kommandot utan relationer mellan företag/förening 
och kund/supporter utspelas som ett partnerskap. Detta är alla tre undersökta föreningar 
medvetna om och eftersom de ständigt försöker attrahera nya supportrar samtidigt som 
relationen med befintliga stärks. 

 

5.2 Hur relationer skapas mellan förening och supporter 
Som redogjordes i vald teoretisk referensram finns det flera olika aspekter till varför en 
supporter väljer att inleda en relation med en fotbollsförening. I denna del har vi jämfört 
dessa aspekter från verkligheten i de föreningar vi har intervjuat. Relationer byggs enligt 
Bee & Kahle (2006) på att uppmuntra engagemang, skapa en delaktighet, inge tillit och 
sträva mot att hålla gemensamma värderingar.  
 
Supportrar som har ett stort engagemang till en förening kan utveckla en patriotism och 
ett starkt åtagande till föreningen oavsett vilka andra val som är tillgängliga, Dessutom är 
engagerade supportrar ofta bekanta med föreningens erbjudanden vilket minskar risken 
(Bee & Kahle 2006). Stoltheten i supporterskapet är något som Gais använder i sin 
marknadsföring. Gais försöker kommunicera ut till sina supportrar att det ska innebära en 
stolthet att visa sitt engagemang till föreningen. Nackdelen med detta är att de trognaste 
supportrarna anser att om man inte går på varje match är man ingen riktig gaisare och kan 
vända ryggen mot de som bara ser några matcher per år. Samtidigt blir det en svår 
balansgång då de åskådare som ser 4-5 matcher per säsong är i princip lika viktiga för 
föreningen som de som har årskort. Klacken bidrar med en stämning och ett fysiskt 
engagemang som få kan konkurrera med. De allra trognaste supportrarna låter inte yttre 
aspekter som väderförhållanden avgöra om de ska besöka arenan eller inte. Gais ser 
väldigt positivt på klackens närvaro, däremot finns det individer som svartnar ner 
klackens rykte. Den huliganism som finns kostar Gais stora summor pengar varje år. 
Under förra säsongen fick Gais betala 400 000 kronor för den skadegörelse som vissa 
individer i klacken stod för. Dessa personer står för en liten del av den totala klacken, 
men deras närvaro vittnar om ett engagemang med helt andra värderingar.   
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IF Elfsborg identifierar inte sin produkt som enbart fotbollsunderhållning. Det innebär en 
stor konkurrens från TV där folk istället för att se allsvensk fotboll kan se fotboll från de 
bästa ligorna i världen. Därför försöker man sälja in IF Elfsborg genom relationen till 
Sjuhäradsområdet. IF Elfsborg är det överlägset främsta valet i Sjuhäradsbygden och 
detta vill föreningen bygga vidare på för att man på flera olika sätt lyckas bygga 
relationer till dessa personer och på så sätt få de till arenan på matchdagarna. Det gäller 
även att sälja in de värden som supportrarna inte kan få hemma i Tv-soffan utan bara får 
om de är på plats på arenan som delaktighet, stämningen på arenan och möjligheten att 
med sång stötta sitt lag. När Borås arena byggdes var föreningen samtidigt inne i en bra 
sportslig period med ett växande självtroende som följd. Samtidigt värvades forna 
Elfsborgsspelare Anders och Mathias Svensson tillbaka till Borås vilket höjde 
självförtroendet ytterligare och bidrog starkt till ett ökat engagemang från supportrarna. 
Ett ökat engagemang från supportrarna minskar samtidigt risken, spänningen, och 
sannolikheten för att kognitiv dissonans ska uppstå. Värvningarna som IF Elfsborg 
genomförde i kombination med bygget av den nya arenan var två konkreta åtgärder som 
syftade till att öka engagemanget hos supportrarna. 
 
BK Häckens marknadschef Marcus Jodin nämner att det i supportergruppen finns det ett 
engagemang och en gemenskap man inte finner bland vanliga besökare på arenan och 
man önskar att supportergruppen växer och får fler medlemmar. Detta skulle få som 
effekt att det blir ett ökat engagemang kring föreningen, vilket ökar intresset för BK 
Häcken i ett större perspektiv. Det förs en god dialog med supportrarna och föreningen 
försöker ge tillbaka med sitt engagemang genom att ställa upp med resurser de förfogar 
över. Supportrar vill ofta vara involverade och deras engagemang kan uttryckas genom 
att man går och ser lagets matcher eller köper souvenirer och produkter från föreningen. 
Detta gör man för att man vill visa sin delaktighet och viljan att skapa en relation till 
föreningen (Bee & Kahle 2006). På samma gång är det viktigt att man från föreningens 
sida uppmuntrar till en delaktighet. BK Häcken organiserade en pub som ligger nära 
arenan Rambergsvallen där supportrarna kan vara innan matcherna. Till denna pub 
skänkte föreningen diverse souvenirer för att det skall kännas som en riktig Häcken-pub. 
BK Häcken försöker också hjälpa sin supportergrupp genom att bland annat låna ut sina 
lokaler till möten och ge ekonomiskt stöd vid bortaresor. Enligt Markus Jodin är 
föreningen i en fas där man växer för varje år och supportrarna blir allt viktigare för att 
man inte ska förlora sin identitet. För att få en supportergrupp som trivs ser man även till 
att supportrarna har en bra dialog med spelarna. IF Elfsborg försöker också bygga mycket 
på delaktighet, för att supportrarna ska känna att de är en del av föreningen. För att 
försöka skapa delaktighet och få fler medlemmar i föreningen hade man förra året en 
kampanj som hette ”Vi tillsammans” där man bland annat tog fram en bild av supportrar, 
spelare, äldre, yngre, killar och tjejer blandat som skulle symbolisera just ”Vi 
tillsammans”. Allt detta gjordes för att alla ska kunna känna sig delaktiga. All 
marknadsföring från IF Elfsborgs sida görs för att få besökare till arenan oavsett om det 
handlar om matchannonser, ”Älska Elfsborg”, ”Vi tillsammans” eller andra 
samhällskampanjer. IF Elfsborg vill att så många som möjligt ska se sig som supportrar 
och vara delaktiga i föreningen istället för att enbart vara fotbollskonsumenter. I IF 
Elfsborg är man även medveten om att delaktighet kan se ut på olika sätt. De personer 
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som står i klacken och bidrar till stämningen på arenan är delaktiga på sitt sätt medan de 
som sponsrar föreningen genom att pumpa in pengar är delaktiga på ett annat sätt. 
 
Enligt Morgan och Hunt (1994) är tillit det första steget i relationsskapandet. En 
supporters tillit till föreningen grundar sig i förväntningar om kompetens och pålitlighet 
för spelare, ledare och laget. Om förväntningarna möts finns det en stor chans att 
supportrarna skapar en relation till föreningen (Bee & Kahle 2006). Under säsongen 2011 
kommer spelarna i BK Häcken ha en mer framträdande roll i marknadsföringen. Efter 
varje match kommer det finnas möjlighet för supportrarna att träffa spelarna om man så 
vill, likt det koncept som Frölunda Hockey använder med sitt ”Fans corner”. Denna 
åtgärd görs för att skapa en större tillit för spelarna. Uppfattningen från empirin är att 
spelarna omtyckta skapar det i ett senare skede även goodwill för föreningen ut mot 
publiken. 
 
Gais använder spelarna i liten omfattning även om ambitionen finns att spelarna borde få 
ta en större roll i marknadsföringen. För att i framtiden uppnå detta har man anställt en 
sportchef, vars arbete till viss del kommer att handla om att involvera spelarna i 
marknadsföringen. Idag är spelarna med på olika evenemang och åker bland annat ut till 
skolor för att marknadsföra föreningen och dela ut matchbiljetter. För att kunna skapa en 
tillit till supportrarna genom att uttrycka sig på lämpligt sätt har spelarna i Gais fått en del 
medieträning. Det står också inskrivet i spelarnas kontrakt om hur de bör uttrycka sig 
samt att de inte får uttrycka sig illojalt mot föreningen. Även IF Elfsborg och BK Häcken 
har inskrivna bestämmelser i spelarnas kontrakt om hur de får bete och uttala sig. IF 
Elfsborg har kommit ett steg längre än Gais i arbetet med att involvera spelarna i 
marknadsföringen. Spelarna är i hög grad inblandade i matchannonsering och de 
förekommer även i annan form av marknadsföring, alltid i syfte att agera för föreningens 
bästa. Publiken kommer inte bara till arenan för att se sitt favoritlag spela, utan även för 
de tycker om vissa spelarprofiler. Detta återspeglar återigen vikten av att spelarna 
kommunicerar ut en tillit, att supportrarna kan lita på dem. Föreningarna använder också 
olika spelare för olika ändamål. En spelare som kommunicerar trygghet används till 
situationer med liknande dignitet. IF Elfsborg har analyserat hur tilliten till olika spelare 
tolkas och använder spelare som är kända för supportrarna och mest omtyckta i större 
utsträckningen än de mindre kända spelarna. Tilliten är förenad med spelarens 
tillförlitlighet, integritet och kompetens. Man vill således inte överexponera vissa spelare 
och inte riskera att tilliten hos spelaren försvinner.  
 
Precis som tillit ses gemensamma värderingar som ett möjligt första steg till en relation 
(Morgan & Hunt 1994). Gemensamma värderingar mellan en supporter och förening kan 
även leda till ett ökat engagemang från supporterns sida. Den djupaste nivån av relation 
mellan supporter och förening skapas genom gemensamma värderingar (Bee & Kahle 
2006). Hos BK Häcken har man en varumärkesplattform som alla i föreningen får ta del 
av och denna plattform innehåller de värden man vill att föreningen ska förknippas med. 
Hur personerna i organisationen ska kommunicera externt finns klara riktlinjer för där 
man vill vara utmanaren från Hisingen, något som ska genomsyra hela föreningens 
varumärke.  
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BK Häcken har uppfattat sig själva som aningen identitetslösa och därför satsar man 
mycket på att försöka skaffa sig en identitet. För att åtgärda detta arbetade man mycket 
förra året med en varumärkesskapande marknadsföring. Föreningen kommunicerar bland 
annat Hisingen som det geografiska område man främst vill förknippas med och därmed 
skilja sig från Göteborg. Gais arbetar lite på ett liknande sätt, att försöka skapa sig en 
identitet och hitta gemensamma värderingar mellan föreningen och supportrarna. Gais 
har regelbundna möten med supportrarna där man kommunicerar vad föreningen ska stå 
för. Det är dock inte alltid som supportrarna och föreningen är överens om vad man ska 
stå för och från föreningens sida upplever man att supportrarna är uppdelade i olika läger. 
Gais supportrar anses politiskt sett vara antingen extremt höger eller extremt vänster och 
väldigt få ligger däremellan. Gais vill därför arbeta efter epitetet att gaisare vill vara lite 
annorlunda. Föreningen ska i en nära framtid få in nytt folk i styrelsen och en av de 
viktigaste frågorna på agendan är att välja något att stå för, då man i dagsläget är något 
identitetslösa. IF Elfsborg har en gemensam målbild som alla känner till och arbetar efter. 
Att skapa en bra bild av IF Elfsborg gör att man i slutändan får fler besökare på arenan. 
Att skapa en positiv bild och ett starkt varumärke av IF Elfsborg finns med hela tiden och 
är något som värderas högt. IF Elfsborg arbetar mycket med den regionala förankringen 
då man tror detta hjälpar till att identifiera de gemensamma värderingarna. Målet är att 
vara det självklara valet i Borås med omnejd. Genom att hålla sig uppdaterade om vad 
personer runt omkring Borås anser vara viktigt i kombination med föreningens egna 
värderingar kan man lägga grunden till framgång likt Rosenborg har gjort i Trondheim. 

 

5.3 Hur föreningen lyckas etablera en relation 
Föreningen förfogar över ett antal element som kan användas för att uppmuntra 
supportrarna att komma tillbaka till arenan och senare inleda en relation. Detta nås enligt 
Bee & Kahle (2006) genom interaktion mellan parterna, att det finns en ömsesidig 
gästvänlighet samt att gåvor till supportern kan uppmuntra till en bättre upplevelse av 
föreningen. Kombinerat med att vara väl förkovrad om supporterns geografi och 
demografi genom databaser kan detta enligt Bee & Kahle (2006) uppnås. Resultaten för 
detta har varit varierande i föreningarna. Värt att notera är att BK Häcken har mottagit 
olika priser för sitt arbete med marknadsföring, vilket är ett bevis på att ambitionen att 
använda marknadsföringen som ett viktigt redskap finns där. Det finns lite teori om hur 
fotbollsföreningar konkret bör arbeta för att uppnå en interaktion med supportrarna. 
Informanterna för Gais, IF Elfsborg och BK Häcken har implementerat sina kunskaper 
från andra områden in i fotbollens ramverk, kombinerat med tidigare erfarenheter från 
diverse utbildningar. Föreningarna agerar mycket efter egna erfarenheter även om man 
sneglar på företag som varit framgångsrika med sin marknadsföring.  
 
Interaktion handlar mycket om att skapa en samverkan eller samspel mellan två parter. IF 
Elfsborg strävar efter att allt fler processer inom föreningen ska ske mer i samförstånd 
med supportrarna. Under förra året upprättades en kampanj där målet var att 
kommunicera IF Elfsborg som en förening för alla, oavsett ras, ålder eller kön. 
Målsättningen var att få en större skara att vilja interagera med föreningen, bidra med 
sina åsikter och ta del av det som föreningen står för. För att ge kampanjen legitimitet 
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vävdes det dessutom ihop med en samhällskampanj som tillsammans ämnades lägga en 
förebyggande grund som syftades skapa en gemenskap kring IF Elfsborg. Man har också 
varit verksamma på skolor runt om i Borås, där syftet har varit att interagera med elever. 
IF Elfsborg ser ungdomar som framtida supportrar och det är en förutsättning att skapa 
relationer med yngre generationer för att verksamheten ska bli lönsam i många år 
framöver. Samtidigt har spelreglerna förändrats radikalt på senare år. Ny teknologi och 
innovation gör att tillgängligheten för att se idrott är större än tidigare. Alla matcher i 
allsvenskan tv-sänds, användandet av sociala medier som Facebook och Twitter ökar och 
tv-tablån blir allt mer anpassad efter kundens önskemål. Detta är något som alla tre 
föreningarna har identifierat som ett växande problem. Problemet ligger i att supportern 
väljer att inte besöka arenan då det i många fall är enklare att sitta hemma i tv-soffan med 
fjärkontrollen. Utöver detta finns det också flertalet ”play- funktioner” som de flesta tv-
kanaler erbjuder. Genom ett enkelt musklick kan kunden köpa en match till tv:n eller se 
de senaste höjdpunkterna från favoritlagets matcher.  
 
För att uppmuntra interaktionen mellan supportrarna har BK Häcken som vi tidigare 
nämnt organiserat en supporterpub, där supportrar ska kunna träffas inför matcher, ta en 
öl och snacka. Dialogen mellan supportrarna är för BK Häcken lika viktig som dialogen 
mellan de själva och supportrarna. Genom att hålla en god dialog inom supporterskaran 
blir det senare också enklare att kommunicera gentemot dem. Interaktion syftar också till 
att skapa en större gemenskap kring BK Häcken som förening. För BK Häcken är det en 
självklarhet att det ska finnas en supporterpub, framförallt för att supportrarna ska ha en 
plats där de känner sig som hemma, likt BK Häcken har Rambergsvallen som sitt hem. 
Man har också upprättat en så kallad ”fans corner” som under säsongen kommer fungera 
som en mötesplats för supportrar och spelare. Efter matcherna kommer vissa utvalda 
spelare att sitta ner i en hörna och svara på frågor och snacka med intresserade supportrar. 
För att utveckla och uppmuntra ytterligare till interaktion använder BK Häcken likt IF 
Elfsborg också sociala medier och hemsidor som en kanal att kommunicera genom. 
Dessa anses vara det mest kostnadseffektiva sättet att få trogna kunder på. Genom att 
lägga upp videoklipp, referat, tävlingar och helt enkelt engagera supportrar med 
händelser de kan relatera till, blir det enklare att uppmuntra till interaktion. BK Häcken 
har också som mål att implementera en blogg där spelarna ska skriva om sin vardag. 
Detta är även något som Gais har haft som ambition att utveckla. Responsen från 
spelartruppen har dock varit svag, framför allt då det inte står med som ett krav i 
kontraktet. Både BK Häcken och Gais är dock överens om att en spelarblogg vore 
ytterligare ett steg i att förbättra den direkta interaktionen mellan supportern och spelaren.  
Generellt sätt är interaktionen mellan föreningarna och supportrarna i utvecklingsstadiet i 
samma takt som nya kanaler uppstår. Facebook är den kanal som används mest frekvent 
och Gais ser Facebook som det mest användbara mediet för att interagera med supportrar. 
Förutom att man där lägger upp allt nytt material som läggs upp på hemsidan lottas även 
matchtröjor och biljetter ut. För Gais ser den ekonomiska situationen annorlunda ut 
jämfört med IF Elfsborg och BK Häcken. IF Elfsborg har en moderna arena och ingen 
direkt konkurrenssituation som genererar stora intäkter. BK Häcken har Gothia Cup som 
varje år genererar enorma summor vilket i kombination med spelarförsäljningar har gett 
dem en stark ekonomisk grund att stå på. Gais är i sammanhanget förhållandevis liten och 
har svårt att konkurrera på samma premisser då kapitalet sätter gränser. Pengar som 
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investeras på interaktionen med supportrarna investeras hellre på åtgärder som ger effekt 
på kort sikt, vilket främst handlar om matchannonsering.  
 
För att förenkla att en interaktion ska komma till stånd är det en förutsättning att 
föreningen erbjuder en gästvänlighet som supportern uppskattar. Gästvänligheten bottnar 
sig i att åskådare ska kunna känna sig trygga, välkomna och väl omhändertagna när de 
besöker arenan. Detta leder dock inte automatik till interaktion. Interaktionen tar snarare 
plats i andra former (Facebook, Twitter etc.) men arenan är den plats där supportrarna får 
chans att uttrycka sig med sin fysiska närvaro och det är där grunden läggs för den senare 
interaktiva dialogen. Känner supporterna att de kan identifiera sig med föreningen och ha 
liknande värderingar, blir det också enklare att få till stånd en interaktion.  
 
För att uppmuntra supportern till att inleda en relation med föreningen kan gåvor vara ett 
användbart redskap. Halsdukar, pins, matchtröjor och matchbiljetter är exempel på gåvor 
som Gais, BK Häcken och IF Elfsborg delar ut till supportrar som väljer att engagera sig 
på olika sätt. Motprestationen är att de ska visa intresse för föreningen och således inleda 
en relation. Gåvan ska fungera lite som en morot och genom att stödja föreningen ska 
supportern också ha tillgång till ett fysiskt attribut som bevisar detta för omgivningen. 
BK Häcken delade i samband med sitt samhällsprojekt RUN (Rörlig Ungdom Nu) ut t-
shirts med föreningens logga. Projektet syftade till att få fler unga att röra på sig. 
Samtidigt som personen som mottar t-shirten och känner uppskattning gör han eller hon 
också indirekt reklam för föreningen genom att visa sig utsmyckad i BK Häckens logga. 
Denna typ av ömsesidig uppskattning är något BK Häcken strävar efter att uppnå. Gais 
har som princip att de delar ut pins och ett plastkort till alla sina medlemmar. Dessa ska 
fungera som ett bevis på att man är en gaisare. Gåvor kan också delas ut i form av 
särskilda erbjudanden hos föreningens sponsorer och partners för dem som köper en 
matchbiljett. IF Elfsborgs årskortsinnehavare ska i framtiden kunna få rabatter och andra 
förmåner hos ett antal sponsorer, vilket även det ska uppmuntra supportern att inleda en 
relation.  
 
Ett annat redskap som föreningarna kan ha nytta av i relationsskapandet är användandet 
av databaser. För att mer pricksäkert göra kampanjer och annonser som genererar ökade 
publiksiffror är det en förutsättning att föreningen har information om den målgrupp man 
vill ska ta del av budskapet. Informationen hämtas enligt IF Elfsborg, BK Häcken och 
Gais främst från årskort, medlemmar och sponsorer. IF Elfsborg hämtar också 
information från de personer som deltagit i olika erbjudanden, samt att man utformar 
formulär där man ombeds fylla i ålder och postnummer. Eftersom alla tre föreningar 
arbetar mycket med att engagera supportrarna via Facebook, är det ytterligare en kanal 
man kan hämta information från. Medlemmar av Facebookgruppen avslöjar vart de bor, 
hur gamla de är, vilka intressen de har etc. (förutsatt att de delar med sig av sådan 
information). Sätten för hur informationen samlas in beskrivs enligt föreningar på samma 
sätt som teorin. Det finns således en medvetenhet om hur information om målgruppen 
samlas in, däremot återstår ett stort arbete för hur informationen ska användas. 
 
BK Häcken har genom åren utarbetat en väl fungerande dialog med sina supportrar och 
får numera får ta del av supportrarnas egna register. Det finns däremot ingen direkt 
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uppdelning av supportrar i olika kluster. I framtiden har man dock som ambition att dela 
upp personer i registret efter ålder och kön men i nuläget finns det inte tillräckligt med 
personer i registret för att motivera en sådan åtgärd. BK Häcken arbetar istället efter 
marknadsundersökningar som anordnas på föreningens initiativ och de som görs av 
Svenska Fotbollsförbundet. En marknadsundersökning som gjordes för några år sedan 
gav som effekt att invandrare var en passande målgrupp för föreningen att rikta in sig 
mot. Hisingen (där BK Häcken huserar) är en mångkulturell ö där det finns många 
personer med utländsk bakgrund. Teorin säger att det är väldigt svårt att implementera 
relationsmarknadsföriga åtgärder utan någon form av databas. Information som databasen 
gav BK Häcken ledde således till en konkret åtgärd, att försöka attrahera personer som 
inte har svenska som första språk. Likt Gais och IF Elfsborg försöker BK Häcken arbeta 
mycket med den lokala förankringen. Förklaringen till detta stavas att man redan har god 
kunskap om publiken i sin närhet vilket gör det enklare att skapa relationer med denna 
grupp människor. Svenska Fotbollsförbundet frågade supportrarna vad de ansåg vara 
viktigast när de ska besöka arenan. Resultat blev (1) matchen, (2) parkering och (3) 
undvika köer. Genom att använda denna information i kombination med sina egna 
register och databaser blir de marknadsföriga åtgärderna mer pricksäkra.  
 
Databasmarknadsföringen sägs vara det första steget i en marknadsföringsmässig åtgärd 
(Brodie et al 1997). Gais använder detta konkret genom att använda databasen för att 
annonsera om matcher. Informationen man förfogar över innefattar främst publikens 
mailadress, hemadress och telefonnummer. Gais har däremot haft svårt att avgöra hur de 
ska använda informationen då supportrarna har en spridd värdegrund. Många har sina 
politiska sympatier åt höger medan andra sympatiserar vänstern. Det har fått som effekt 
att det varit svårt att differentiera diverse erbjudanden eftersom olika värdegrunder sätter 
vissa begränsningar. 
 
Teorin menar att föreningar i allmänhet har varit för dåliga att använda information de 
har om sina supportrar. Detta styrks ytterligare av den information de kvalitativa 
intervjuerna har gett oss. Ambitionen att använda informationen finns där, däremot 
påvisas bristande resurser som en stark orsak till varför så inte är fallet. Situationen är 
särskilt påtaglig för Gais, där personella och ekonomiska brister är en stor anledning till 
att andra åtgärder prioriteras istället. 
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6. Slutsatser 
I denna del kommer vi att argumentera för hur det går att svara på ställd frågeställning, 
genom de insikter som intervjuer, teorin och vårt samlade intryck har gett. 
Problemformuleringen löd enligt följande: 
 

 I vilken utsträckning använder sig västsvenska elitfotbollsföreningar av 
relationsmarknadsföring för att attrahera åskådare till arenan?  

Vi har kommit fram till att ingen av de undersökta föreningarna använder rakt av de 
metoder som finns inom relationsmarknadsföringens teorier. Undersökningen visar 
istället att den dagliga verksamheten styrs mycket av traditioner och erfarenheter. 
Spelreglerna ser annorlunda ut för fotbollsföreningar jämfört med företagsvärlden. 
Fotboll ses som underhållning, ett event. Praktiken beblandas inte med teorin i någon 
större utsträckning, även om teorins ramverk till viss del inspirerar individerna inom 
organisationerna. Det är däremot tydligt att föreningarna har insett värdet av 
relationsmarknadsföringen. Alla tre föreningar vi intervjuat använder sig av fenomenet 
eller planerar att göra det i större omfattning i framtiden.  
 
BK Häcken och IF Elfsborg har kommit längst i utvecklingen och arbetar kontinuerligt 
med att skapa och förbättra relationer till supportrar. Gais har tidigare arbetat med 
relationsmarknadsföring men har på grund av personalbrist tvingats lägga ner det arbetet 
för att i princip enbart arbeta med kortsiktig marknadsföring som till exempel 
matchannonser. Tendensen är dock att föreningarna förstår att relationsmarknadsföringen 
är rätt verktyg för att möta en ökad konkurrens från TV samtidigt som supportrar blir allt 
mer passiva i sitt engagemang till föreningen. Eftersom fotboll är underhållning måste 
supportrarna kunna känna att de blir underhållna. Föreningarna bör således kommunicera 
de visuella, auditiva och taktila intryck som bara går att upplevas live på arenan.  
 
Vi kan också dra slutsatsen att alla föreningar är överens om att fotbollen är kärnan och 
att diverse kringarrangemang, vilket syftar till att öka underhållningsvärdet, kan få 
supportrarna att reagera negativt. Fotbollspubliken kommer inte till arenan för att bli 
underhållen på det sättet, de går dit för att de vill titta på fotboll.  Det är däremot relevant 
att utveckla produkten fotboll. Även om Gais, IF Elfsborg och BK Häcken vill värna om 
själva matchen anser de att fotbollsmatcher borde göras till ett mer heltäckande event, 
utan att tappa sin identitet då fokus alltid måste ligga på själva matchen. Föreningarna bör 
värna om de redan befintliga supportrarna, samtidigt som strävan finns där att attrahera 
nya. Det kan innebära en försäljning av starköl eller försöka ändra matchdagar till dagar 
som av erfarenhet lockar mer publik. Det kan också handla om en utveckling av 
kringprodukter. Även i detta fall ligger fokus alltid på fotbollen i första hand, 
pausunderhållningen syftar till att öka underhållningsvärdet på upplevelsen.  
 
En förutsättning för många åskådare är att de vill kunna känna sig trygga på arenan och 
inte riskera att utsättas för fotbollshuliganer. Även om vi inte behandlat huliganism i 
någon större utsträckning i denna uppsats är det ett växande problem för allt fler 
fotbollsföreningar.  Det gör det ännu svårare att få publik till arenan och sedan även få de 
att återkomma regelbundet. 
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Utifrån fallstudien kan vi också dra slutsatsen att huruvida publiken väljer att besöka 
arenan eller inte är i stor utsträckning förenat med hur det går sportsligt för föreningen. 
Detta är ett faktum som är gällande för i stort sett alla lag i alla idrotter. Genom att 
implementera ramverket för relationsmarknadsföringen har föreningar större chans att 
inte bara locka fler personer till arenan, utan även få dem att komma tillbaka för att stötta 
laget över en längre tid. De sportsliga framgångarna är således starkt korrelerade med 
publiksiffrorna. Ligger föreningen med i toppen drar det mer publik jämfört om man 
ligger i mitten eller botten av tabellen. Eller som Christoffer Danielsson på Gais 
marknadsavdelning uttrycker det: ”sportsligt, sportsligt, sportsligt”. En anledning till att 
IF Elfsborg arbetar med relationer till supportrarna är för att göra dem mindre 
resultatkänsliga, att de sportsliga resultaten inte ska spela lika stor roll. Detta är även 
något som är påtagligt för BK Häcken.  
 
Föreningarna måste kunna kommunicera sin interna värdegrund ut mot supportrarna och 
skapa sig en identitet. Både Gais och BK Häcken har uttryckt att de inte riktigt vet vad 
föreningarna står för, att de är lite identitetslösa. De har en värdegrund som alla är 
medvetna om internt. Problemet ligger dock i hur marknadskommunikationen ska ske ut 
mot publiken. De påpekar samtidigt att detta är en viktig faktor när vi lever i en tid då 
differentiering blir allt viktigare för att särskilja sig gentemot konkurrenter. IF Elfsborg 
har genom sin position som ohotad etta som idrottsförening i Borås blivit förskonade och 
behöver inte differentiera sig på samma sätt som göteborgsklubbarna, där 
konkurrenssituationen är en helt annan. Gais nämnde när vi intervjuade dem att de 
sneglat en del på hur den tyska föreningen St Pauli bedriver sin verksamhet och hur de 
kommunicerar sig själva som en rent ”alternativ” förening.  
 
Ett känt faktum inom företagsvärlden är att det kostar mer att attrahera nya kunder 
jämfört med att hitta nya. Relationsskapande åtgärder är samtidigt väldigt kostsamma och 
tar stor del av föreningarnas ekonomi- och arbetskraftsresurser. Gais menar att bristande 
resurser är en ständigt återkommande orsak till varför man ofta arbetar mer kortsiktigt. 
Alla föreningar integrerar sin verksamhet med Facebook i allt större utsträckning. 
Facebook kostar ingenting, utan det är snarare tiden som avsätts för användning som 
kostar. Även om Gais, IF Elfsborg och BK Häcken använder de verktyg som Facebook 
erbjuder, kan arbetet göras mer effektivt.  
 
Alla åtgärder som görs ska genomsyra det som föreningen vill ska kommuniceras ut till 
supportrarna. Ett starkt varumärke är bra på flera sätt bra för föreningen då det inte enbart 
påverkar supportrarnas syn på föreningen utan även sponsorernas och andra intressenters 
syn. Supportrarnas bild av föreningen anses vara viktig och något som har stor inverkan 
på om man som supporter vill identifiera sig själv med föreningen. För att stärka 
varumärket genom att uppmuntra till interaktion används Facebook av föreningar allt mer 
för att skapa en närmare relation till kunder. Det är ett enkelt sätt för supportern att hålla 
sig uppdaterad om vad som händer i föreningen på hans och hennes egna villkor. 
Facebook utgör dessutom en form av databas och kan, om den används på rätt sätt, 
användas till att få en större kunskap om supportrarna. Ett sätt att använda Facebook på är 
att låta någon ur föreningens organisation ha ansvar för supporterkontakten, likt IF 
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Elfsborg har gjort.  
 
Vi har även noterat en svår balansgång för hur föreningarna väljer att kommunicera sina 
marknadserbjudanden mot de allra trognaste supportrarna samt till 
evenemangssupportrarna, som bara ser ett fåtal matcher per säsong. Föreningarna 
identifierar de trogna supportrarna som en målgrupp redan lyckats övertyga och lägger 
därför inget större fokus på erbjudande eller liknande för att locka dem till arenan. 
Marknadsföring och erbjudanden riktas istället till evenemangssupportrarna för att få dem 
att besöka arenan mer regelbundet. Föreningarna är medvetna huruvida trogna supportrar 
reagerar om andra inte fullt lika trogna supportrar får erbjudanden om rabatterade priser 
eller liknande. Föreningarna vill värna om relationen till de allra trognaste (eller de med 
årskort) och kompenserar denna grupp med något för att de ska känna sig uppskattade, 
när till exempel gratisbiljetter delas ut till andra intressegrupper. Detta är ett konkret 
exempel från den operativa verksamheten som syftar till att stärka relationen till redan 
befintliga supportrar, samtidigt som man med promotion åtgärder försöker locka nya 
supportrar. Relationsmarknadsföringen går i detta fall hand i hand med delar av 
marknadsmixen och visar på att de två går att kombinera.  
 
Utöver detta har vi vid upprepande tillfällen talat om hur föreningarna vill stötta sina 
supporterföreningar genom att ställa upp med bland annat ekonomiska resurser och 
finnas tillhands som ett bollplank. Även sådana åtgärder som syftar till att bättra på 
relationen med supportrarna går att hänföra till ett synsätt där relations - och 
transaktionsmarknadsföring kombineras. Genom att hålla en god relation till de allra mest 
lojala supportrarna blir det enklare att senare attrahera nya supportrar genom att 
kommunicera genom denna intressegrupp. 
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7. Avslutande diskussion 
Diskussionen i denna del syftar till att återknyta den empiriska fallstudiens resultat till 
vad vi fastslog som forskningsproblem i det inledande avsnittet. Vi kommer också att 
delge läsaren med våra egna tankar, vilka implikationer resultatet har haft samt ge förslag 
på vidare forskning. 

 

7.1 Ansatsens implikationer 
Anledningen till vårt ämnesval var att vi läst om relationsmarknadsföringens ökade 
användning på olika marknader och kände att det även såg likadant ut i idrottsvärlden. 
Det var dock svårt att finna litteratur som beskrev just relationsmarknadsföringen inom 
idrotten och i de få artiklar vi fann beskrev forskarna en brist på teori inom just detta 
område.  
 
Vårt bidrag till den nuvarande teorin är att vi har belyst de aspekter som föreningarna 
anser vara viktigast för att attrahera åskådare till arenan. Undersökningen syftade till att 
undersöka vilken marknadsstrategi föreningarna använder sig av och hur de arbetar med 
relationsmarknadsföring. I syftet lägger vi fram som mål att bidra till forskningen om 
relationsmarknadsföring. Detta tycker vi har uppnåtts. Relationsmarknadsföringen är 
däremot oerhört komplex och oftast är man som förening inte medveten om vissa 
åtgärder genomförs på lång eller kort sikt.  
 

7.2 Egna lärdomar 
Föreningarnas arbete med relationsskapandet mot supportrarna är bättre än vad vi först 
trodde. Vi var innan undersökningen tog sin början osäkra på om föreningarna använde 
sig av relationsmarknadsföring överhuvudtaget. Att föreningarna kommit långt i arbetet 
med relationer var dock lite överraskande för oss. Det finns en stor kunskap om vilka 
åtgärder man inom föreningen bör ta till, däremot påvisas bristande resurser eller för 
begränsade databasregister som anledningar till varför detta inte görs. Vi har fått en bra 
insikt i hur det dagliga arbetet ser ut och i vilken utsträckning föreningarna fokuserar på 
relationen till supportrarna. Den största lärdomen vi tar med oss från vår undersökning är 
att det är oerhört svårt för föreningar att få fler åskådare att komma till arenan. 
 

7.3 Förslag på vidare forskning 
Under detta avsnitt presenteras förslag på hur man kan tänkas gå vidare när vi fastlagt 
vårt resultat utifrån analys och diskussion. Det kan vara intressant att forska vidare inom 
frågan och i detta avsnitt diskuterar vi om det är relevant. 
 
Det hade varit intressant att undersöka supportrarnas bild av relationen med föreningarna, 
samt göra undersökningen mer omfattande genom att intervjua samtliga allsvenska 
fotbollsföreningar. En sådan undersökning hade kunnat leda till att säkerhetsställa mer 
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konkreta rekommendationer, hur allsvenska fotbollsföreningar bör arbeta för att locka 
supportrar till arenan på en kontinuerlig basis. Vi föreslår således att en undersökning av 
bredare grad kommer till stånd, då frågan är oerhört viktig för fotbollens vidkommande.  
Vi föreslår också en undersökning som syftar till att undersöka hur aspekter kring ”51-
procent-regeln”, som nyligen fick förnyat förtroende från Riksidrottsförbundet. Det hade 
varit intressant att se hur en bolagsstyrd förening uppfattas av supportrarna och hur det 
kan påverkar relationen mellan parterna.  
 
En annan intressant aspekt att undersöka hade varit att göra en jämförelse mellan olika 
idrotter och studera både föreningars och supportrars syn på relationen till varandra. Vi 
har i denna uppsats fått uppfattningen om att till exempel ishockeyns och fotbollens 
supportrar har olika preferenser om vad som önskas av föreningen i samband med 
matcheventet.  
 
Vårt sista förslag till vidare är forskning handlar om aspekter av att lova för mycket. 
Genom att föreningar uttryckligen säger att de ska spela en attraktiv fotboll, sätter det 
krav på föreningen att hålla vad som utlovas. Problematiken runt detta hade varit 
intressant att undersöka. 
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9. Bilagor  
Denna del består av de semi- strukturerade frågorna som använts i de kvalitativa 
intervjuerna med IF Elfsborg, Gais och BK Häcken. 
 

9.1 Intervjuguide 
Intervjuguiden är uppdelad i tre delar: organisation, supportern och övrigt. 
 
Organisation 

 Hur många jobbar på marknadsavdelningen och vad har de för arbetsuppgifter?  
 Hur förs den interna kommunikationen? Mail till anställda, utskick, möten? 

(Viktigt att samma värden kommuniceras internt) 
 Vilken marknadsstrategi använder ni er av? 
 Använder ni er av så kallad transaktionsmarknadsföring eller 

relationsmarknadsföring?  
 Vad har ni för strategi vid prissättning av biljetter? 
 Kommunicerar ni ut era interna normer/värderingar till supportrarna? 

 

Supportern 
 Har ni någon databas/register över era supportrar? 
 Om ja, är de indelade i olika kluster? Demografiskt/Geografiskt 
 Vilka supportergrupper riktar ni främst era marknadsföringsåtgärder åt? 
 Hur identifierar ni era supportrar? Ser ni supportrarna som en gemensam eller 

som olika supkulturer? 
 Har ni någon bild av en typisk fotbollssupporter? Och påverkar den i så fall 

marknadskommunikationen? 
 Hur värderar ni en trogen supporter? Fördelar/nackdelar? 
 Hur stor är er ”trogna supporterskara”?  
 Gör ni några åtgärder för att försöka öka denna? 
 Via vilka medier riktar ni er till era supportrar? 
 Använder ni er av sociala medier? Facebook/ Twitter etc.  

Om Ja, i vilken utsträckning? Om nej, varför inte? 
 Skiljer ni säsongsbiljetterna och ”vanliga” biljettköpare åt på något sätt?  
 Försöker ni locka publik med ”aktiviteter” utöver själv kärnprodukten, det vill 

säga fotbollen?  
 Har ni bra koll på vad det är som lockar supportrarna till arenan? Är det själva 

fotbollen, stämningen eller andra orsaker? 
 Samarbetar ni med andra företag/organisationer för att locka mer publik? 
   Ser ni tydliga toppar och dalar i publiksiffrorna? I så fall när under säsongen?  
   Hur ser du på trenden över publiksnitt i Sverige? Gör ni några extra åtgärder när ni 

traditionsenligt vet att det kommer mindre publik? 
   Gais delade ut fribiljetter till en match förra säsongen. Är detta något ni kan tänka 

er att göra? Hur uppfattar årskortsinnehavarna det? 
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Övrigt 
 Har spelarna någon särskild roll, sett till marknadsföringen? 
 Vad eller vilka ser du som konkurrenter till att gå på match? Involverar det andra 

föreningar? andra idrotter?  
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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 för data- och affärsvetenskap (IDA) 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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