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Sammanfattning 

Denna studie berör svenska elitidrottsföreningars marknadsföringsarbete på sociala medier. 

Studien ämnar ge förslag på vad för typ av innehåll som elitidrottsföreningarna kan publicera 

för att engagera sin idrottspublik och därmed uppnå eller fortsätta vara lönsamma. Ett 

engagemang är svårt att definiera och kan ta många uttryck. Därav fann vi det intressant att 

studera huruvida olika delar av en idrottspublik kan känna ett engagemang på skilda sätt, för 

att således ge en förståelse om innehållet behöver anpassas därefter. För att studera vad för 

typ av innehåll som genererar ett engagemang på sociala medier valde vi att med hjälp av 

segmentering dela in respondenter i potentiella målgrupper. Segmenteringen utgjordes av 14 

respondenter och empirisk data samlades in via intervjuer. Samtliga målgrupper kom att 

indikera på lönsamhet och kan sägas engageras av liknande innehåll. Men hur personer 

föredrar att budskapet framställs - såväl som hur man reagerar på det som engagerar - kan 

variera beroende på vilka individuella karaktärsdrag personer besitter. Dock kan segmentering 

vara ett effektivt verktyg för att få fram målgrupper bestående av personer som har liknande 

karaktärsdrag, för att få riktlinjer i utformandet av innehåll på sociala medier som kan tänkas 

engagera respektive målgrupp. Denna studie kan användas i den svenska idrottssektorns 

arbete för att utveckla sitt arbete med sociala medier, då digitaliseringen av vårt samhälle 

verkar vara här för att stanna. 
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Abstract 

This study aims to give answers to what type of content, published by professional sport 

organizations on social media, can engage Swedish sport fans. The definition of “engagement” 

is based on subjective motives and can be expressed in various forms. Thereby the reason to 

study whether it was possible to group fans who were of similar character, to understand if they 

were engaged by the same content on social media. We used segmentation as a strategy to group 

sport fans with the same level of engagement toward sport organizations. The respondents we 

got were interesting and brought light to a relative new area of research, which was the goal of 

this study. The research shows that preferred content is similar in every segment group. 

Research also indicates that there is no correlation between level of engagement and preferred 

content on social media. The preferred content is most based on individual preferences and 

characteristics. However, the study reveals that using segmentation as a strategy can be efficient 

to group sport fans with similar character, to give a sport organization a brief - but useful - 

insight in what type of content each segment can feel emotional (and physical) engaged by. 

This can further lead to higher levels of engagement but is left out for future research attempts. 

This study can be well suited in the development of the Swedish sport industry looking at the 

current and future impact of the world’s digitalization. 
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1. Inledning 

 
Inledningsvis redogörs för den kontext som studien antar och som hjälper läsaren att förstå 

bakgrunden till det valda problemområdet. Redogörelsen mynnar ut i en problemdiskussion 

och uppsatsens syfte. 

1.1 Bakgrund 

Svensk idrott har under en längre tid genomgått en kommersialiseringsprocess, som för 

elitidrottsföreningar har varit viktig att följa med i för att inte förlora konkurrenskraft på 

marknaden. Kommersialiseringen av idrott har sin grund i att den ideella sektorn präglas av 

omkringliggande sektorer i samhället (Eriksson-Zetterquist, 2009). På grund av sektorernas 

inflytande över varandra, har den ideella sektorn implementerat särdrag från företagsvärlden 

och vävt in dem i sina egna verksamheter. Elitidrottsföreningar, som ingår i den ideella sektorn, 

har i denna process gått från att drivas av och med ideella krafter till att sträva mot ett 

ekonomiskt vinstintresse. Utvecklingen har därav inneburit att elitidrottsföreningars 

verksamheter blivit en produkt för en marknad (Peterson, 2004; Larsson von Garaguly, 2016). 

  

Denna produktifiering kräver att elitidrottsföreningar måste skapa en försäljning som genererar 

ekonomiskt överskott för att fortsätta driva sina verksamheter på elitnivå. Likt 

företagsprodukter behöver elitidrottsföreningars verksamheter därför också marknadsföras. 

Kotler, Armstrong och Parment (2013) definierar marknadsföring som “en process vilken 

företag skapar värde för kunder och bygger lönsamma, långsiktiga kundrelationer” (s.11). Detta 

är något som elitidrottsföreningar har tagit fasta på för att uppnå lönsamhet. Genom att utföra 

marknadsföringsåtgärder har elitidrottsföreningar möjlighet att bygga relationer med publik, 

medlemmar och samarbetspartners. För en elitidrottsförening är det därmed viktigt att med 

hjälp av marknadsföring skapa ett värde för sina intressenter för att i sin tur generera intäkter 

till verksamheten. 

  

För elitidrottsföreningar är idrottens tävlingsmoment och dess engagerande förmåga tacksamt 

att marknadsföra (Shilbury, Quick & Westerbeek, 2003; Ericsson & Persson, 2013). 

Tävlingsmomentet tillsammans med idrottens kärnvärden - såsom spänning, dramatik och 

tävlingsvilja - ger upphov till ett starkt känsloengagemang som i stort sett är unikt idrotten. 

Känslorna som uppstår av kamp och tävling engagerar både utövare och åskådare och har en 
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inneboende förmåga i att föra människor samman. Oavsett idrott handlar det fortfarande om att 

vinna till nästan vilket pris som helst. Segerns sötma är total, och förlustens förtvivlan 

densamma. I lagsportens värld går det inte att ta miste på vilket lag som vunnit eller förlorat; 

det segrande lagets supportrar gråter glädjetårar när vinsten är säkrad medan det förlorande 

lagets publik står på andra sidan av arenan och gråter av sorg. 

  

Den digitala och teknologiska framfarten i det svenska samhället har resulterat i att företag och 

organisationer konkurrerar om människors tid och uppmärksamhet på nya plattformar, varav 

det blir viktigt att förstå varför människor nyttjar digitala kanaler. För att upprätthålla 

engagemang hos olika grupper i idrottspubliken har det således blivit viktigt för 

elitidrottsföreningar att arbeta med digitala kanaler. Via sociala medier, som Facebook och 

Instagram, kan elitidrottsföreningar förmedla sådant innehåll som engagerar flera grupper i 

idrottspubliken (Hagberg & Leinar, 2014). Engagemanget kan dock ta olika uttryck och ge 

skilda känsloupplevelser från person till person. Vad en person i publiken lockas av kan vara 

oväsentligt för en annan. Det föranleder att elitidrottsföreningars marknadsföring med samma 

åtgärder sällan engagerar samtliga i en publik. 

  

I en studie av Achen (2016) uppvisade individer med hög nivå av engagemang på sociala 

medier (sett till hur ofta de besöker profiler, läser publicerat innehåll, kommenterar på inlägg 

eller delar ett inlägg) även vara de individer som har större benägenhet att köpa matchbiljetter 

och souvenirer. Ett signifikant samband mellan ett engagemang på sociala medier och 

köpintentioner hittades. Och med anledning av att höga nivåer av engagemang på sociala 

medier har en direkt korrelation med köpintentioner, menar Achen (2016) att marknadsförare 

inom idrottsbranschen bör lägga resurser på att undersöka vad för typ av innehåll som 

frambringar engagemang hos idrottspubliken. 

  

Barregren (2013) motiverar dock att det är  i princip omöjligt att utforma innehåll som tilltalar 

alla grupper av människor som kan bidra till marknadsföringens syfte. Att rikta all 

marknadsföring till en enda stor målgrupp är dessutom något som ses som ineffektivt och kan 

i längden vara kostsamt (Amnéus, 2010). Fokus bör därför läggas på de grupper som ger störst 

positiva effekter. För att finna dessa grupper måste de identifieras. Dessutom blir det viktig att 

få en förståelse för vad dessa grupper anser är ett relevant innehåll att publicera. Med denna 

kännedom kan ett innehåll som engagerar de grupper som är aktuella arbetas fram (Barregren, 

2013). 
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1.2 Problemdiskussion 

I Sverige följer över en miljon användare de 10 största elitidrottsföreningarna (sett till antalet 

följare) på sociala medier. Många av dem ingår i den svenska idrottspubliken. Men att urskilja 

vad på sociala medier som tilltalar idrottspubliken är en utmaning, då människor konsumerar 

idrott utifrån individuella preferenser. Utifrån de studier vi har tagit del av råder det brist på 

konsensus gällande vilket innehåll som upprättar engagemang i idrottslig kontext. Kim, Trail 

och Ko (2011) menar att om en elitidrottsförening inte vet vad som engagerar idrottspublik på 

sociala medier finns risk att publikens lojalitet till idrottsföreningen minskar; köpintentioner 

hos idrottspubliken försvagas; positiv WOM (word of mouth) minskar; samt att föreningens 

relation till idrottspubliken kan försämras (Kim, et al., 2011). Enligt Holland (2015) kan en 

sådan risk medföra att elitidrottsföreningens produkter inte säljs. 

  

Detta är något som elitidrottsföreningar sällan har råd att riskera, då minskning av omsättning 

kan bland annat drabba storleken på verksamheten. Föreningarna måste således aktivt arbeta 

med sina marknadsföringskanaler för att behålla sin position hos idrottspubliken. 

Elitidrottsföreningar som tack vare kommersialiseringsprocessen har företagsstrategiska 

arbetssätt implementerade i sina verksamheter, har dock goda chanser att arbeta fram ett 

innehåll som fångar idrottspublikens uppmärksamhet på sociala medier. Det gäller för 

elitidrottsföreningar att nyttja dessa arbetssätt så att de gynnar dem i längden. 

  

Som Barregren (2013) redogör för är det i princip omöjligt att utforma ett innehåll som tilltalar 

samtliga konsumenter på en företagsmarknad. I den svenska idrottsbranschen är det ingen 

skillnad. Idrottspublik kommer inte att reagera likartat på ett och samma innehåll som 

elitidrottsföreningar publicerar på sociala medier. Innehållet som publiceras behöver således 

anpassas beroende på vilka personer i publiken som elitidrottsföreningen vill tilltala. Att 

använda segmenteringsprinciper för att skapa innehåll som engagerar delar av idrottspubliken 

är något som Ericsson och Persson (2013) förespråkar för idrottssektorns utveckling. Genom 

att segmentera en marknad innebär det att konsumenter delas in i mindre grupper (segment) 

utifrån de gemensamma kännetecken och egenskaper som de uppvisar, och som därav kan 

förväntas svara på olika former av marknadsföringsåtgärder på ett likartat sätt (Svensson, 

2008). 
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Segmentering kan även ge upphov till att nya grupper i idrottspubliken identifieras - utöver de 

givna, inbitna supportrarna. Enligt Ericsson och Persson (2013) är det viktigt för 

elitidrottsföreningar att fånga upp olika intresserade grupper i idrottspubliken, då även de kan 

skapa potentiell tillväxt och lönsamhet till verksamheten. Det kan därav vara fördelaktigt för 

elitidrottsföreningar att veta vad som engagerar olika delar av publiken för att stärka 

verksamhetens inkomstkällor. 

  

Trots att ett engagemang hos idrottspublik är fastställt att vara en bidragande faktor till 

kommersiella intäkter och idrottsföreningars utveckling (Filo, Lock & Karg, 2015), föreligger 

en kunskapslucka i att förstå vilket konkret innehåll - på sociala medier - som den svenska 

idrottspubliken engageras av. 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att ge förslag på vad för typ av innehåll som svenska elitidrottsföreningar kan 

publicera på sociala medier för att engagera sin idrottspublik. Detta genom att implementera 

segmentering i sin marknadsföringsstrategi. Syftet besvaras med hjälp av forskningsfrågan: 

  

Vad för typ av innehåll, publicerat av svenska elitidrottsföreningar på sociala medier, 

engagerar olika segment i den svenska idrottspubliken? 
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2. Den svenska elitidrottsföreningen 

I likhet med företag är idrottsorganisationer uppbyggda som ekonomiska verksamheter, där det 

vitala för dess överlevnad är att skapa en balans mellan intäkter och kostnader (Ericsson & 

Persson, 2013). Hur en sådan balans skapas kan se olika ut från en idrottsorganisation till en 

annan beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs. En stor elitorganisation genererar 

ofta intäkter från andra källor än de intäkter en liten breddorganisation genererar. De vanligaste 

inkomstkällorna hos svenska elitidrottsföreningar kommer från publik/medlemmar, TV-bolag, 

spelbolag, staten, kommuner, sponsorer och andra samarbetspartners (Ibid.). För mindre 

idrottsföreningar genereras intäkter främst från publik/medlemmar, sponsorer, samt 

kommunala och statliga medel (Söderman, 2004). Motsvarande i kostnader har 

elitidrottsföreningar ett avsevärt högre belopp vad gäller spelarköp/spelarlöner, administration, 

planhyra, driftskostnader och så vidare (Ibid.). Dock ska man komma ihåg att intäkter och 

kostnader alltid står i proportion till verksamhetens individuella storlek. Det går med andra ord 

inte att jämföra elitorganisationer med breddorganisationer sett till deras omsättning och 

prioriteringar, men det går däremot att se ett tydligt mönster - oavsett storlek är de alla beroende 

av vinstgenererande intressenter för att uppnå eller bibehålla önskad storlek på verksamheten. 

  

För att finansiera en elitidrottsförening, krävs det att idrotten blir en produkt för en marknad 

(Ericsson & Persson, 2013). Denna produkt är ibland svår att beskriva, då det som säljs som 

idrott är delvis en känsla eller en upplevelse. Som alla produkter som involverar en tjänst eller 

en upplevelse föreligger det en osäkerhet kring idrottsprodukten; de subjektiva 

förhoppningarna från en köpare till en annan går aldrig riktigt att förutse och blir därmed 

svåra att uppfylla. Rent generellt utifrån ett marknadsperspektiv är en produkt någonting som 

erbjuds på en marknad för att möta ett önskemål eller ett behov, och består av ett antal 

egenskaper (Frankelius, Norrman, & Parment 2015). Hos en idrottsförening kan en produkt se 

ut på olika sätt, men själva kärnan utgörs av det sportsliga utövandet (Ericsson & Persson, 

2013). Kärnan består av fyra delar; vilken typ av idrott det rör sig om, hur sporten utövas, 

regler och andra förutsättningar, samt utrustning för utövandet. Dessa delar bygger sedan 

olika typer av produkter, eller områden: exponering (arenareklam, annonser), 

marknadsrättigheter (officiell partner), upplevelser (matchbiljetter, souvenirer), och 

affärsnätverk (eget vinstdrivande på idrotten). Det är dessa produkter, eller områden, som 

sedan går att sälja men som alltid kan komma att uppfattas på olika sätt från en köpare till en 

annan (Ibid.). 



 

6 

 

2.1 Den svenska idrottspubliken 

Som ovan nämnt påverkas idrottsbranschen i Sverige av en rad olika intressenter. Något man 

även kan urskilja är att idrottsprodukter kan uppfylla olika syften till olika typer av intressenter. 

I denna studie väljer vi att begränsa oss till den viktiga funktion som elitidrottsföreningens 

publik och supportrar utgör. Idrottspubliken konsumerar idrott och dess olika produkter/tjänster 

(Ericsson & Persson, 2013). Intresset i att konsumera idrott grundar sig i en känslomässig 

förankring och kan ta uttryck på olika sätt samt variera i storlek. Konsumtion kan ske via olika 

former av medier, på åskådarplats, i form av eget utövande samt via eget engagemang i 

verksamheten (ideellt arbete/funktionärskap). 

  

En idrottspublik är som vilken annan grupp av människor som helst, full av individer med olika 

karaktärsdrag. Supporterskapet baseras på personligt intresse, identitetskap och den nivå av 

tillfredsställelse idrotten kan generera (Sandvoss, 2005). Supporterskapet kan variera från att 

gå på en enstaka match då och då till att leva med “sitt” lag varje dag och ta åt sig varje förlust 

och varje vinst så som att det vore på liv och död. Denna grad av supporterskap och passion 

gentemot laget är det som skiljer sig mellan en trogen supporter och en oregelbunden åskådare 

i publiken (Dionisio, Leal, & Moutinho, 2008). 

  

För idrottsföreningar är publiken en viktig källa som ger upphov till intäkter. Intäkter från 

publik kan utgöras av matchbiljetter, årsmedlemskap, klubbsouvenirer, personliga donationer 

mm. (Ericsson & Persson, 2013). Publikens närvaro är unik för en idrottsförening sett till dess 

bidrag i upplevelseskapandet av idrottsprodukten. En idrottsupplevelse både produceras och 

säljs i det direkta idrottsögonblicket och är vad det idrottsliga engagemanget grundar sig i 

(Ericsson & Persson, 2013; Olsson & Viscovi, 2004). Upplevelsen som skapas tillsammans 

med publiken utgör en fundamental byggsten i idrotten och gör idrotten säregen, som ofta 

bringar stort engagemang hos de människor som väljer att ta del av den. 

  

Publik fyller även en funktion sett ur ett marknadsföringsperspektiv. Närvaro av publik på 

läktaren är viktig för att skapa god medieunderhållning, vilket även kan få TV-bolag att rikta 

sina blickar mot elitidrottsföreningen (Olsson & Viscovi, 2004). Det gör att publik indirekt kan 

hjälpa föreningen att locka till sig två andra kapitalstarka aktörer inom branschen - sponsorer 

och media - och blir således en viktig korrelationskraft att bevara. Publikens viktiga funktion 

gör att elitidrottsföreningar dels måste arbeta för att behålla deras intresse, men också för att 
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locka fler potentiella åskådare (Ericsson & Persson, 2013). För att de ska tilltalas krävs det att 

elitidrottsföreningar befinner sig där publiken finns - även när publiken inte deltar fysiskt vid 

en idrottstävling/match. 

  

Olsson och Viscovi (2004) menar att den traditionella arenapubliken har kompletterats med en 

mediesportpublik som följer idrotten på håll i olika digitala kanaler. Dock ska dessa två inte 

helt särskiljas utan en och samma person kan ingå i båda publikgrupperna. Dessa publikgrupper 

kommer fortsättningsvis benämnas som idrottspublik. Att idrottspubliken fått tillgång att 

konsumera idrott på fler ställen än på den fysiska arenan har till stor hjälp skett genom den 

omfattande digitaliseringen i samhället, som idag är en del av vår vardag och finns med oss 

överallt (du Plessis, 2015). Denna utveckling har resulterat i att den analoga tekniken har 

kommit att kompletteras med en digital teknik som frambringar nya, alternativa informations- 

och kommunikationskällor (Ibid.). Detta är inget som är idrotten undantaget. Idag har svensk 

idrott en kärnpublik på drygt två miljoner dagliga användare i digitala medier. 

Genomsnittssvensken ägnar ca 150 timmar per år åt mediesport, motsvarande fyra arbetsveckor 

(Henrik Stub, personlig kommunikation, 2016-01-18). 

  

I Sverige har många i idrottspubliken även en relation till sport genom ett eget deltagande. Detta 

kan härledas från att svensk idrott varit en folkrörelse sedan 1930-talet (Peterson, 2004). Detta 

skänker legitimitet till svensk idrott och intresset håller sig över tid (Henrik Stub, personlig 

kommunikation, 2016-01-18). Supporterskapet till en idrottsförening har efter 

samhällsutvecklingar förändrats och intresset är inte längre lika starkt förankrat i en geografisk 

identitet; som supporter kan du idag vara intresserad både av en idrottsförening på din 

hemmaort men även intressera dig för en internationell klubb. Studier menar dessutom att 

mediesportpublikens intresse blir omfattande då idrott har en stark attraktionskraft, då idrotten 

just kan utlösa starka känslor hos individer. Idrotten blir således en plats där känslor bevaras 

och befrias (Ibid.). 
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3. Teoretisk referensram 

För att verkställa syftet väljer vi att först redogöra för relevant teoribildning inom 

forskningsområdet, som ligger till vår grund vid insamlandet av vårt empiriska material. Den 

teoretiska referensramen innehåller vetenskapliga artiklar och litteratur inom berörda 

områden som innefattas i forskningsämnet: segmentering, sociala medier, engagemang. 

3.1 Segmentering 

Det finns två typer av marknader där köpare och säljare möts: på en företagsmarknad eller på 

en konsumentmarknad. På en marknad finns en säljares potentiella kunder, som alla ser olika 

ut utifrån erfarenheter, intressen och kunskaper (Kotler & Armstrong, 2010). Oavsett 

marknadstyp, brukar en säljare befinna sig på en marknad i syfte av att rikta in sin försäljning 

mot de köpare som potentiellt uppskattar säljarens produkt.  Att dela upp marknaden i segment 

kan vara ett användbart verktyg för att urskilja vilka konsumenter som är de mest lönsamma. 

De segment som företagen anser kan vara de mest potentiellt lönsamma bildar sedan företagets 

målgrupper. Segmentering handlar således om att i slutändan utvinna vilka målgrupper som 

kan bidra till verksamhetens tillväxt genom att ha identifierat “rätt” konsumenter (Odden, 

2012).  

  

Målgrupper karaktäriseras av gemensamma kännetecken och egenskaper som konsumenterna 

uppvisar i respektive grupp (Kotler & Keller, 2010). Och som därav kan förväntas svara på ett 

likartat sätt till olika former av marknadsföringsåtgärder (Svensson, 2008). Kotler (2000) och 

Barregren (2013) menar att en marknadsförare sällan kan tillfredsställa alla på en marknad med 

samma marknadsföringsinnehåll. Genom att segmentera marknaden kan företaget därav spara 

resurser på att välja bort de grupper som inte visar ett intresse, eller inte ett tillräckligt lönsamt 

intresse, för den produkt som ska säljas (Kotler & Armstrong, 2010).  

 

Första steget i segmenteringsprocessen och för att få fram målgrupper är att definiera 

karaktäristiska nyckelattribut hos personer som befinner sig på en marknad (Odden, 2012). 

Nyckelattributen brukar definieras utifrån segmenteringsvariabler (Ibid.). Personer som 

uppvisar samma attribut kan därav utgöra ett segment. Segment kan dock likna varandra, och 

det är genom nyckelattributen hos individer i respektive segment som särskiljer segmenten åt. 

Det krävs att olika segmenteringsvariabler provas i ensamhet men även i kombination till 
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varandra (Kotler & Armstrong, 2010). Vanliga variabler som används vid segmentering av en 

marknad är; geografiska, demografiska, beteendemässiga och psykografiska. 

  

Geografisk segmentering 

Geografisk segmentering innebär att konsumenter delas in i grupper utifrån sin geografiska 

position. Oftast baseras positionen på bostadsorten. Den geografiska indelningen kan även 

baseras utifrån ett lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt perspektiv. Ett företag brukar 

välja att studera en marknad utifrån en geografisk segmenteringsvariabel om de ämnar att nå 

personer inom ett visst geografiskt område (Kotler & Armstrong, 2010). 

  

Demografisk segmentering 

En demografisk segmentering utgår från att gruppera marknaden utifrån konsumenternas ålder, 

kön, yrke, utbildning och inkomstnivå (Kotler & Armstrong, 2010). Frankelius et al (2016) tar 

även med kunskap som en demografisk aspekt. Många företag använder sig av denna variabel 

(demografisk segmentering) för att den undersöker sådan information som finns lättillgängligt. 

  

Beteendemässig segmentering 

Denna form av segmentering utgår från hur konsumenters köpvanor och hur deras 

beteendemönster ser ut. Ofta analyseras faktorer som “hur ofta” och “hur mycket” en produkt 

konsumeras; vad konsumenterna vill uppnå med ett användande av produkten; graden av 

lojalitet gentemot produkten; samt vid vilket tillfälle de väljer att konsumera produkten. 

Konsumenter kan definieras som tillfälliga köpare, möjliga köpare, återkommande kunder samt 

mycket lojala köpare. Segmentering utifrån beteendemässiga variabler kan även utgöras av skäl 

till varför konsumenter väljer att konsumera produkten. Att segmentera utifrån konsumenternas 

motiv kan underlätta arbetet med att formulera olika slags budskap till olika segment. Vad 

beteendemässig segmentering dessutom kan innebära är att företaget kan behandla de mest 

lojala kunderna på ett annat sätt än de kunder som inte uppvisar lojalitet överhuvudtaget. 

  

Psykografisk segmentering 

En psykografisk segmentering har sin utgångspunkt i att dela in konsumenter som tänker 

likadant, har likartade attityder och värderingar samt har likartad livsstil och gemensamma 

intressen. I och med insikten om att konsumenter idag kan resonera på liknande sätt oavsett 

ålder, bostadsort eller inkomstnivå, blir det viktigt att ta reda på ytterligare faktorer. En 
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psykografisk segmentering innebär därmed oftast utgöra en kombination av 

segmenteringsvariabler. 

  

Kotler och Armstrong (2010) menar att dessa segmenteringsvariabler måste anpassas efter 

specifik bransch. Ju mer specifika segment som utformas, desto enklare kan det bli att arbeta 

fram strategier som svarar till segmentens egenskaper. Sett till den svenska idrottssektorns 

unika struktur menar Ericsson och Persson (2013) att idrottskonsumenter bör segmenteras 

utifrån nivå av engagemang, i syfte att utveckla och förbättra verksamheten. Då 

idrottskonsumenter dessutom utgör en primär inkomstkälla för idrottsföreningarna är det 

således viktigt att ta deras egenskaper i beaktande (ibid.). 

  

3.1.1 Effektiv segmentering 

Kotler & Armstrong (2010) menar att en effektiv segmentering kräver vissa specifika 

förutsättningar. Individer i ett segment måste vara urskiljbara, vilket innebär att personerna i 

grupperingen visar upp ett likartat beteende (som särskiljer sig från andra segment). Segmenten 

måste även vara mätbara med anledning av att företag måste ha möjlighet att kalkylera 

intäktspotentialen för respektive segment. En tredje förutsättning för effektiv segmentering är 

att grupperna är tillgängliga för företaget och indikerar på att de faktiskt kan svara till 

marknadsföringsåtgärder. Ett fjärde villkor är att segmentet uppvisar en nåbarhet. Företaget 

måste veta på vilket/vilka sätt de kan nå segmentet med marknadsföringsåtgärder. Beroende på 

vilka resurser företaget har, kan de enkelt urskilja vilka segment som kan vara relevanta att nå 

och inte. Ytterligare en förutsättning för effektiv segmentering är att grupperna är tillräckligt 

stora för att generera vinster till företaget. Mindre segment kan riskera att inte vara särskilt 

lönsamma (Ibid.). 

 

För att underlätta segmenteringsprocessen menar Odden (2012) på att det även är fördelaktigt 

att namnge respektive målgrupp, för att på ett enkelt och tydligt sätt särskilja de olika 

målgrupperna åt. Amnéus (2010) menar att vid bearbetning av målgrupperna kan tidslängden i 

gruppernas köpprocess förkortas och kundnöjdheten kan öka. Sådana effekter är gynnsamma 

sett till ett företags arbete för att öka sin ekonomiska tillväxt (ibid.).  
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3.2 Sociala medier 

Genom digitaliseringens framfart har en rad olika digitala tjänster för kommunikation och 

interaktion uppkommit, varav den mest populära är sociala medier (Hagberg & Leinar, 2014). 

Sociala medier är ett samlingsbegrepp för kommunikationskanaler på internet, vars 

gemensamma kärna är möjliggörandet för flera individer (användare) att interagera och 

kommunicera med varandra samtidigt. Kilgour, Sasser & Larke (2015) förklarar att sociala 

medier innebär en kommunikationsfunktion där mottagaren inte längre är passiv utan fyller en 

funktion som aktiv, och kan även ses som delaktig i marknadsföringsprocessen (Bee & Kahle, 

2006). Sociala medier är även ett kostnadseffektivt kommunikationsverktyg som med enkelhet 

kan nå ut till den specifika målgruppen och förmedla information på ett bekvämt och smidigt 

sätt. Exempel på sociala medier är sociala nätverk (Facebook), micro-blogging (Twitter), 

fotodelning (Instagram, Flickr), videodelning (Youtube), recension av tjänster (Tripadvisor) m 

fl. 

  

3.2.1 Nyttjandet av sociala medier 

Ur ett företagsperspektiv erbjuder sociala medier effektiva verktyg och strategier för att 

kommunicera med konsumenter (Faulds & Mangold, 2009). Företag kan skräddarsy sin 

kommunikation samtidigt som konsumenter får en ökad tillgänglighet av företagets produkter 

och tjänster. Användandet av sociala medier är idag globalt utsträckt (Abeza, O’Reilly & Reid, 

2013). Mycket är tack vare sociala mediers egenskaper att människor kan ta del av information, 

underhållning och världshändelser när som helst på dygnet och överallt i världen (Holland, 

2015; Mahan, 2011). Statistik framtaget av Svenskarna och internet (2017) visar att 

användningen av sociala medier i Sverige växer stadigt från år till år. Facebook är den sociala 

plattform som allra flest (74 %) internetanvändare nyttjar (SOI, 2017). Mer än hälften av alla 

internetanvändare använder Instagram (53 %) någon gång, vilket gör det till den näst 

populäraste plattformen i Sverige (Figur 1). 
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Figur 1. Visar andel av internetanvändare som använder olika sociala plattformar mellan år 

2016-2017. Källa: SOI (2017) 

  

Användandet av sociala medier har lett till att informationsdelning mellan personer världen 

över har ökat. Möjligheten till informationsdelning har kommit att påverka konsumenters 

beteenden såsom deras medvetenhet, informationsinsamling, attityder och köpintentioner 

(Ström & Vendel, 2015). 

  

Singh, Veron-Jackson & Cullinance (2008) menar på att sociala medier är ett 

kommunikationsverktyg som ger mottagaren lika stor makt som sändaren, vilket har påverkat 

marknadens maktstruktur. Det grundas i att mottagare idag har större möjlighet till att själv 

välja (eller välja bort) det innehåll som engagerar och intresserar, än tidigare. Mottagaren kan i 

stort sett styra helt själv över vilket innehåll som ska framträda och kan således välja att följa 

de användare som redan på förhand tros ha ett innehåll på sociala medier som matchar 

mottagarens intressen. Denna funktion är något som uppskattas av många, då användare på 

digitala medier fyller sina profiler allt oftare med reklam. Den ökade exponeringen av 

reklambudskap i digitala medier har fått människor att bli allt mer restriktiva i vad för typ av 

budskap (och medier) de väljer att konsumera (Frankelius, et al., 2015). Konsumenter vill mötas 

av ett informativt eller underhållande innehåll - det ska generera ett mervärde. Innehåll som är 

utformat efter sådant som mottagaren uppskattar uppfattas istället som trovärdigt, 

förtroendeingivande, lojalt och autentiskt. Målet med skapandet av marknadsföringsinnehåll 

kan enligt Lieb (2012) vara att mottagaren självmant ska vilja interagera med innehållet, dela 
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innehållet eller att innehållet ska leda till förhöjda köpintentioner eller annat engagemang som 

kan ligga sändaren till nytta. 

 

3.2.2 Elitidrottsföreningars användande av sociala medier 

I en idrottslig kontext spelar sociala medier en värdefull roll, då medierna uppfyller 

idrottspublikens önskan om att vara nära idrottsprodukten (Bee & Kahle, 2006). Sociala medier 

erbjuder idrottspubliken nya sätt att ge uttryck för sitt supporterskap och engagemang till 

elitidrottsföreningar (McCarthy, Rowley, Ashworth, & Pioch, 2014), vilket är något som många 

i publiken eftersträvar i sitt supporterskap. Elitidrottsföreningar använder sociala medier precis 

som renodlade företag och andra organisationer för att förhöja föreningens värde hos sin publik 

(Achen, 2017). Såväl hela föreningar, enskilda lag som enskilda idrottsutövare har idag egna 

användarkonton som följs av idrottspublik (Sunesson, 2017). Det gör att spridningen av idrott 

på sociala medier fått allt större utrymme och uppmärksamhet. 

  

Nuförtiden är konsumtion av idrott i sociala medier väl förankrat i människors liv. Facebook 

och Instagram är de två mest använda plattformarna i kommunikationen mellan idrottspublik 

och elitidrottsföreningar (Hagberg & Leinar, 2014). I tabellen nedan syns antalet följare till de 

sju mest populära elitidrottsföreningarna i Sverige. 

  

Elitidrottsförening Antal följare 

Facebook 

Antal följare 

Instagram 

Totalt antal följare 

Facebook + 

Instagram 

AIK 229 402 94 200 323 602 

Malmö FF 183 975 75 000 258 975 

IFK Göteborg 152 157 54 200 206 357 

Djurgårdens IF 127 887 55 200 183 087 

Hammarby IF 87 746 54 000 141 746 

https://www-tandfonline-com.www.bibproxy.du.se/doi/full/10.1080/0965254X.2017.1359655?scroll=top&needAccess=true
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Brynäs IF 76 868 29 900 106 768 

Leksands IF 80 145 26 000 106 145 

Totalt antal: 938 180 388 500 1 326 680 

  

Figur 2. Data inhämtad från föreningarnas respektive Facebook- och Instagramkonton. 

Mätningen utfördes den 2018-04-19. 

  

Tabellen indikerar på att dessa elitidrottsföreningar framkallar ett relativt stort intresse på båda 

plattformarna, med tonvikt på Facebook1. Vidare indikerar tabellen på att det finns en stor skara 

idrottspublik som befinner sig på sociala medier och som följer svenska elitidrottsföreningar. 

Detta är endast de tio största elitidrottsföreningarna i Sverige, vilket föranleder antaganden om 

att än fler människor potentiellt följer elitidrottsföreningar på sociala medier än vad som 

uppvisas här. Därför är det av stor vikt för en idrottsförening att använda digitala plattformar, 

som sociala medier, där en intresserad och engagerad idrottspublik återfinns. 

 

3.2.3 Innehåll i elitidrottsföreningars sociala medier 

Via sociala medier kan elitidrottsföreningar förse sin publik med innehåll kopplat till 

verksamheten. Innehållet kan utgöras av text, bilder och filmklipp från matcher och träningar, 

intervjuer med spelare, kampanjer och liknande. Sådant innehåll har i studier visat sig ligga till 

grund för att följa en idrottsförening via sociala medier (Mahan, 2011; Abeza et al., 2013). 

  

Det föreligger brist på forskning som visar vad för konkret typ av innehåll som premieras av 

idrottspublik på sociala medier. Vale och Fernandes (2016) gör ett försök i att urskilja vad 

inlägg skapade av kommersiella fotbollsklubbar bör innehålla. De kommer fram till att 

fotbollsklubbarna bör publicera uppdaterad information och exklusivt material, inkluderande 

bilder, videos och ljudklipp. Även livesändningar via sociala medier bör erbjudas 

idrottspubliken - allt från spelarintervjuer, matchförberedelser till “behind the scenes”-material 

och matchuppdateringar.  

                                                 
1 Viktigt att ha i beaktande är att intresset till idrottsföreningarna i tabellen kan utgöras av såväl svensk 

idrottspublik som internationell publik. Detta innebär att siffrorna kan visa idrottspublik från fler länder än 

Sverige. 



 

15 

 

3.3 Engagemang 

Synonymer till begreppet “engagemang” i ett uppslagsverk är bland annat intresse, deltagande, 

medkänsla och involvering (NE.se). Men i vetenskapliga artiklar och studier råder det brist på 

konsensus gentemot definitionen av engagemang, och olika termer används i försök att beskriva 

engagemang som fenomen. Reuthammar och Thulin (2001) argumenterar för att ett 

engagemang utgörs av flera dimensioner och är av olika betydelse för individen. Smith och 

Westerbeek (2010) definierar engagemang som ett tillstånd där det föreligger en relation som 

bygger på en förståelse och trygghet till det personen engagerar sig i. Van Doorn, Mittal, Nass, 

Pick, Pirner, P., & Verhoef (2010) definierar ett engagemang som en persons beteendemässiga 

manifestationer genomsyrat av motiverande drivkrafter. Ett engagemang sägs inte vara något 

som endast är på eller av. Achen (2016) menar på att engagemang kan yttra sig genom en 

persons lojalitet och deltagande till ett objekt. 

  

Enligt Salancik (1977) är engagemanget hos individer påverkbart. Han menar vidare att det är 

de psykologiska egenskaper en individ besitter som kan vara möjliga att manipulera i önskad 

riktning. Även Brodie et al. (2011) menar på att psykologiska och sociologiska perspektiv ska 

inkluderas i främjandet av ett engagemang. Organisationer strävar efter att engagera sina 

konsumenter på flera olika sätt, för att på så vis använda konsumenters engagemang till att 

generera goda marknadsmässiga effekter (Reuthammar & Thulin, 2001). Exempel på sådana 

effekter är ökad kundlojalitet, ökade köpintentioner samt positiv word of mouth  (Kim, Trail & 

Ko, 2011; Pronschinske, Groza & Walker, 2012). Word of mouth är ett begrepp som innebär 

att budskap sprids mellan människor. Om ett budskap är utformat i digitala kanaler kallas det 

för electronic word of mouth (e-WOM) (Arhammar & Staunstrup, 2016). De som väljer att 

sprida  ett budskap vidare till andra kan ses som frivilliga “ambassadörer” av budskapet. Ett 

frivilligt ambassadörskap kan tolkas som att konsumenter gärna identifierar sig med 

budskapet/innehållet och gör det dessutom gärna offentligt. Spridningen av ett innehåll via 

word of mouth blir för en organisation även ett effektivt sätt att hålla nere sina kostnader för 

marknadsföring (Ibid.). 

  

3.3.1 Engagemang på sociala medier 

Studier visar på att ett välutformat innehåll publicerat på sociala medier kan leda till ett 

konsumentengagemang (Denham-Smith, Harvidsson, 2017). Engagemanget kan där ta olika 

uttryck. De mest förekommande handlingarna som kan visa på att engagemang tar plats är att 
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klicka vidare på en länk, “gilla” inlägg, dela innehållet till vänner/allmänhet, kommentera 

inlägg samt att aktivt nätverka med andra användare på forum (Arhammar & Staunstrup, 2016). 

Arhammar och Staunstup (2016) motiverar vidare att ett engagemang på sociala medier kan 

innebära att en användare känner medkänsla till innehållet, som stimulerar personliga intressen 

på ett positivt sätt. Samt då en användare känner sig involverad i budskapet som innehållet 

framför, vilket kan få hen att lyssna till och agera i enlighet med budskapet då det upplevs som 

viktigt. Malhotra, Malhotra & See (2013) argumenterar för att delning av innehåll är det mest 

betydelsefulla sättet att uppvisa ett engagemang på Facebook. Att dela ett innehåll anses vara 

en form av e-WOM, och där innehållet kan uppfattas som mer trovärdigt när det inte kommer 

från primärkällan. 

 

Att fastställa att ett engagemang på sociala medier har skapats genom enskilda handlingar är 

dock komplext (Syrdal & Briggs, 2018). Man kan inte med all säkerhet förutsätta att en gilla-

markering alltid står i direkt relation till ett engagemang, utan en sådan reaktion kan även vara 

något en användare på sociala medier gör slentrianmässigt. Men studier (van Doorm et al, 2010; 

du Plessis, 2015; Syrdal & Briggs, 2018) visar dock att idrottspublik kan bli engagerade genom 

att interagera med idrottsföreningar över sociala medier. Detta just tack vare den närhet till 

föreningen som sociala medier kan erbjuda idrottspubliken. 

  

3.3.2 Engagemang hos idrottspublik 

Tävlingsmomentet ger upphov till energi, dramatik och spänning, och framkallar ett starkt 

känsloengagemang hos en enorm publik världen över (Ericsson & Persson, 2013; Shilbury, 

Quick & Westerbeek, 2003). Detta engagemang är av stor betydelse för idrottsföreningar att 

knyta an till. Stander, Van Zyl och Motaung (2016) beskriver idrottssupportrar som individer 

som investerar såväl känslor som tid och pengar i en specifik förening, i en individuell 

idrottsutövare eller i idrott i sig. Engagemang hos idrottssupportrar kan även härledas till en 

känsla av samhörighet till en specifik idrottsförening och ta form i tre olika dimensioner: genom 

att utföra uppdrag för verksamhetens räkning, visa upp sin lojalitet till idrottsföreningen oavsett 

idrottsliga resultat, samt interagera med och skapa en gemenskap med andra supportrar till 

elitidrottsföreningar. Gemenskapen med andra fans kan te sig fysiskt på en arena eller virtuellt 

via digitala plattformar. 
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En engagerad supporter handlar på de sätt som främjar föreningens tillväxt och söker sig 

därmed ofta till de aktiviteter som gynnar idrottsföreningen (Stander, Van Zyl och Motaung, 

2016). Att supportrar vill gynna tillväxten är enligt Allison (2013) viktigt för föreningens 

utveckling, då finansieringen av verksamheten till stor del är beroende av de supportrar som är 

villiga att bidra med ekonomiska medel.  Giampiccoli, Lee och Nauright (2015) menar till och 

med att engagerade fans kan ses som hela den kommersiella, globala sportindustrins 

stöttepelare. 

  

Det är dock viktigt att vara medveten om att ett etablerat engagemang hos idrottssupportrar 

delvis är en färskvara och bör därför enligt Ericsson & Persson (2013) inte tas för givet. 

Författarna menar att en elitidrottsförening inte kan slå sig till ro utan måste fortsätta sträva 

efter att leverera det största möjliga värdet av produkten till idrottspubliken. 

  

Enligt Vale och Fernandez (2016) finns det två olika motivationsfaktorer som kan ligga till 

grund för idrottssupportrars engagemang med innehåll på sociala medier: innehåll baserat på 

information samt underhållande innehåll. Forskarna menar i sin studie att underhållande 

material inte är av stor betydelse för att skapa ett engagemang. Detta menar de bero på att 

idrottssupportrars engagemang till elitidrottsföreningar grundar sig i det fundamentala intresset 

till själva föreningen, och att ett innehåll av underhållande karaktär inte alltid kan spegla ett 

sådant intresse. Ett sådant innehåll kan, för de supportrar som har sitt intresse i 

idrottsföreningens kärna, därför bli orelevant att konsumera. Istället visade det informativa 

innehållet vara den huvudsakliga faktorn som gav upphov till konsumtion bland 

idrottssupportrar. Detta menar Vale och Fernandez (2016) kan indikera att idrottssupportrar 

troligtvis söker efter ett innehåll som är informativt och ger praktisk nytta än ett innehåll som 

är avsett att roa. 

  

I en annan studie gjord av Cvijikj & Michaelles (2013), visar dock att informativt innehåll 

skapar ett passivt engagemang. Detta beror enligt Cvijikj och Michaelles att informativt 

innehåll sällan framkalla interaktioner online, då behov av information kan tillfredsställas utan 

att behöva göra egna, aktiva åtgärder. 

 

https://www-tandfonline-com.www.bibproxy.du.se/doi/full/10.1080/0965254X.2017.1359655?scroll=top&needAccess=true
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4. Metod 
I metodkapitlet beskrivs hur datainsamlingen har gått till väga för att på bästa sätt undersöka 

forskningsfrågan. Därefter följer hur insamlad data har bearbetats och till sist följer en kritisk 

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

  

4.1 Forskningsmetod 

Studien baseras på teori inom forskningsområdet och utifrån den formas undersökningen 

genom insamling av empirisk data från fältet. Vidare ligger den befintliga teorin till grund för 

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

slutsatser om. 

  

4.1.1 Metod för insamling av empirisk data 

Vid insamlandet av empirisk data valde vi att genomföra intervjuer. Intervjuer kan, till skillnad 

från en kvantitativ metod som fokuserar på frekvensmätning, generera en förståelse för motiv 

som ligger till grund för respondenternas utsagor (Alvehus, 2013; Repstad, 2007). Det var just 

detta motiv vår studie ämnade att studera. Som forskare var vi dock till en början tveksamma 

till vilken metod som skulle ge oss data med störst kvalité. Vid första anblick kan det te sig 

självklart att göra en kvantitativ studie då det kan tyckas att studien kräver ett brett omfång av 

data, just för att förstå vad idrottspublik i allmänhet engageras av. Av den anledningen valde vi 

att utföra ett test med en respondent som fick svara på våra frågor via en enkät. När 

respondenten utfört enkäten var hens respons att “det var segt att sitta och skriva för hand” när 

frågorna krävde långa, uttömmande svar. Detta var något vi tog fasta på och valde därav att 

göra intervjuer. 

  

Hade vi valt att genomföra en kvantitativ metod baserat på förbestämda svarsalternativ hade 

risken funnits att vi som forskare givit respondenterna alternativ som inte riktigt passar in med 

deras naturliga svar. En kvantitativ metod med förbestämda svarsalternativ skulle därför ha 

kunnat begränsat oss i att få fram relevant data sett till vårt syfte. Detta föranledde att en verbal 

kommunikation med våra respondenter sågs som ett bättre alternativ för att få utförliga svar, 

samt minimera risken att respondenterna inte lyckades formulera sig fullmåligt. 

  



 

19 

 

4.1.2 Intervjuer 

Metodvalet att genomföra intervjuer stärktes i takt med att datainsamlingen fortlöpte. Under 

flera av intervjuerna hände det att respondenterna backade tillbaka i sina utsagor och ville 

tillägga i sina svar gällande en specifik fråga. I just intervjuer har respondenterna större chans 

att omformulera sig i det direkta intervjutillfället och eventuellt lägga till information till 

frågorna som ställts allt eftersom (Alvehus, 2013). När respondenter gör omformuleringar och 

tillägg indikerar det på att respondenterna hade mycket att säga gällande ämnet, vilket var 

positivt för vår datainsamling. Intervjuer ger dessutom en flexibilitet vi anser att studien kan ha 

dragit nytta av; ordet “innehåll” kan ha olika innebörder för olika människor och via intervjuer 

fick respondenterna chans att förklara sina subjektiva tankar om vad begreppet ”innehåll” har 

för innebörd för dem. Detta gynnade studien då utvecklandet av begreppet “innehåll” gav 

upphov till fler följdfrågor. Sett till att flera av respondenterna frågade om vi dessutom kunde 

utveckla våra frågor, ledde det till att vi (forskare och respondenter) tillsammans kunde föra 

diskussioner om nyckelbegrepp, och vi forskare kunde leda respondenterna till svar som bidrog 

till vårt syfte. Något som annars kanske inte hade uppdagats i lika stor utsträckning om vi 

genomfört en enkätinsamling. 

  

Våra intervjusamtal centrerades kring ett förutbestämt tema (innehåll på elitidrottsföreningars 

Facebook och Instagram- konton). Vi ställde på förhand några bestämda, men öppna 

frågeställningar som föranledde respondenten att föra ett resonemang med egna svar som 

krävde motivering. Denna metod menar Alvehus (2013) är lämplig när forskaren vill komma 

nära respondentens åsikter och tankar kring ett ämne eller ett fenomen. 

  

4.1.3 Telefonintervju 

Då våra respondenter inte befann sig i vår direkta närhet genomfördes intervjuerna via telefon. 

Totalt genomfördes 14 stycken intervjuer. Vi ansåg att telefonintervjuer var en tillräckligt god 

metod för att vi skulle få fullständiga utsagor som kan svara till vårt syfte. Enligt Bryman och 

Bell (2013) kan intervjuer som görs via telefon ha en viss begränsning, då forskaren kan gå 

miste om respondentens eventuella kroppsspråk. Att vi gick miste om det eventuella 

kroppsspråket är något vi är medvetna om, men ser det inte som ett hinder för att få ut fullmåliga 

svar till vår studie. 
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4.2 Datainsamlingens process 

Båda forskarna till studien genomförde intervjuerna tillsammans. Då våra intervjuer 

genomfördes över telefon fanns det möjlighet för oss att kommunicera med varandra via gester 

för att styra vilken ordningsföljd vi skulle ställa våra intervjufrågor. Vi valde att en av oss 

pratade med respondenten och den andra personen förde anteckningar. Dock varierade vi från 

den ena intervjun till den andra vem av oss som pratade med respondenterna. Det kan ha 

föranlett en viss forskningseffekt av att alternera vem av oss som genomförde intervjun vilket 

måste tas i beaktning. Både Repstad (2007) och Bryman och Bell (2013) förklarar att insamling 

av empiri kan gynnas av att samlas in av två intervjuare istället för en ensam. Fördelar vid 

genomförda intervjuer med två delaktiga intervjuare är bland annat att ena parten kan se till att 

intervjuguiden följs medan den andre kan vara mer vaksam på passande följdfrågor. Det är även 

till fördel för studien att två intervjuare kan, efter genomförd intervju, diskutera sina tolkningar 

och uppfattningar av intervjun och därmed få en bättre helhetsbild av insamlat empiriskt 

material (Repstad, 2007; Bryman och Bell, 2013). Detta var något vi forskare upplevde som 

positivt. 

  

Inför intervjuerna fick respondenter välja om de ville ta del av intervjufrågorna innan intervjun 

genomfördes. Dock var det ingen av respondenterna som upplevde ett behov av det. Kanske 

var det till viss nackdel att respondenterna inte valde att ta del av våra frågor på förhand. Detta 

såg vi ett tecken av i några intervjuer där respondenter inte kunde ge ett uttömmande svar på 

vissa frågor. Om respondenterna hade förhand läst igenom frågorna, skulle det möjligtvis ha 

inneburit fler användbara svar.  Samtidigt kan en allt för preciserad intervjuguide leda till att 

respondenten förbereder sig så pass väl att svaren riskeras att bli konstlade och/eller formuleras 

för respondentens egen fördelaktighet (Repstad, 2007). Då respondenterna avstod från 

intervjuguiden i förväg, kan den empiriska undersökningen anses inneha svar som inte blivit på 

förhand påverkade av betänketiden. Dock är det viktigt att ha i åtanke att det alltid finns en risk 

att respondenten presenterar ett svar som tros förväntas av intervjuaren eller att respondenten 

försöker ställa sig själv i bättre dager (Ibid.). 

  

Samtliga intervjuer tog i genomsnitt 30 minuter. Tidsramen var något vi på förhand ansåg vara 

rimlig sett till studiens omfång och antal frågor som respondenten besvarade. Vi tog även i 

beaktande att en intervju inte ska vara alltför lång, då det finns risk att respondenten tappar 

intresset och följaktligen kan svarens kvalité sjunka allt eftersom samtalet pågår (Bryman & 
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Bell, 2013). Det skedde inga tekniska problem eller andra störande incidenter under 

intervjuerna. Respektive intervju inleddes med en sammanfattning och ett tydliggörande av 

studiens syfte för att sätta in respondenten i samtalsämnet. 

 

I bilaga 1 återfinns den intervjuguide som legat till grund för de utförda semistrukturerade 

telefonintervjuerna. Inför varje intervju skickades ett missivbrev ut till alla respondenter som 

deltog i studien (Bilaga 2). När respondenterna sedan tagit del av missivbrevets innehåll och 

accepterat förutsättningarna för studien, bestämdes tidpunkt för att genomföra intervjun. 

  

4.3 Urval 

Studiens urval baseras på en väldigt liten del av den totalmarknad som idrottspubliken i Sverige 

faktiskt utgör. Totalt innefattar studien svar från 14 respondenter. Utsagorna från studiens 

respondenter kan därav inte anses representera den stora svenska idrottspubliken, men kan 

däremot ge vägvisande indikationer i ett förstadium av studier inom detta problemområde. 

Respondenternas legitimitet till att delta i studien förstärktes även genom att uppfylla våra på 

förhand ställda kriterier utifrån studiens syfte. Samtliga respondenter i denna studie är 

följaktligen: 

 

• En supporter till minst en (1) svensk elitidrottsförening 

• En följare till minst en svensk elitidrottsförening på sociala medier (Facebook och 

Instagram) 

• En konsument av elitidrottsföreningens verksamhet via olika kanaler (via TV eller 

live) 

• Minst 18 år gammal 

 

Vi är medvetna om att det finns många individer som uppfyller dessa kriterier. Eftersom att 

teoretiska studier bevisat att alla konsumentmarknader innefattar personer med skilda 

individuella preferenser och beteendemönster, ville vi vara säkra på att vi även lyckades nå 

personer med skilda attribut i den svenska idrottspubliken. Detta var särskilt viktigt att 

säkerställa sett till studiens problemområde - att elitidrottsorganisationer, likt företag, måste 

veta vad som engagerar olika typer av människor på en marknad. Denna studie innefattar 

således empirisk data från ett axplock av potentiella urvalsrepresentanter till studiens syfte.  Vi 
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såg hellre att en mindre mängd data säkerställdes från legitima intervjuobjekt än att 

slumpmässigt tillfråga fler respondenter, med risk att ha uppvisat färre skillnader i nivå av 

engagemang och supporterskap. Dock är vi medvetna om att urval baserat på karaktärsdrag (i 

det här fallet innebär karaktärsdrag olika nivåer av engagemang och supporterskap) kan ge 

studien en lägre validitet. Vad vi däremot kan se är att en individs karaktärsdrag är inget som 

på förhand är direkt synligt för en forskare gällande vad för typ av innehåll respondenten 

engageras av på sociala medier. Korrelationen mellan faktorerna är för svag för att det ska vara 

något uppenbart och gör det således intressant att studera. Urvalet kan ha påverkats av en viss 

grad av forskningseffekt, men bör inte ses som något som hindrat studien från att få fram 

tillförlitliga resultat sett till syftet. 

 

De respondenter som ingår i denna studie är personer som befann sig i vår närhet under studiens 

genomförande, samt personer som rekommenderats att delta utifrån studiens nämnda kriterier. 

Detta gav upphov till en snabb och smidig hanteringsprocess. Denscombe (2016) menar att ett 

handplockat urval kan vara en god metod att tillämpa om det tros kan ge största möjliga värde 

till forskningsprojektet. De förutbestämda kriterierna baserades främst på beteendemässiga och 

psykografiska attribut. Intervjuguiden innehåller även vissa demografiska variabler som kön, 

ålder och arbete. Demografisk information var inget som styrde valet av respondenterna i större 

bemärkelse, utan var endast aktuellt att belysa i de övergripande, inledande intervjufrågorna för 

att få en grundläggande bild av respondenten. Beteendemässiga och psykografiska variabler 

gav istället tyngden i intervjuguiden. Frågorna berörde respondenternas intresse för vad för typ 

av innehåll som engagerar dem på sociala medier, samt vilken nivå av supporterskap de antar. 

Dessa intervjufrågor fyllde sitt syfte i att ta fram till individuella karaktärsdrag förankrat till 

studiens syfte, och gav följdaktligen upphov till att respondenterna kunde särskiljas från 

varandra i mindre segment. Det vi tog i beaktande var även att kontakta personer som var över 

18 år för att förhålla oss till etiska aspekter. 

 

4.4 Bearbetning och analys av datamaterialet 

Intervjuerna transkriberades för att underlätta sorteringen av den insamlade data. 

Transkriberingen analyserades ett par gånger innan vi kunde gruppera personer med liknande 

nivåer av engagemang och supporterskap. Därefter utgick vi från att sortera vår data efter 

Rennstam och Wästerfors (2015) analytiska metod. Med hjälp av den översikt en transkribering 
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ger, kunde data kodas och placeras i lämpliga kategorier. Kategorierna utgick ifrån 

nyckelattribut och karaktärsdrag för att skapa en förståelse för vad som engagerar 

idrottspubliken, och vilket innehåll på sociala medier de därav föredrar. Kategorierna, eller 

fokusområdena, utgjordes av segmenteringsvariablerna: beteenden, demografi (till viss del), 

preferenser och intressen - samtliga kopplade till innehåll på sociala medier och 

respondenternas relation till idrott.  

  

I nästa steg, reducering, komprimerades sorterad data. Här valde vi att använda oss av 

kategorisk reducering (Rennstam & Wästerfors, 2015), där vi letade efter gemensamma teman 

som sammanförde respondenter med gemensamma karaktärsdrag och motivationsmönster. 

Intervjusvar som liknade varandra samlades sedan in i relevanta kategorier. Kategoriseringen 

av intervjusvaren låg sedan till grund när respondenterna delades in i mindre segment. Av 

kategoriseringen kunde vi urskilja att flera respondenter uppgivit liknande svar i flera av 

kategorierna, varav de matchades ihop i ett segment. I reduceringsarbetet är vi medvetna om att 

vi inte kunde återge all data som samlades in. Dock anser vi att det mest betydelsefulla 

materialet plockades ut för att besvara vårt syfte. 

  

4.5 Kritik till vald metod 

I denna studie har syftet valts att besvaras genom att göra en segmentering av den svenska 

idrottspubliken, där urvalet består av handplockade respondenter som uppvisar både likheter 

som skillnader gentemot varandra. Att använda segmentering som en metod för att uppfylla 

syftet bidrog till viss del. Segmenteringen kunde hjälpa oss i arbetet att identifiera vad 

idrottspublik med liknande attribut tillsammans ansåg vara av värde. Ett sådant resultat kan 

vara till nytta för elitidrottsföreningar, för att strategiskt bearbeta de segment som kan bidra till 

en ekonomisk lönsamhet. Å andra sidan var segmentering i vårt fall ingen metod som avslöjade 

extrema skillnader mellan de respondenter vi valde att intervjua. Sett till deras svar gav samtliga 

ungefärliga motiv till vilket typ av innehåll, men där tendenser till skillnader fick utgöra 

anledning till varför vi separerade dem i mindre segment. Segmentering, sett till dess 

inneboende funktion, torde ändå vara en god strategi för elitidrottspublik om fler respondenter 

intervjuas. 
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Forskarna till denna studie är eniga om att denna metod dock kan inneha en hög grad av 

forskningseffekt. Forskningseffekten kan ha uppstått under forskarnas bedömning av vilka 

målgrupper som respondenterna bör ingå i. Målgruppernas beteckningar, som exempelvis “Den 

hängivne följaren”, är baserade på forskarnas subjektiva tolkningar av hur respondenternas 

attribut kan sammanfattas. Detta kan ha föranlett att målgrupperna givits namn som andra 

forskare inte anser överensstämmer. Respondenter i en målgrupp skulle även kunna vara 

möjliga representanter i andra grupperingar. Vi forskare är också medvetna om att nivån av 

engagemang gentemot en elitidrottsförening inte utesluter ett beteende eller karaktärsdrag. Två 

supportrar som utåt visar stor skillnad på nivå av engagemang kan för den delens skull 

fortfarande bli engagerade av samma typ av innehåll ändå. 

  

Sett till att vi har intervjuat människor, alla med egenskaper att känna känslor och engagemang, 

och där samtliga delar intresset till svenska elitidrottsföreningar, är det lätt att intressen och 

engagemang uppstår från liknande faktorer. Detta scenario har forskarna till denna studie varit 

väl medvetna om. Därav har ett stort arbete lagts ner på att kategorisera respondenterna utifrån 

de mönster som tydligast talat om graden av deras supporterskap till föreningen samt vilken typ 

av innehåll de föredrar. 

 

Vår redovisade datainsamling visar utsagor från 14 respondenter. Dock genomfördes en 

intervju utöver dessa men som vi i efterhand valt att exkludera i studien. Respondenten kunde 

inte i den mån vårt syfte kräver, relatera till att följa en elitidrottsförening på sociala medier, 

utan följer i stort sett bara sina barns föreningar. Att inkludera respondenten i studien kunde 

därför givit upphov till en missvisande bild då vi vill utgå från elitidrottsföreningars perspektiv. 

Respondenten har blivit kontaktad och informerats om exkluderingen. 

  

4.6 Etiska ställningstagande/ Forskningsetiska aspekter 

För att säkerställa att vår studie följer de forskningsetiska rutiner som krävs för ett vetenskapligt 

genomförande, har vi beaktat följande fyra aspekter i enighet med Vetenskapsrådet: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan ges en 

tydligare redogörelse av kraven utifrån Forskningsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning: 

  



 

25 

 

• Informationskravet innebär att forskaren ska informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte, 

 

• Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning själva har rätt att bestämma över 

sin medverkan, 

 

• Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om respondenter i en undersökning ska ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem, 

 

• Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter endast får användas för forskningsändamål. 

  

Samtliga punkter har tagits i beaktande och klargjordes tydligt i det missivbrev (bilaga 2) som 

skickades ut till de utvalda respondenterna i samband med förfrågan om deltagande i studien. 

Samtliga respondenter informerades om studiens syfte och vad deras eventuella deltagande 

innebär, utan några tvingande eller uppfordrande formuleringar om deltagande. Vi informerade 

att tystnadsplikt råder samt talar om att intervjun kommer att spelas in enbart för studiens 

ändamål. 
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5. Empirisk presentation 

I detta avsnitt redovisar vi vår datainsamling från de utförda intervjuerna. Data som 

presenteras nedan har bearbetats in i kategorier genom en sortering och reducering utifrån 

Alvehus (2013) tematiska analysmetod. 

 

När intervjusvaren från våra respondenter reducerats, fann vi att vissa respondenter uppvisade 

gemensamma mönster i deras utsagor. På grund av att olikheter mellan respondenterna 

uppdagades, framstod naturliga grupperingar likt vad man kan kalla segment. De olikheter som 

uppdagades i svaren utgav mer information än vad vi på förhand kunde utläsa av 

karaktärsdragen hos varje respondent, och gav ingående svar på vilket innehåll som engagerar 

utifrån skilda nivåer av engagemang och supporterskap. Således framstod fyra segment i 

segmenteringsprocessen som var för oss forskare möjliga att analysera. Vid analysen uppgav 

samtliga segment indikationer i deras svar om att kunna bidra till lönsamhet, fast i skilda former 

och grad, för en elitidrottsförening. På grund av segmentens potentiella lönsamhet identifierade 

vi samtliga som tänkbara målgrupper. 

 

Vi väljer därför att presentera datainsamlingen utefter de identifierade målgrupperna, för att 

direkt visa på de skillnader som finns mellan dem och för att visa på de likheter som finns inom 

varje målgrupp. Dessa attribut kan sedan ligga till grund vid ett arbete med att framställa 

innehåll som potentiellt kan tilltala respektive målgrupp. De gemensamma dragen inom varje 

målgrupp fick utgöra ett samlingsnamn för att tydligt skilja dem åt. Detta mynnade ut i  “Den 

hängivne supportern”, “Informationssökaren”, “Den passive följaren” samt 

“Föreningsmänniskan”. Vi ser en möjlighet i att presentera datainsamlingen på detta sätt för att 

tydliggöra våra resonemang och slutsatser i de kommande avsnitten. 

 

 För att hålla de respondenter som bett om anonymitet har vi gett dem fingerade namn. 

5.1 Potentiellt lönsamma målgrupper 

5.1.1 ”Den hängivne supportern” 

Den hängivne supportern är den person som är måttligt till mycket engagerade i någon typ av 

svensk elitidrottsförening. Personer i denna målgrupp har oftast en förening som de stödjer 

extra mycket och aktiverar sitt supporterskap genom att befinna sig på läktaren vid matcher, 
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delta i tifon och vara med i supportergrupper. Kan personen ej befinna sig fysiskt på plats 

under matcher, följer denne laget kontinuerligt via liveflöden eller TV-sändningar. 

  

I vår studie faller fem respondenter naturligt in i denna målgrupp. Fyra av dessa respondenter 

är män och en respondent är kvinna. Det skiljer sig avsevärt i åldrarna mellan respondenterna. 

Den yngsta personen är 23 år och den äldsta är 65 år. Oavsett kön eller ålder beskrivs 

“kärleken till föreningen eller laget” och spänningen i matchsituationer som de främsta 

faktorerna till varför samtligas engagemang uppstår. Alla respondenter är aktiva i sitt 

supporterskap och följer på olika sätt sina idrottsföreningar eller lag under varje matchtillfälle; 

antingen genom att gå på matcher eller att följa dem via nyhetsflöden. 

 

 

Idrottens betydelse 

En av respondenterna, Göran, säger att “idrotten ger mig som supporter en känsla av att man är 

med och hjälper till [...] Även om man inte spelar på plan så är man med i handbollens värld 

och är ‘den åttonde spelaren’ på läktaren. Själva engagemanget till laget ger  någon sorts 

tillfredsställelse”. 

  

Rolf menar att för honom är idrotten en miljö där känslor kommer till stånd: “Det ger upphov 

till alla känslor som kommer som inbiten supporter. Glädjen, nervositeten, spänningen … Det 

är även en bra miljö där man kan umgås med vänner och likasinnade”. 

  

Två av respondenterna som är något yngre än övriga respondenter i målgruppen, Alexander 

och Alfons, beskriver sitt supporterskap som “ganska hardcore” och trogen sin förening. Detta 

visar de genom att ofta försöker att besöka hemmamatcher och befinner sig gärna i eller i 

närheten av supporterklacken och tifon. Dessutom ges stöd åt inte enbart en sektion i 

föreningen, utan engagemang finns till flera olika sporter så länge idrotterna utövas inom 

föreningen. Båda respondenterna befinner sig på ett geografiskt långt avstånd till sina 

föreningar. Alfons menar att “avståndet blir en avgörande faktor just nu (när jag inte bor 

närmre). Mellan 2003–2015 hade jag kunnat räkna antalet missade hemmamatcher på mina 

händer för Hammarby Fotboll”. Alexander säger att p.g.a. avståndet har han valt att köpa till 

sig Tv-kanaler för att kunna följa matcherna hemifrån. 

  

Sociala mediers betydelse 
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Den övergripande attityden hos respondenterna i målgruppen är att sociala medier utgör en 

viktig funktion för idrottsföreningar. Rolf menar att: “syns man inte där, finns man ju inte idag. 

Hänger föreningen inte med är risken stor att föreningen är död inom några år”. Rolf, liksom 

Göran, menar också att sociala medier spelar en enormt stor roll för engagemanget kring 

idrottsföreningen: 

  

“I dagens läge är det ju ett måste för att hänga med i framkant på utvecklingen av hur 

man presenterar och paketerar sin verksamhet för att locka besökare och följare”. 

(Göran) 

  

Eva ser traditionella tidningar som “dåtidens grej” i att ge matchresultat och referat, och det bör 

istället presenteras på sociala medier där nyhetsflödet går mycket snabbare. Hon påpekar även 

vikten av sociala mediers nätverksfunktioner: “Det [sociala medier] är ett perfekt forum för att 

nå ut för att försöka få folk att bli engagerade och kanske också få barn eller vuxna att börja 

med sport.” 

  

Alexander stämmer in med ovanstående respondenters åsikter och menar att det är “livsviktigt” 

sett till att “det är ju så man ofta har kontakt nu 2018.”. Alexander går även djupare in på att 

sociala medier är viktigt för idrottsföreningar att prioritera för att locka intressenter till sig: 

  

“Ska man marknadsföra sig som klubb och förening inom idrott och slåss om alla som 

går på evenemang så tror jag att det är livsviktigt att vara bra på sociala medier. Jag tror 

personligen att det har ett otroligt starkt samband med publiksiffror, sponsorer och 

sådär. Jag är helt säker på att det har en koppling, men det är ju vad jag tycker.” 

  

Engagerande innehåll på sociala medier 

Vad som kan urskiljas i svaren hos respondenterna är att flera nämner att innehållet bör anpassas 

beroende på årstid och om det är “on-season” eller “off-season”. När det inte är tävlingssäsong 

vill respondenterna gärna se nyförvärv som presenteras, status kring verksamheten och vad de 

har för kommande planer. Den gemensamma motivationsfaktorn ligger även i att ta del av 

innehåll som ger en direkt uppdatering av matcher. Informationen får då gärna bestå av 

intervjuer med spelare och tränare, matchreferat, statistik och läge i serietabellen. Intervjuerna 

får gärna genomföras live. Flera av respondenterna nämner att korta filmklipp premieras 

framför ren text. Alexander menar:  Jag tror att videos, kortare 10-15, sekunder är det bästa att 
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göra, för att göra det lite levande. Text orkar man liksom inte alltid läsa. Roligare att ta till sig 

information via bild istället”. 

  

Göran och Rolf föredrar att få nyheter gällande föreningsverksamhetens “varande” såsom 

ekonomi och andra delar som berör verksamheten utöver själva utförandet. Rolf ser gärna att 

det går att bedriva en dialog med föreningen och Göran menar att: “man [idrottsföreningen] 

hela tiden kommer med något nytt så att säga. Det kan vara nyheter både inför, under och efter 

matcher”. 

  

Alexander motiveras av att föreningarna genomför kampanjer på sociala medier, med innehåll 

som har stark anknytning till föreningens historia. Han ger ett exempel: 

  

“Nu i den senaste kampanjen “mitt lag” haft, ska de lansera en ny matchtröja och då går 

de ut jättetidigt och lite "teaser" innan - att snart kommer det hända någonting, och sen 

släpper de tröjan och då presenterar dom en massa historia om varför den här tröjan har 

kommit och grejer. Det får engagerad.” 

  

Samtliga respondenter i målgruppen nämner värdet i regelbundenhet och kontinuitet av 

publicerat innehåll. Göran redogör för sin åsikt: 

  

“Ska man använda sociala medier så ska man se till att ha kontinuitet i det. Så att det 

inte blir att man kör i två veckor, det blir ett himla liv och sen dör det i två veckor. Ska 

man hålla följare intresserade måste det komma innehåll, behöver inte vara så mycket 

nytt. Men gärna mellan matcherna, inför matcherna, och efter matcherna. 

  

Innehåll som lockar respondenten till att gå på match 

Eva, som ofta följer matcher, både live och via TV, betonar vikten av att publicera innehåll 

som informerar om matchens specifika betydelse i ett större sammanhang: 

  

“De kan ju poängtera om en match är viktigare än en annan i ett slutspel. Det kan ju 

trigga igång att man tänker att ‘men oj, det här blir viktigt det här’. 

  

Alexander, som oftast följer sitt lag från håll p.g.a. geografiskt avstånd, menar att någon form 

av uppmaning från idrottsföreningar skulle kunna påverka honom att troligtvis ta sig till 
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matchen. “Det skulle kunna vara t.ex. om de går ut med något om att ‘nu behöver vi få så 

många som möjligt till matchen för det här behöver laget’. Då skulle jag absolut försöka ta 

mig dit.” 

  

Alfons å sin sida, uppger att det förmodligen inte är något speciellt som skulle få honom att gå 

på match, utan att med hans inbitna supporterskap går han oavsett publicerat innehåll: “Jag är 

så fast i mitt supporterskap, så innehållet spelar mindre roll för mig faktiskt”. 

  

Både Rolf och Göran menar att intresset för matchen måste byggas upp med hjälp av något som 

kan engagera både före, under och efter matchen. Att ordna underhållning före matchen kan 

underlätta för idrottsföreningen att locka publiken tidigare till arenan, vilket respondenterna tror 

är bra för både idrottsförening och publik. 

  

Interaktion med innehåll på sociala medier 

Göran och Rolf brukar sällan “gilla”, kommentera eller dela idrottsföreningarnas innehåll 

speciellt ofta. Rolf förklarar att han gör det då och då, om det är något som är extra roligt eller 

spännande. Ibland kan han dela till vänner om det är innehåll han tycker de också bör ta del av. 

Göran är lite mer restriktiv i sin interaktion och motiverar varför: 

  

“Om man tänker på hela Facebook så att säga - att det kommer mer och mer 

information om allt man gör sätter sina spår [...] Så det är nog inte det att jag inte vill 

kommentera utan det är nog mer för att jag undviker kommentera för jag vill inte att 

Facebook ska fånga upp allt jag gör helt enkelt. Man når 8, 10, 20 tusen följare på ett 

inlägg och om jag skriver en kommentar där, vad gör det? Nej, jag tror det är lika bra 

att man är lite diskret, kan jag tycka.” (Göran) 

  

De andra tre respondenterna i målgruppen uppvisar däremot en hög interaktionsnivå gentemot 

idrottsföreningar de följer på sociala medier. Detta görs i form av att “gilla”, kommentera och 

dela innehåll. Detta visar sig bero på en vilja av att visa upp sitt personliga stöd till 

föreningen. Det kan i sin tur även bero på vad Alexander kallar för “slentrian-gillande”: 

  

“Nu på slutet har det nog blivit allt tror jag... Det blir mycket på slentrian. Allt behöver 

inte vara "bra" liksom. Så länge det är relaterat till föreningen är det intressant.” 
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Säljfrämjande åtgärder 

Göran menar att innehållet ska just vara personligt då han “ju gärna känner en sorts äkthet i 

det här [reklamen]. Att man presenterar något som lockar mig.” 

  

Respondenterna är dock överlag mycket positivt inställda till att idrottsföreningar använder 

sig av direktsäljande reklam i sina sociala flöden. Alfons menar att reklam är positivt - 

speciellt om ett lag befinner sig på hög nivå då direktsäljande reklam kan utveckla och göra 

varumärket starkare. Alexander menar att reklam kan vara fördelaktigt att använda när 

sponsorer till elitidrottsföreningen vill gå ut med något erbjudande i deras sociala kanaler. 

Likaså Göran ställer sig positiv till att använda reklam med möjlighet att locka publik till 

arenan: 

 

“Jo men det är bra, det [reklamen] ska man använda möjligheterna till. Att tala om att 

här har vi biljetter. Det är bra att det kommer såna erbjudanden, då kan man ju locka 

publik.” (Göran) 

  

5.1.2 “Informationssökaren” 

“Informationssökaren” är personen som föredrar ett informativt innehåll. Informationen ska 

vara tydlig, lättläslig och innehålla det absolut viktigaste för att fylla ett praktiskt behov hos 

mottagaren. Hos en idrottsförening ser “Informationssökaren” gärna information om 

hålltider, viktiga datum/klockslag samt information om evenemang som ska ske. 

 

I vår studie placeras två respondenter in i denna målgrupp. Båda är kvinnor, i övre 

tjugoårsåldern. Vi kallar dem Johanna och Anna. Båda är intresserad av idrott i stort och följer 

regelbundet en idrottsförening på sociala medier. Anna är något mer intresserad av att se 

matcher och tävlingar live på plats eller via TV. Johannas supporterskap tas sällan i uttryck av 

att följa idrotten via live-upplevelser utan följer till största del via sociala medier. 

 

Idrottens betydelse 

Bägge respondenter nämner att de har ett allmänt intresse till idrott. Anna menar att “det inte 

spelar någon roll vilken idrott det riktigt är”, och Johanna menar att intresset både finns “för 

egen träning och för att titta på andras prestationer”. 
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Sociala mediers betydelse 

Både Anna och Johanna uttrycker fördelen med sociala mediers effektivitet i att sprida 

lättillgänglig information. Johanna anser att det bör underlätta för elitidrottsföreningen att ge ut 

information på sociala medier och menar att: “om man [föreningen] använder Facebook på rätt 

sätt, slipper man ha en hemsida. Det blir mer levande”. 

 

Engagerande innehåll på sociala medier 

Det återkommande temat för respondenterna är just att innehållet bör vara av informativ 

karaktär. Både Anna och Johanna menar på att om en elitidrottsförening håller sin publik 

regelbundet uppdaterad med informativa inslag, ger det föreningen en bra image utåt och ett 

tecken på att föreningen innehar en professionalitet. 

 

Utöver preferenser om ett informativt innehåll råder vissa meningsskiljaktigheter mellan 

Johanna och Anna. Johanna vill gärna se vad utövarna gör utanför sin träningslokal, få reda 

på deras kostupplägg och följa delar av deras träning, både när det går bra och när det går 

dåligt. Sådant innehåll som visar upp en mer personlig sida av utövaren kan alltid kombineras 

med information om nästa tävling eller match, vart de ska vara, hur förutsättningarna ser ut, 

menar Johanna. Hon klargör också: 

  

“Jag tror att det är viktigt att göra på sitt sätt, att man hittar sin grej. Om man ska 

efterlikna andra kanske det ska bli lite tråkigt”. 

  

Anna berör samma område då hon gärna tar del av innehåll som visar “behind the scenes”, i 

syfte att lära känna utövarna lite bättre. Men det Anna tycker är viktigast är att rätt information 

kommer ut i rätt tid. Vidare menar Johanna att Facebook lämpar sig bäst för informativt innehåll 

medan Instagram fungerar bättre som plattform för inspiration: 

  

“Man blir ju irriterad när man får leta länge efter information på någon sida, den 

informationen vill man ju få fram klart och tydligt och på en gång. Och är man mer 

intresserad att kolla in bilder och så där då kanske föreningen kan ha ett instagram konto 

som bjuder in mer till inspiration”. 

  

Innehåll som lockar respondenten till att gå på match 
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Då vare sig Anna eller Johanna ofta går på match har de svårt att komma på vad som faktiskt 

skulle locka dem till att se en match live. Men båda kommer ändå fram till att det förmodligen 

skulle bli mer attraktivt om biljetterna till idrottsevenemang inte var så dyra. Samt att 

idrottsföreningen även kan locka med någonting utöver själva matchen som gör en lite mer 

villig att gå. En kommentar från Anna summerar båda respondenternas resonemang väl: 

  

“Man har ju inte råd att betala 230 kr varje gång man vill se en match, även om det är 

bra pengar in i föreningen, måste det absolut till en annan attraktionskraft för att locka 

folk, förutom själva spelet och matchen. Det måste hända någonting som engagerar 

utöver”. 

 

Anna berättar också att engagemanget till sin förening har minskat de senaste åren på grund av 

diverse olika faktorer rörande verksamheten: “Jag följer numera de [föreningen] mest 

sporadiskt, det har varit så mycket strul på senare tid [...] Mycket problem - då tappar man 

lusten att följa dem”. 

 

Interaktion med innehåll på sociala medier 

Anna säger att hon “gillar” ganska ofta men att hon inte kan komma på när hon kommenterade 

eller delat ett innehåll senast. Johanna ger sin syn på sitt interagerande: 

 

“Ibland ‘gillar’ jag, ibland kommenterar jag. Men när jag tänker på det så 

‘slentriangillar’ jag nog en hel del också. Det är ju ett sånt frekvent flöde på ’stories’, 

då kan man ju inte gilla allt hela tiden, eftersom det är ett sånt högt tempo på flödet”. 

  

Säljfrämjande åtgärder 

Både Johanna och Anna ställer sig positiva till att föreningar lägger ut innehåll med 

direktsäljande reklam. Johanna vill dock påpeka att det är viktigt att pengarna som kommer in 

av försäljningen går till rätt händer: “Jag tycker man kan marknadsföra ganska hårt om man 

säger att överskottet går till föreningen, till en hjälporganisation eller nått.” 

Anna tycker att den direktsäljande reklamen är ett viktigt inslag i föreningens marknadsföring: 

 

“Ja men det [direktsäljande reklam] är jätteviktigt! Så att man kan köpa saker, något 

som tilltalar absolut, souvenirer, matchbiljetter, erbjudanden och så”. 
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5.1.3 “Den passive följaren” 

“Den passive följaren” är personen som ‘alltid finns där men sällan syns’. Supporterskapet 

visas sällan aktivt upp mot idrottsföreningen i form av att befinna sig på matcher eller 

gilla/kommentera/dela på sociala medier, men personen följer tätt med i föreningens händelser 

både via livesändningar på TV och i nyhetsflöden på sociala medier. 

 

I denna målgrupp tillhör fyra respondenter. Tre av respondenterna är män och en är kvinna. 

Åldersspannet dem emellan ligger mellan 26 år och 38 år. Samtliga har ett stort allmänintresse 

för idrott och bryr sig mycket om det/de lag de hejar på. Ingen av dem menar att de aktivt visar 

upp sitt supporterskap utan följer sina idrottsföreningar på håll. Dock följer de föreningarnas 

verksamheter regelbundet eller dagligen över sociala medier. Matcher ses väldigt sällan live, 

men ibland på TV. 

  

Idrottens betydelse 

Samtliga respondenter uppvisar ett brett engagemang för idrott, vilket har funnits med sedan 

barnsben. Tre av dem nämner att det är tävlingsandan som har fått dem intresserade av idrott 

och som håller engagemanget vid liv. Markus menar att det är den medförande glädjen som 

idrott bringar, samt det öppna välkomnandet som idrotten står för, som ger honom ett intresse. 

 

Sociala mediers betydelse 

Det är eniga röster om sociala mediers betydelse; att det är en viktig funktion för såväl 

idrottsföreningen som för de som har intresse i den. Robert motiverar: “Tack vare sociala 

medier, får en ju se mer än det som visas på TV, vilket gör att man känner sig närmare laget”. 

Carolina menar det är bra att idrottsföreningar är aktiva på sociala medier “för att alla ska kunna 

ta del av som händer i och runt klubben”. 

  

Markus utvecklar sociala mediers betydelse för idrottsföreningar och menar att det är vitalt för 

att de ska följa med i samhällets digitala trender: 

  

“Jo men det är viktigt för att hålla intresset uppe. Det är ju nästan så att syns du 

inte på sociala medier - finns du inte. De måste ju hänga med i samhällstrenden 

som alla andra. Och det är ju på sociala medier som publiken finns, de som vill 

känna närheten till laget men som kanske inte alltid kan gå på match och sådär. 

Så när de dyker upp i flödet på sociala medier så påminns man ju om att det 
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ständigt händer något där [idrottsföreningen]. Det ger en bättre ‘familj-känsla’ om 

man kan säga så.” 

  

Engagerande innehåll på sociala medier 

Samtliga respondenter i denna målgrupp vill ta del av innehåll som berör laget och dess spelar, 

så som matchreferat, intervjuer, bilder och filmklipp från träningar och matcher, bakgrund inför 

matchdagar med mera. Att få följa med ‘bakom kulisserna’ är något samtliga nämner att de 

gärna ser på sociala medier. Markus motiverar: “Det blir lite mer personligt då kan jag tycka 

[...] Det stärker nog relationen mellan fans och laget, att fansen får känna att de på ett vis är 

nära, även fast det bara är viralt så att säga. Men det visar ju att klubben engagerar sig och 

anstränger sig för att fortsätta vara intressanta liksom”. 

  

Carolina tycker också att alla föreningar bör se till att lyfta upp fler delar av sin verksamhet, 

inte bara den huvudsakliga: 

  

“En klubb skulle ju aldrig ta skada av att marknadsföra en annan del av klubben 

[...] Har man en svag sektion som kostar mer pengar än vad den bidrar, då måste 

man ju börja någonstans, och det kan ju vara att promota den mer på sociala 

medier.” 

  

Respondenterna uppskattar underhållande inslag, gärna av humoristisk karaktär. Robert menar 

att supportrar förmodligen skulle uppskatta roliga tävlingar eller liknande: 

  

“Varför inte hänga upp någon rock-ring och skjuta i prick på de, eller lite det här när 

de sitter och gör sig till framför kameran på resorna t.ex. [...] Släng mobiltelefon med 

kamera i någons hand så får han vandra runt inom laget.” 

 

Peter ser gärna att bilder på målgöraren lägga upp så fort det blir mål, med tanke på att han 

väldigt sällan har tillgång att se matchen på TV. Och just bildkvalitén tycker Peter är väldigt 

viktigt: “Kvalitén på bilder som läggs upp spelar nog större roll än vad många tror, för mig är 

det väldigt viktigt.” Detta resonemang stärks av både Robert och Carolina. Samtliga 

respondenter ser gärna bilder och videoklipp än text. Robert säger: 
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“Mycket bilder är alltid uppskattade, bilder och video tilltala mig med. Man vill ju inte 

sitta och läsa ett A4-ark”. 

  

Innehåll som lockar respondenten att gå på match 

På frågan om vad som skulle förmå att locka respondenterna till att gå på match, svarar Robert 

och Carolina att det inte handlar om innehållet på sociala medier som idrottsföreningen lägger 

ut, utan att det helt enkelt motiveras utifrån tävlingsmotståndet eller hur viktig matchen är. 

Carolina förklarar det med: “Det är nog inget klubben kan göra rent specifikt så […] jag tror 

inte någon annonsering skulle kunna påverka, åt något håll så att säga. Det beror ju på matchen 

i sig.” 

  

Robert har liknande tankar och menar att: “Inget på sociala medier skulle påverka mig till att 

gå på en match. Vill jag se laget så går jag helt enkelt”. Peter är tveksam om något skulle få 

honom att gå men vad som skulle kunna locka är om det skulle annonseras om något som passar 

hel familjen: 

  

“[...] Erbjudanden på barnbiljetter, barnsektion, aktiviteter för barn överlag skulle kunna 

få mig att ta med familjen dit, för då verkar det barnvänligt [...] Inte om man bara lägger 

upp bilder på supporterklacken - det drar ju inte familjer liksom” 

 

Interaktion med innehåll på sociala medier 

Inga av respondenterna interagerar speciellt ofta med idrottsföreningens innehåll på sociala 

medier. De kallar sig själva för “passiva” och Carolina beskriver sig själv som någon som håller 

sig i bakgrunden men som fortfarande vill ta del av allt som rör sitt lag: “Jag är en smygare... 

Jag bevakar mer. så jag gillar inte jättemycket [inlägg]. Kommenterar och delar väl i stort sett 

aldrig.” 

  

Robert är också passiv men har ytterligare en förklaring till varför han väljer att inte interagera 

med idrottsföreningens innehåll på sociala medier: 

  

“Det är väldigt sällan jag kommenterar eller ‘gillar’. Framför allt på grund av att man 

förlorar sin anonymitet. Alla ser allt man gör och det tycker jag inte om. Jag är helt 

enkelt en passiv följare”. 
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Säljfrämjande åtgärder 

Ingen av de fyra respondenterna ser något negativt i att idrottsföreningar använder sig av 

direktsäljande reklam i sociala medier. De ser reklam istället som en bra möjlighet för 

föreningen att utöka sina inkomster. Peter förklarar hur han ser på direktsäljande reklam inom 

idrottsföreningen till skillnad från rena företag: 

  

“Direktsäljande reklam hos idrottsföreningar tycker jag ändå är helt okej, det känns inte 

som att dom lurar på en. Företag känns däremot mer luriga.” 

  

Robert och Carolina menar båda att det är något som bör ses som en självklarhet. Carolina 

menar att “hela samhället är ju uppbyggt kring att man ska konsumeras, så det spelar ju ingen 

roll att idrottsföreningar också gör det [använder sig av direktsäljande reklam]”. Hon motiverar 

dessutom att det “bara är en naturlig sak, det är klart de [idrottsföreningar] också vill sälja 

saker”. 

  

5.1.4 “Föreningsmänniskan” 

“Föreningsmänniskan” karaktäriseras som en person med ett starkt band till en förening på 

den lokala orter och som på olika sätt gärna är med och stöttar verksamheten. På så vis uttrycks 

stödet till föreningen, samtidigt som personen får uppleva idrotten på nära håll. 

Engagemangsnivån är relativt hög och intresset till elitidrottsföreningen är långvarigt. 

 

Harriet, Kicki och Mikaela föll naturligt i denna målgrupp, då de alla tre är på olika sätt 

engagerade i lokala idrottsföreningar i sina hemorter. De tre kvinnorna skiljer sig i ålder, där 

den äldsta är 65 år och den yngsta är 28 år. Samtliga har ett aktivt supporterskap till “sina” 

föreningar genom att bl.a. utföra volontärarbeten, leda barn- och ungdomsgrupper samt sitta 

med i föreningens styrelse. Respondenterna skiljer sig något gällande deras vana att gå och se 

matcher, men samtliga indikerar att de “går så ofta de hinner” eller “när de gör sig tid”. 

  

Idrottens betydelse 

Samtliga respondenter uppger att det är spänningen, gemenskapen och tävlingsandan som idrott 

erhåller som är övervägande för deras intresse. Kicki uppger även att idrott ger henne känslor 

av patriotism: 
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“Den ger nog mig dels lite inspiration av att titta på och jag tror att jag också är en liten 

patriot. Jag känner mig lite mer svensk när jag följer svenska idrottsföreningar… Sen, 

jag tycker det är lite häftigt med riktiga elitidrottsmän. Det är den här fysiska formen 

och deras vilja och framåtanda och kämparglöd. Jag tycker det är läckert.” 

  

Sociala mediers betydelse 

Harriet, Mikaela och Kicki är eniga om sociala mediers betydelse för idrottsföreningar. “Det är 

ett måste, annars når man inte alla”, säger Kicki. Hon fortsätter med att belysa vikten av sociala 

medier “för att få dit publik och för att få frivilliga volontärer att hjälpa till när det behövs och 

sprida intressen för sporten”. Mikaela menar också på att sociala medier är ett perfekt verktyg 

för att komma i kontakt med sina följare - dessutom på ett mer effektivt sätt än vid traditionella 

medier: "Det är ju inte direkt så att man läser tidningen längre." 

  

Engagerande innehåll 

Mikaela förklarar att hon gärna ser att idrottsföreningen publicerar liveuppdateringar från 

matcher så att hon kan hänga med även om hon inte är på plats. Kicki och Harriet anser att 

idrottsföreningar bör uppmärksamma kommande aktiviteter som är inom närområdet: 

  

“Om man vet att det är ett lag som snart har match så vill man veta matchtider på borta- 

och hemmaplan. Sen resultat, gärna intervjuer och visa hur man gör på träningar och 

så.” (Kicki) 

  

Mikaela lägger tonvikt på att visa upp idrottsföreningens verksamhet som en helhet, speciellt 

barn- och ungdomsverksamheten: “Så att de som följer [idrottsföreningen] får en känsla av att 

föreningen är ‘öppen’ och att det finns en stor variation och bredd. Det får gärna synas att 

idrottsföreningen välkomnar alla som är intresserade.” 

  

Kicki läser gärna kortare nyheter om matcher och ser korta videosnuttar “men helst inga 

minuter-långa klipp, då ska det vara något riktig intressant”. 

Att visa upp att föreningen är aktiv och att publicera innehåll regelbundet är två faktorer som 

Kicki anser är viktiga för idrottsföreningar: 
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“Det gäller att utnyttja sociala medier. Såna som tittar där är ju såna som vill ha nyheter 

med jämna mellanrum, och det kan ju egentligen vara något som inte alls har med 

matchen eller tävlingen att göra. Sånt tror jag kan vara extra bra för föreningar som har 

säsongsbundna verksamheter.” 

  

Harriet ser gärna att idrottsföreningarna genomför roliga tävlingar på sociala medier, som t.ex. 

“locka med fribiljetter” eller “lotta ut en tröja med autografer”. Vidare menar Harriet att det 

inte bör vara mycket text då “ingen orkar läsa klart sånt idag”. 

  

Innehåll som lockar respondenten att gå på match 

Här skiljer sig svaren mellan respondenterna något. Harriet tror inte att annonser påverkar 

henne särskilt och menar att det är nog laget och sporten i sig som motiverar henne. Det ska 

annars vara “någon oväntad händelse av just föreningen” som möjligtvis kan få henne lite extra 

intresserad. Dock uppgavs ej svar om vad en sådan händelse kunde innebära. Kicki fortsätter: 

  

“Har jag inte gått på någon annan match tidigare så försöker jag att planera och gå på 

den (om det är någon viktig). Då är det bra att man får notiser i flödet om det och lite 

när, var, hur och varför och så.” 

  

Interaktion med innehåll på sociala medier 

Mikaela är sparsam med att kommentera och dela det innehåll som idrottsföreningar publicerar 

på sina sociala medier. Däremot så “gillar” hon många inlägg - för att visa att hon bryr sig. 

Precis som Mikaela brukar Kicki också “gilla” inlägg, men hon kommenterar också gärna: 

  

“Jag är väldigt restriktiv med vad jag delar, oavsett vad det är för något. Det ska mycket 

till för att jag ska dela. Kommentera kan jag göra utan att fundera. Men för att jag ska 

klicka vidare... då är det om det är en bra rubrik som fångar mitt intresse.” 

  

Harriet går åt det motsatta hållet och förklarar att hon gärna delar och kommenterar: “Jag skriver 

gärna min analys efter matchen, om hur matchen har gått och varför.” 

  

Säljfrämjande åtgärder 

Ingen av respondenterna sätter sig emot att idrottsföreningar använder sig av direktsäljande 

reklam i sina sociala medier. Kicki resonerar som följande kring detta: “Det tycker jag nästan 
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kan vara bra och roligt ibland [...] Jag kan känna att ‘i år har jag inte gått på några matcher än, 

men istället köper jag deras mössa och vantar’ - så stödjer jag dem ändå”. 

Mikaela i sin tur tycker att det kan vara bra med sådan reklam ifall sponsorer till föreningen har 

något bra att erbjuda. 
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6. Analys 

I avsnittet analys har vi med hjälp av den teoretiska referensramen implementerat de insikter 

som empirin har gett. Avsnittet är utformat för att löpande återkoppla till syfte och 

frågeställning. 

  

Ett segmenteringsarbete är enligt studier lönsamt för att kunna rikta ett marknadsföringsinnehåll 

till de målgrupper som potentiellt kan uppskatta de produkter som ska säljas (Kotler & 

Armstrong, 2010). Genom att segmentera en marknad kan företaget dessutom spara resurser 

genom att välja bort de grupper som inte uppvisar ett intresse för produkten. Enligt teori 

föreligger en anledning för en elitidrottsförening att segmentera sin målmarknad på samma sätt 

som företag, sett till att elitidrottsföreningars målmarknad består av människor med olika 

karaktärsdrag och skilda nivåer av engagemang. Samt att det bevisats ge positiva effekter på 

företags ekonomiska verksamheter. Således kan segmentering hjälpa elitidrottsföreningar att 

urskilja lönsamma målgrupper värda att rikta sin marknadsföring mot, för att i slutändan uppnå 

lönsamma konsekvenser för verksamheten. 

  

6.1 Innehåll som engagerar idrottspublik på sociala medier 

Engagemang hos idrottspublik har som tidigare redogjorts för, en betydande roll för 

elitidrottsföreningars verksamhet. Supportrar med ett stort engagemang anses ha större 

benägenhet att utföra handlingar som är gynnsamma gentemot elitidrottsföreningar (Achen, 

2016). Vad som kan utläsas i respondenternas svar är att ett innehåll som tilltalar dem, kan i 

slutändan leda till att olika former av engagemang kan uppstå och på så vis generera positiva 

effekter. Exempel på engagemang hos publiken kan vara att stå i en hejarklack, arbeta som 

funktionär, stå i souvenirbutiken eller följa lagets utveckling via mediekanaler. Att således 

applicera ett sådant innehåll på sociala medier torde ses som gynnsamt för elitidrottsföreningar. 

  

Samtliga respondenter oavsett målgrupp uppger att innehållsmässigt föredras videoklipp och 

bilder före ren text. Den enda grupp som tenderar att föredra text till större del än andra är 

“informationssökaren” som engageras av faktabaserad information. Enligt Vale och Fernandes 

(2016) utgörs vanligtvis engagerande innehåll inom idrott av bilder, videos och ljudklipp 

bestående av bland annat spelarintervjuer, matchförberedelser och material hämtat “bakom 

kulisserna”. Textbaserat innehåll är som nämnt något som sällan uppgavs vara lockande. Att 
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respondenterna ej föredrar text kan mycket bero på att sociala medier främst är skapade för att 

handha bilder och videos, och att textbaserat innehåll förknippas med traditionella medier. 

Detta var något som en respondent i målgruppen “föreningsmänniskan” påpekade. Och med 

anledning av att idrottspubliken idag allt oftare konsumerar idrott i digitala medier (Stub, 2016), 

kan det ses som naturligt att vilja ta del av sådant innehåll som matchar den digitala trenden. 

  

Respondenter i målgruppen “den hängivne supportern” och “föreningsmänniskan” delar 

uppfattningen om att innehåll som består av attribut som tilltalar deras känslor för idrotten, 

stärker den personliga relationen till elitidrottsföreningen. En relation baserad på en förståelse 

menar Smith och Westerbeek (2010) kan ligga till grund för att engagemang utvecklas. Från 

idrottspublikens perspektiv beskriver respondenterna från båda dessa målgrupper att relationen 

till elitidrottsföreningen manifesteras genom att ofta följa föreningen under matcher och via 

olika medier, men även genom att aktivt bidra med arbetstid och ekonomiskt kapital. Ett 

relationsskapande kan därav ses motivera till frambringande av lönsamma aktioner för 

verksamheten (Allison, 2013), och är ur en elitidrottsförenings perspektiv - sett till behovet av 

att generera ekonomiska intäkter - ytterst viktigt att bibehålla. En elitidrottsförening behöver 

således manifestera sin vilja att ingå i relationer med idrottspublik på sådant sätt på som 

motsvarande vis ger idrottspubliken ett mervärde. Sett till svaren hos respondenterna i “den 

hängivne supportern” genererar innehåll, som får dem att känna sig som en del av laget, en 

anledning till att följa elitidrottsföreningar på sociala medier. Sådant material får gärna utgöras 

av bilder och videoklipp som visar idrottsutövares personliga vardag, kommande kampanjer 

och direkta uppmaningar att ta sig till matcher för att “ge sitt stöd”. Just deras önskan om att ta 

del av innehåll som får dem att känna sig inkluderade - som när elitidrottsföreningen själv ber 

om publikens stöd - kan tolkas som att idrottspubliken känner sig värdefull och uppskattad och 

därav känner ett större engagemang till att ingå i relationen på sociala medier. 

  

Respondenter i målgruppen “föreningsmänniskan” uppger, i likhet till “den hängivne 

supportern”, att innehåll på sociala medier gärna får utgöras av sådant material som ger dem en 

känsla av att få vara nära verksamheten. Respondenter föredrar även att verksamhetens samtliga 

delar lyfts fram för att visa upp föreningens bredd. Deras preferenser kan sett utifrån 

målgruppens karaktärsdrag bero på att deras engagemang till föreningen ofta manifesteras 

genom att utföra ideellt arbete eller bidra via sponsorskap. Detta skulle således kunna tolkas 

som att om föreningen vore i behov av t.ex. funktionärer, kan det möjligen vara fördelaktigt att 

publicera innehåll som premieras av personer som innehar liknande attribut som 
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“föreningsmänniskan”, för att med hjälp av innehållet frambringa engagemang som leder till 

sådana manifestationer. 

  

Respondenterna i “informationssökaren” uppger å andra sidan inget i deras svar som indikerar 

på att vilja känna en emotionell relation till elitidrottsföreningen. Relationen verkar bygga mer 

på ett praktiskt, informativt utbyte - där störst bidrag till utbytet görs från föreningens sida 

genom att producera innehåll som informerar eller ger tips till respondenten. Detta utbyte kan 

tolkas vara betydelsefullt för respondenterna fastän de inte manifesterar något aktivt 

engagemang till själva innehållet. Och kanske är det tack vare att innehållet inte kräver någon 

aktiv motprestation från målgruppen som utbytet anses vara värdefullt. Detta skulle således 

vara i enlighet med studien av Cvijikj och Michaelles (2013), som menar på att informativt 

innehåll inte bidrar till något aktivt engagemang, då information ofta bygger på en envägs-

kommunikation mellan en sändare och en mottagare. Beteendet på sociala medier skulle kunna 

tolkas att det korrelerar med att målgruppen sällan visar sitt engagemang aktivt. Ett aktivt, 

regelbundet engagemang torde inte vara av största vikt för målgruppen att upprätthålla - utan 

blir mer tillfredsställd av innehåll som kräver små, egna ansträngningar. 

  

Trots att “informationssökaren” upplevs “vänta” på information från föreningen behöver inte 

informationen bestå av bilder och videoklipp, utan kan vara tillräckligt funktionellt om det 

beskrivs med text - så länge informationen kommer fram. Sett utifrån en elitidrottsförenings 

perspektiv, tyder respondenternas svar därav på att relativt små resurser behövs för att 

tillfredsställa dem med sådant innehåll som intresserar dem på sociala medier. Och även fastän 

“informationssökaren” inte ger upphov till direkta intäkter i samma grad som “den hängivne 

supportern” och “föreningsmänniskan”, kan målgruppen ändå vara en del i idrottspubliken värd 

att prioritera. Detta av indikationer på att ett tillfredsställande innehåll som de föredrar inte 

kostar föreningen speciellt mycket resurser. Däremot är bristen av de direkta effekterna av 

målgruppens engagemang något som bör tas i beaktande om elitidrottsföreningen besitter 

begränsade resurser. Detta i likhet med vad Kotler och Armstrong (2010) menar att vid 

begränsade resurser bör den målgrupp som som minst sannolikt kommer aktivt att svara på 

innehåll i marknadsföring väljas bort. Denna studie finner inga direkta korrelationer mellan att 

ett informativt innehåll i marknadsföring leder till att respondenterna aktivt engagerade sig 

(genom t.ex interaktioner på sociala medier eller går på match), men däremot kan deras svar 

om att de ibland väljer att konsumera elitidrottsföreningars verksamheter ändå tolkas som att 

ett aktivt engagemang ändå finns hos dem. 
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6.2 Interaktion med innehåll på sociala medier 

Kilgours, et al., (2015) redogör att vid marknadsföring via sociala medier går mottagaren från 

att vara passiv till att vara en aktiv del av marknadsföringen, vilket vi kan uppfatta sker hos tre 

av de målgrupper vi berör i vår studie. Aktiviteten sker genom att gilla, kommentera och mer 

sällan dela innehåll. Den fjärde målgruppen, “den passive supportern” intar dock till skillnad 

från de andra målgrupperna en fortsatt passiv roll i interaktionen med elitidrottsföreningarna på 

sociala medier. Detta oberoende om innehållet matchar respondenternas preferenser eller inte. 

Enligt respondenternas svar kan man tolka att deras låga engagemang till elitidrottsföreningen 

kan vara en anledning varför de inte heller väljer att gilla, kommentera eller dela inlägg. Dock 

är det intressant att höra hur två av respondenterna i målgruppen “den passive supportern” 

menar att om elitidrottsföreningen publicerar sådant innehåll som involverar en upplevelse för 

hela familjen, kan de tänkas att åka och titta på matcher. Detta kan tolkas som att passiviteten 

hos respondenterna kan vara situationsbetingat och följaktligen möjligt för föreningen att 

påverka. Enligt Stande, Van Zyl och Motaung (2016) är en engagerad supporter en person som 

gärna aktivt vill vara med och främja föreningens tillväxt, vilket till största del inte är självklart 

för den passive. Men sett till respondenternas svar är inte målgruppen “den passive följaren” en 

grupp i publiken som direkt bör räknas bort. Detta verifieras av Reuthammar och Thulin (2001) 

som argumenterar för att ett engagemang kan ha flera dimensioner. Bara för att engagemanget 

är passivt på sociala medier finns ändå möjlighet att engagemanget utspelar sig mer aktivt på 

andra områden. Detta är något som denna studie inte vidare berör, men däremot visar denna 

studie på indikationer av flera av de respondenter som har ett passivt engagemang på sociala 

medier ändå kan anta ett aktivt supporterskap om/när de t.ex går på en match. 

  

“Den hängivne supportern” visade sig vara den målgrupp som har störst vilja att interagera med 

innehållet som elitidrottsföreningar publicerar på sina sociala medier. Interaktionerna görs via 

att “gilla”, dela och kommentera det innehåll som föreningen publicerar i sina medier. Det är 

sådana beteendemässiga uttryck som van Doorn et al (2010) menar definierar ett engagemang. 

Det kan därför tolkas att de som känner starkt för sin förening gärna visar upp det för andra 

människor och dessutom på sociala medier. Detta är något som i längden kan vara mycket 

gynnsamt för en elitidrottsförening, då ett aktivt uppvisande och förmedlande av information 

som kommer från “budbärare” istället från den primära källan kan ge större tillförlitlighet 

(Arhammar & Staunstrup, 2016). Att därav sprida sådant innehåll som motiverar denna 

målgrupp till att aktivt visa upp sitt supporterskap bör ses som en vital åtgärd i 
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elitidrottsföreningars marknadsföring. Däremot kan det vara vanskligt att endast fokusera på en 

grupp före andra, även om denna målgrupp torde vara den grupp som bidrar mest regelbundet 

till elitidrottsföreningens ekonomiska intäkter. “Den hängivne supportern” kan övergå till andra 

nivåer av engagemang. En anledning hur detta kan gå, beskriver en av våra respondenter som 

tidigare definierat sig själv som en mycket trogen supporter till sin elitidrottsförening, men som 

idag inte längre väljer att aktivt följa dem på sociala medier p.g.a att lojaliteten till klubben 

stegvis försämrats. Som Ericsson och Persson (2013) säger, är ett intresse hos idrottspubliken 

är en färskvara och något som kan ändras över tid, och detta visar sig även inkludera den allra 

mest (till synes) trogna idrottspubliken i vår studie. Därför kan elitidrottsföreningar behöva 

arbeta med att utveckla sin relation, och visa på uppskattning, till alla delar av idrottspubliken 

- även till dem som redan känns säkrade. 

  

6.3 Innehåll av säljfrämjande åtgärder 

Respondenter i samtliga målgrupper redogör för att det är uppskattat med innehåll som 

inkluderar kampanjer, information om biljettköp och köp av souvenirer. Dessa svar, indikerar 

på motsatsen till den teori vi tagit del av -  att konsumenter är trötta på reklam och inte vill ta 

del av säljerbjudanden eller PR-trick (Jonsson & Nilsson, 2015; Frankelius et al., 2017). Utifrån 

våra respondenters utsagor kan vi istället se att säljfrämjande åtgärder är extra uppskattat när 

inkomster från försäljning leder tillbaka in till “den egna” elitidrottsföreningen. Möjligen 

indikerar detta på att våra respondenter skiljer idrottsprodukten från andra typer av 

företagsprodukter. Peters kommentar nedan är talande: 

  

“Direktsäljande reklam hos idrottsföreningar tycker jag ändå är helt okej, det känns inte 

som att dom lurar på en. Företag känns däremot mer luriga.” 

(Peter (respondent) i målgruppen “den passive följaren”) 

  

Det här ger indikationer på att elitidrottsföreningar inte har något att förlora på att fortsätta med 

säljfrämjande åtgärder så länge det uppfyller idrottspublikens önskan - att åtgärderna bidrar till 

utveckling av föreningens egna verksamhet. 

  

Det starka känsloengagemang som Ericsson och Persson (2013) menar är knutet till 

idrottsprodukten, kan förmodligen delvis vara en förklaring till varför respondenterna inte 
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upplever säljfrämjande åtgärder från elitidrottsföreningar som störande. Sett till teori är 

idrottens kärnvärden - spänning, dramatik och tävlingsvilja - den främsta anledningen till att ett 

engagemang uppstår. Detta visar sig även hos våra respondenter. Ur ett 

marknadsföringsperspektiv kan dessa kärnvärden utnyttjas för att skapa ett intresse. Samtliga 

respondenter i målgruppen ger indikationer på att ett innehåll på sociala medier gärna få utgöras 

av material som deras starka, personliga intresse till elitidrottsföreningen kan knytas an till. Tre 

av fyra respondenter som ingår i målgruppen ”den hängivne supportern” uppger att deras 

konsumtion av idrott handlar om att känna sig som en fysisk del av matchen och komma nära 

idrottens unika attribut. En respondent menar att idrotten är som en arena där glädje och 

nervositet delas med likasinnade. 

  

Samtidigt som människor lockas till idrotten av kärnvärden, så uppger respondenterna att 

elitidrottsföreningen - för att få publik till arenan - måste “paketera in” idrottsupplevelsen med 

fler tilltalande attribut. Elitidrottsföreningen bör alltså erbjuda något mer än det idrottsliga 

utövandet. Vid tolkning av våra respondenters svar är idrottens kärnvärden i sig inte tillräckligt 

starka krafter för att det ska locka samtliga i en idrottspublik att fysiskt befinna sig på plats. Till 

och med “den hängivne supportern” uppmärksammar att det måste till något mer än enbart 

idrottsutövandet för att ett engagemang ska hålla över tid. När även denna målgrupp, som 

annars poängterar hur deras känslor till idrotten är avgörande för att följa föreningar, antyder 

på att en elitsatsande förening är produktifierad, kan det visa att kommersialiseringen har 

påverkat alla delar av dagens idrottspublik. 

  

6.4 Innehåll som engagerar till att närvara vid matcher 

Sett till ett målgruppen i vår studie, “den passive följaren”, uppger respondenter att ett innehåll 

på sociala medier inte kan påverka dem i beslut om att gå på matcher med “sin” 

elitidrottsförening. Respondenter i målgruppen “den hängivne supportern” indikerar i sina svar 

på att kärleken till elitidrottsföreningen är så pass lojal att de går på matchen oavsett innehåll. 

Enligt Amnéus (2010) skulle detta kunna förstås som att elitidrottsföreningar inte behöver lägga 

resurser på att skapa innehåll som uppmanar denna målgrupp att gå på match, utan kan istället 

fokusera på att publicera innehåll som tilltalar dem genom att de känner en känslomässig 

förankring, alternativt välja att fokusera på att bearbeta en annan målgrupp. Om en 

elitidrottsförening kan uppfylla målgruppens preferenser torde en ökad lojalitet uppbringas sett 
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till Moran (2016). Detta bör kunna ses som allmängiltigt för samtliga målgrupper. Eftersom att 

målgruppen “den hängivne supportern” dessutom uppvisar ett lojalt beteende i att vilja gå på 

match, torde denna målgrupp ges fokus, då den genererar intäkter i form av matchbiljetter, 

årsmedlemskap, souvenirförsäljning osv. 
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7. Slutsats och diskussion 

Syftet med denna studie var att ge förslag på vad för typ av innehåll som svenska 

elitidrottsföreningar kan publicera på sociala medier för att engagera sin idrottspublik. Detta 

genom att implementera segmentering i sin marknadsföringsstrategi. Syftet skulle besvaras 

genom att forska kring frågeställningen: “vad för typ av innehåll, publicerat av 

elitidrottsföreningar på sociala medier, engagerar olika segment i den svenska 

idrottspubliken?”. Nedan följer de slutsatser vi kan dra utifrån att ha analyserat respondenternas 

empiriska utsagor. 

  

7.1 Studiens slutsats 

I vår studie framkommer indikationer på att en idrottspublik inte alltid har samma preferenser 

gällande vilken typ av innehåll på sociala medier som engagerar. Nedan följer en kort 

sammanfattning av vad respektive målgrupp uppgav som engagerande och intressant innehåll. 

  

“Den hängivne supportern” 

Innehåll som symboliserar glädje, nervositet och spänning har stor betydelse hos samtliga 

respondenter i denna målgrupp. Respondenterna uppger också att innehållet måste vara 

tidsaktuellt och anpassat till säsong, efter så kallat ”on-season” och ”off-season”. Nyheter om 

nyförvärv, uppdateringar om verksamhetens ekonomi och framtidsplaner är lika viktigt som 

information om pågående kampanjer, ”teasers” och matchreferat från senaste drabbningen. Det 

nämns även intervjuer med spelare och tränare, statistik och läge i serietabellen. 

  

“Informationssökaren” 

Det innehåll som respondenterna i denna målgrupp föredrar är sådant som ger praktiska tips 

och tydlig och lättläst information. T.ex. hålltider för match, viktiga datum och resultat i 

serietabeller. Även innehåll där det framkommer en mer personlig sida av utövarna samt 

”bakom kulisserna” material nämns också. Enligt respondenterna bör innehållet locka med 

något extra för att engagera idrottspubliken till att aktivt ta del av t.ex. en match 

  

”Den passive följaren” 

För att locka fram ett engagemang hos respondenterna i denna målgrupp kan 

elitidrottsföreningen publicera innehåll som är av underhållande och gärna humoristisk 
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karaktär. Exempel på konkret innehåll som respondenterna uppger som viktigt är, 

filmsekvenser av mål, bakgrund inför match, matchreferat, intervjuer, bilder och filmklipp från 

träningar och matcher samt ”bakom kulisserna” material. 

  

“Föreningsmänniskan” 

Respondenterna uppskattar framför allt innehåll som belyser föreningens alla 

verksamhetsdelar, t.ex. barn- och ungdomssektionen. Liveuppdateringar från matcher, resultat, 

intervjuer, sekvenser från träningar och match, information om nyförvärv, bilder på roliga 

händelser eller filmklipp på sådant som rör föreningen uppges vara viktigt innehåll. Innehållet 

ska vara utformat för att locka publik, t.ex. annonsering om fribiljetter eller att kommande 

aktiviteter uppmärksammas. 

  

En slutsats vi kan dra av vår segmentering är att alla målgrupper vi identifierade uppvisar 

liknande svar gällande vad för typ av innehåll som engagerar dem på sociala medier. Innehåll 

som generellt tenderar att engagera våra respondenter är sekvenser från matcher, livesända 

intervjuer och exklusivt material “bakom kulisserna”. Detta är oberoende vilken målgrupp 

respondenterna delats in i. Däremot kan vi utifrån studien se att det tenderar att finnas skillnader 

i hur supporterskapet tar uttryck i form av individers beteenden och attityder. Studien indikerar 

på att några av de identifierade målgrupperna gärna vill visa upp sitt supporterskap till 

elitidrottsföreningar offentligt, medan andra helst håller sitt supporterskap för sig själv. Vad vi 

dessutom kan se tendenser till, är att en supporter med ett högt känsloengagemang kommer 

förmodligen vilja följa sin idrottsförening oavsett vad marknadsföringen innehåller - detta för 

att lojaliteten och kärleken till föreningen baseras på mer än det engagemang som 

marknadsföring kan frambringa. Produkten för “den hängivne supportern” kommer alltid att 

bestå av det sportsliga utövandet, och följaktligen viljan i att ta del av den regelbundet. Således 

torde supportrar i en sådan målgrupp vara relativt enkla att tillfredsställa och 

elitidrottsföreningen behöver inte lägga resurser på produktutveckling för den målgruppens 

skull. Men för supportrar som uppvisar något lägre känsloengagemang kan vikten av att bredda 

idrottsprodukten te sig mer relevant. Där handlar det för elitidrottsföreningen om en 

kostnadsfråga - huruvida kostnaderna för en produktutveckling kan mäta sig med de potentiella 

intäkter som kan komma att genereras. För sådana målgrupper krävs djupare 

lönsamhetsanalyser. 
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Segmentering är en potentiell strategi för att i slutändan uppnå lönsamhet till 

elitidrottsföreningen på grund av att det effektiviserar arbetet att utreda vinstgenererande 

målgrupper. Ofta används segmentering som ett styrningsverktyg för marknadsföring, för att 

skapa innehåll som får konsumenter att hitta till företaget. I en elitidrottsförenings fall har 

idrottspubliken redan kontakt med verksamheten, och behöver sålunda inte “hittas”. Istället kan 

segmentering vara effektivt för att optimera marknadsföringsinnehållet, för att målgrupperna 

(idrottspubliken) ska fortsatt vara engagerade och bidra till fortsatt ekonomisk tillväxt till 

föreningen. 

  

7.2 Diskussion 

Ett engagemang kopplat till ett innehåll på sociala medier är inget svar som är svart eller vitt. 

Studien visar att ett engagemang kan ta uttryck i olika form, och kan leda till olika resultat 

oavsett om nivån av engagemang hos idrottspubliken är högt eller lågt. En intressant upptäckt 

i och med vår studie är att ett engagemang hos idrottspublik ofta kan vara situationsbetingat, i 

den mening att engagemanget till elitidrottsföreningen kan variera beroende på vad som erbjuds 

av idrottsprodukten. Exempelvis kan de respondenter som ser sig själva som passiva tänka sig 

ett mer aktivt engagemang till elitidrottsföreningen om verksamheten kan erbjuda aktiviteter 

eller liknande som framkallar ett mervärde. Ett direkt led i detta är att om elitidrottsföreningen 

kan utveckla sin produkt mot att tilltala publiken än mer, kan ett innehåll som förmedlar värdet 

av denna produkt troligtvis ge upphov till att engagemanget växer. 

  

Sett utifrån dessa indikationer i våra respondenters svar, kan vi tyda att kommersialiseringens 

inverkan på idrottssektorn är märkbar, och inte ens den mest trogna supportern kan längre säga 

att det enbart räcker med det idrottsliga utövandet för att tillfredsställa sin idrottspublik. 

Idrottens kärnvärden verkar i vissa fall - utifrån våra respondenters svar - helt enkelt inte räcka 

för att skapa ett engagemang hos idrottspubliken på sociala medier, även om det givetvis 

fortfarande är betydelsefullt. Dock ser vi att samtliga identifierade målgrupper i vår 

idrottspublik har en benägenhet att engagera sig i innehåll på sociala medier som är direkt 

kopplat till idrottens känslospektra. Det är vad detta engagemang leder till som däremot är 

svårare att bedöma; huruvida det leder till lönsamma resultat för elitidrottsföreningen eller om 

arbetet går tomhänt. Ska tillit ges till tidigare forskning kan ett engagemang leda till goda 

marknadsmässiga effekter. Och sett till att samtliga respondenter i denna studie uppgav 
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specifika åsikter om vad för typ av innehåll som engagerar dem, tyder det på att innehåll som 

tilltalar personer i en idrottspublik kan leda till att de känner sig - känslomässigt om inget annat 

- engagerade till föreningen. Men det visar också att oavsett om du aktivt demonstrerar ditt 

engagemang eller om du håller det för dig själv, behöver det inre engagemanget till 

elitidrottsföreningen inte skilja sig åt. Den del av idrottspubliken som befinner sig hemma 

framför TV’n och ser sin förening vinna kan i lika stor utsträckning gråta segertårar som den 

del av publiken som befunnit sig på plats hejat fram föreningen till vinst. 

  

Sammantaget kan vi se av denna studie att ingen del av en idrottspublik är att förringa. Men 

beroende på hur snabb och tydlig respons en förening vill ha av sitt arbete med sina sociala 

medier, kan vissa målgrupper vara mer fördelaktiga att rikta marknadsföring mot. Men som all 

typ av ekonomisk verksamhet behöver en elitidrottsförening även se sin verksamhet utifrån ett 

långsiktigt perspektiv, och kan därför inte ta för givet att målgrupper som är lönsamma och 

nöjda idag även kommer att vara det imorgon. Målgrupper med ett till synes lägre engagemang 

kan ändå vara gynnsamma i det långa loppet. Därför behövs ett ständigt pågående arbete med 

att lära känna sin publik för att ligga i framkant och leverera en bra idrottsprodukt. 

 

7.3 Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att se framtida studier ta ett större omfång i mängden data, förslagsvis 

genom en kvantitativ datainsamling. Ett annat alternativ är att studien enbart koncentrera sig på 

att studera vilka typer av kringarrangemang som skulle locka fler i idrottspubliken att ta sig till 

arenan. Fokus på endast en idrott skulle kunna vara ytterligare en intressant dimension att 

studera. Vad vi märker när denna studie nu är genomförd är att flera nya forskningsområden 

dyker upp och kommer troligtvis att bli än mer intressanta att undersöka sett till den fortsatta 

tekniska utvecklingen som berör samhället idag. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide  

Demografiska mönster 

Få en kort personlig beskrivning av personen. 

• Ålder 

• Fritidsintressen 

• Använder du Facebook/Instagram varje dag? 

 

Intressen 

• Vilka svenska idrottsföreningar följer du på Facebook och Instagram?  

• Besöker du deras matcher/tävlingar? 

• Vad är det med idrott som gör dig mest intresserad? (Gemenskap, spänning, ovissheten 

i matcher?) 

• Kan du beskriva hur ditt supporterskap ser ut till föreningen? Vad gör du aktivt för att 

visa ditt supporterskap? 

 

Preferenser 

• Beskriv vilket slags innehåll du vill se att - idrottsföreningen - publicerar på sociala 

medier. 

• Känner du att föreningens publicerade innehåll får dig engagerad på något vis (t.ex du 

gillar ett inlägg, kommenterar ett , delar ett inlägg, recenserar ett inlägg)? 

• Beskriv gärna vilka typer av publicerat innehåll som skulle få dig intresserad att gå på 

en match/tävling? Skulle t.ex en matchannons på sociala medier motivera dig att gå på 

en match/tävling? 

• Föredrar du olika typer av innehåll som idrottsföreningen publicerar, beroende på om 

det publiceras på Facebook eller Instagram? 

• Facebook: vad fyller den plattformen för funktion för idrottsföreningar tycker 

du? 

• Instagram: vad fyller den plattformen för funktion för idrottsföreningar tycker 

du? 

• Finns det innehåll på sociala medier som intresserar dig mindre eller rent av inte alls?  
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• Hur ställer du dig till direktsäljande reklam (typ erbjudande på matchbiljetter, köp av 

souvenirer osv.) från idrottsföreningar? 

 

Layout 

• Skulle du vilja att innehålllet presenteras i något speciellt format (t.ex bilder, text eller 

liknande)? 

• Hur viktigt är det grafiska utformandet av t.ex. video bilder? visuella Effekter osv? 

 

Behov 

• Tycker du att det är viktigt att ditt/dina förening(ar) finns på sociala medier, isåfall 

varför? 

• Varför gillar du ett inlägg? Är det när laget har vunnit en match eller gillar du alla 

inlägg oavsett? 

• Vad motiverar dig främst till att gå på - idrottsföreningen - matcher (då tänker vi rent 

generellt, inte kopplat till något innehåll på sociala medier)? 

  



 

59 

 

Bilaga 2. Informationsbrev 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Sport Management-programmet på Högskolan i Dalarna som skriver 

vårt examensarbete i företagsekonomi. Vårt valda ämne är svenska idrottsföreningars arbete 

med sociala medier i syfte att engagera sin publik. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Till vår studie söker vi Dig som är 

en supporter till en svensk idrottsförening och som önskar att bidra med viktig kunskap till 

detta område. Du följer Ditt lag på Facebook och/eller Instagram och Du är minst 18 år. 

 

Syftet med studien 

Syftet med studien är att undersöka hur svenska idrottföreningar kan arbeta med content 

marketing via sociala medier, som en strategi i sin marknadsföring. Content marketing 

handlar om att skapa värdefullt innehåll på sociala plattformar för att engagera sina 

supportrar. Det värdefulla innehållet ska baseras på vad supportrarna uppfattar som intressant, 

och det blir därmed viktigt för idrottsföreningar att besitta den kunskapen om sin målgrupp. 

Vi tror att denna studie kan bidra till att relationen mellan supportrar och idrottsföreningar 

stärks.  

 

För att ta reda på hur idrottsföreningar kan arbeta med detta praktiskt, har vi som avsikt att 

genomföra intervjuer med supportrar som följer sitt/sina lag på sociala medier.  

 

Intervjun är ämnad för att få en bild över vilket innehåll i sociala medier som Du som 

supporter föredrar, och som leder till att Du vill engagera Dig i föreningen. Intervjun kommer 

att göras över Skype eller telefon och tar uppskattningsvis runt 30 minuter.  

Om Du önskar, erbjuder vi Dig att läsa igenom Dina svar innan de används i vår studie. När 

studien är färdigställd erbjuder vi Dig att ta del av resultatet. 

 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta 

innebär att deltagandet är frivilligt och om Du så skulle vilja så kan Du när som avbryta 

intervjun och därmed Ditt deltagande utan närmare motivering. Om Du skulle vilja kan vi 

göra Dina svar anonyma. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet 
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kommer enbart att användas i forskningsändamål. Studien kommer att publiceras i en svensk 

publikationsbas för högskoleuppsatser som heter DiVA. 

 

Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med 

forskningsprojektet. Som deltagare i undersökningen har Du enligt personuppgiftslagen rätt 

att få information om hur Dina personuppgifter kommer behandlas. Du har också rätt att 

ansöka om ett så kallat registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid frågor om 

behandlingen av personuppgifter kan Du vända Dig till Högskolans personuppgiftsombud. 

      

 

Tack på förhand! 

 

Med Vänliga Hälsningar  

Kristina Skoglund-Hansson och Elin Tapper 

 

 


