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Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur elitfotbollsföreningars närvaro 

på sociala medier kan stärka deras varumärke. 

Utifrån syftet har följande två forskningsfrågor utformats:  

• Hur använder elitfotbollsföreningar sociala medier idag? 

• Vilken betydelse kan sociala medier ha för elitfotbollsföreningars 

marknadsföring? 

 

Metod 

Studien har en kvalitativ forskningsmetod. Vidare har det använts en växling mellan 

deduktion och induktion. Utifrån sex semistrukturerade intervjuer har vi samlat in den 

empiriska data som ligger till grund för uppsatsen.  

 

Slutsatser 

Resultatet visar att den tvåvägskommunikation som vuxit fram genom digitaliseringen 

har skapat helt nya möjligheter för fotbollsföreningars marknadsföring. 

Elitfotbollsföreningars närvaro på sociala medier har en förmåga att påverka 

varumärket, mycket på grund av möjligheten till kommunikation och närhet till kunden. 
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Genom en strategi kan sociala medier dessutom leda till ett starkare varumärke för 

föreningarna. 

 
Nyckelord 
Digitaliseringen, Marknadsföring, Sociala medier, Varumärket, Strategi, 

Elitfotbollsföreningar 
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Abstract 
______________________________________________________________________ 
Purpose and research question 

The purpose of this paper is to analyse how soccer clubs' presence in social media can 

strengthen their brand. Based on the purpose, the following two research questions have 

been formulated: 

• How do soccer clubs use social media today? 

• What importance does social media have for the marketing of soccer clubs? 

 

Method 

The study is based on a qualitative research method. With six semistructured interviews, 

we have collected the empirical data that forms the basis for this essay.  

 

Conclusion  

The result of this study shows that the two-way communication that have risen through 

digitalization has created completely new opportunities for the marketing of soccer 

clubs. The presence of social media has ability to influence the brand, much because of 

its possibility to communicate and the closeness to the customer. Through a strategy, 

social media can also help strengthen the association's brand. 

 

Keywords 

Digitalization, Marketing, Social media, Brand, Strategy, Soccer clubs 
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Förord   

Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter som tagit sig tid att dela med sig av sina 

goda kunskaper. Tack vare ert engagemang och deltagande har ni gjort vår studie 

möjlig.  Vidare vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Lasse Johansson, som via 

sitt engagemang och sin rådgivning varit ett stöd under arbetets gång. Avslutningsvis 

vill vi tacka Leif V Rytting och våra olika opponenter som under seminarietillfällena 

varit till stor hjälp för utvecklingen av vår uppsats.  
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1 Inledning 
Följande kapitel avser att ge en grundläggande översikt av det valda problemområdet. 

Här kommer studiens syfte och frågeställningar presenteras och dessutom tydliggörs de 

avgränsningar som gjorts i ämnet.  

 

1.1 Bakgrund 
Tidigare innebar marknadsföring ständiga strömmar av tv-reklam, opersonliga 

massutskick och telefonförsäljare. Idag är marknadsföringen något mycket mer än så. 

Enligt Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) har marknadsföringen förändrats genom 

digitaliseringen, vilket gjort att organisationer fått nya sätt att marknadsföra sig på. 

 

En central del av marknadsföringen är att framhäva och stärka sitt varumärke (Laforet, 

2010). Vidare menar författaren att när organisationer har ett starkt varumärke, det vill 

säga ett högt varumärkesvärde, kan det leda till en ökad konkurrenskraft på marknaden. 

Ett varumärkesvärde har både för- och nackdelar, vilka kopplas till varumärket. Dessa 

för- och nackdelar gör att värdet på varumärket antingen minskar eller ökar utifrån ett 

företags eller en konsuments perspektiv (Aaker, 1996). Enligt Keller (1993) bidrar en 

god marknadsföring till ett starkt varumärke med ett högt värde.  

 

Utvecklingen av sociala medier har förändrat hur människor använder internet, då 

konsumenterna väljer att vända sig bort från de traditionella medierna och istället 

spendera mer tid på sociala medier än någonsin (Schiviniski & Dabrowski, 2016). Kim 

och Ko (2012) påpekar att användingen av sociala medier bland företag ökar i takt med 

individers närvaro på sociala medier blir större. Vidare menar författarna att 

anledningen till detta är att sociala medier inte bara gör det möjligt för företag att nå ut 

på ett annat sätt än tidigare, utan även gör det till en förhållandevis låg kostnad.  

 

Enligt Kohli, Suri och Kapoor (2015) har framväxten av den interaktiva miljö som 

digitala plattformar erbjuder, bland annat i form av sociala medier, lett ett ökat 

inflytande från individer. Detta gör att det blir svårt för företag att kontrollera och 

anpassa marknadsföringen av sina varumärken (Mangold & Faulds, 2009). För att 

företag ska kunna anpassa sin marknadsföring till sociala medier behöver de således ha 

en uppfattning om hur den ska byggas upp, vilka skillnader som finns och vilket syfte 
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de har. Därför är en stor del i arbetet kring marknadsföring idag hur dessa sociala 

mediekanaler fungerar och hur de på bästa sätt kan användas (Weinberg & Pehlivan, 

2011). Med andra ord menar Castronovo och Huang (2012) att det är viktigt med en 

tydlig strategi för att användningen av sociala medier ska bli effektiv. 

 

Digitaliseringen som skett har inte gått obemärkt förbi idrotten, inte minst fotbollen. För 

fotbollsföreningars marknadsföring har medier i form av tv, radio och tidningar alltid 

varit en viktig del, men den teknologiska förändringen har skapat nya alternativ till 

medier (Shank & Lyberger, 2015). Enligt Won och Green (2008) har de nya sätten och 

de digitala plattformarna, framförallt sociala medier, blivit viktiga verktyg för 

idrottsföreningar. Detta eftersom dessa möjliggör effektiva och förmånliga sätt att nå ut 

till kunder och förse dem med information. Geyskens, Gielens och Dekimpe (2002) 

menar att idrottsföreningar kan öka sin konkurrenskraft genom att addera digitala 

kanaler till sin marknadsföring.  

 

Enligt Shank och Lyberger (2015) kommer marknadsföring via sociala medier väl till 

pass inom idrotten, mycket på grund av dess flexibilitet samt att innehållet kan ändras 

och uppdateras direkt. Dessutom öppnar det upp möjligheter för kunder, i detta fall 

supportrar, att direkt kommunicera med varandra gällande mål, resultat eller det 

allmänna intresset för sporten. Vidare menar författarna att marknadsföring på sociala 

medier innebär möjligheten att kunna promota en idrottsförening till kunder över hela 

världen till en låg kostnad. Den geografiska räckvidden och den låga kostnaden är 

således den mest primära fördelen med sociala medier, både generellt och i 

idrottssammanhang. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Genom ovanstående resonemang kom vi in på vad digitaliseringen och sociala medier 

innebär för organisationer och framförallt för fotbollsföreningar. Marknadsföringen har 

utvecklats under de senaste åren och internet, framförallt sociala medier, utgör ett 

ovärderligt verktyg för organisationer att marknadsföra sitt varumärke. Detta leder till 

att kontrollen av den externa kommunikationen blir allt svårare att hantera (Karlsson, 

2008).  
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Saravanakumar och SuganthaLakshmi (2012) skriver att sociala medier i förhållande till 

annan marknadsföring är ett billigt verktyg för organisationer att använda för att 

kommunicera och skapa en relation med sina kunder. I samband med den utveckling 

och sociala trend där individen använder teknik samt sociala medier i allt större 

utsträckning skapar det möjligheter att nå ut till en bred publik oavsett dess geografiska 

position. Författarna menar även att marknadsföringen ändras i takt med hur 

omgivningen utvecklas samt att företag således tvingas etablera sig och anpassa sig till 

denna nya era. Marknadsföringen anpassas därför utifrån nya metoder, som sociala 

medier. 

 

Dolles och Söderström (2011) skriver att internet och sociala medier har skapat 

engagemang hos kunder i hela världen. Detta gör att de är användbara metoder för att 

hjälpa idrottsföreningar att nå ut med sina varumärken. Fördelarna med att 

kommunicera sitt varumärke teknologiskt och globalt har således lett till ett ökat 

intresse för idrott men även till skapandet av ett konkurrenslandskap på 

sportmarknaden. Vidare menar författarna att konkurrens skapar ett behov för 

idrottsföreningar att arbeta med marknadsföring. Detta eftersom det är viktigt för dem 

att skapa en förståelse för sina kunder och varför de identifierar sig med en viss 

förening. Med det här i åtanke borde idrottsföreningars marknadsansvariga ta till vara 

på möjligheten att använda internet och sociala medier. 

 

Som nämnt ovan är det viktigt att idrottsföreningar förstår sina kunder. Enligt Shank 

och Lyberger (2015) kan kunden observera den sportsliga händelsen på två sätt, 

antingen genom att uppleva händelsen på plats eller genom att följa händelsen via 

media, exempelvis sociala medier. Vidare menar skribenterna att sportindustrin 

historiskt sett huvudsakligen fokuserat på de kunder som närvarat vid sportevent. På 

grund av tillväxten av medieinfluenser har detta fokus dock ändrats till media med 

möjlighet att sända och uppdatera händelser till kunder på avlägsna platser.   

 

Mullin, Hardy och Sutton (2014) menar att eftersom en idrottsförening skiljer sig från 

vanliga företag, kan dess marknadsföring innebära svårigheter respektive möjligheter. 

Detta på grund av att en idrottsförenings produkt kan anses som otydlig, då klubbens 

huvudsakliga syfte är att marknadsföra klubben och dess evenemang, jämfört med ett 
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företag med konkreta produkter eller tjänster. Vidare menar författarna att det för en 

elitfotbollsförening är det inte speciellt svårt att skapa en relation med kunderna, utan 

svårigheten ligger i att relationen blir långsiktig. Nyckeln till att skapa en långsiktig 

relation ligger i att förstå konsumenternas önskemål och värderingar i förhoppning om 

att de ska vilja fortsätta deltaga och göra inköp. Enligt Bee och Kahle (2006) gör detta 

att sportorganisationer har möjlighet att skapa konkurrensfördelar. 

 

McCarthy, Rowley, Jane Ashworth och Pioch (2014) skriver att en organisations 

engagemang i sociala medier kan leda till ett kommersiellt värde och varumärkeskapital 

om det förvaltas effektivt. Vidare menar författarna att den stora utmaningen med 

sociala medier är att det är lätt för supportrarna att bestrida kontrollen över bilden av 

varumärket, identiteten och värderingarna. Detta gör att det skapas ett strategiskt 

dilemma för fotbollsföreningar, som både vill öka sina intäkter och stärka sitt 

varumärke samtidigt som de vill förbättra relationen med sina supportar och undvika 

oengagerade åskådare. Enligt Effing och Spil (2016) räcker det inte med att bara 

använda sociala medier, utan en strategi behövs för att ens ha möjlighet att utnyttja 

fördelarna med sociala medier. Vidare menar Castronovo och Huang (2012) att detta är 

något som oftast saknas hos organisationer.  

 

Det framgår tydligt i aktuell forskning att sociala medier bör beaktas som centrala 

kommunikationsverktyg för organisationer. McCarthy et al. (2014) påpekar att sociala 

medier är ett lämpligt verktyg att använda sig av för att främja kundrelationer och att 

engagera sig i kommunikationen med sina kunder. Enligt Schivinski och Dabrowski 

(2016) saknas det dock kunskap om vilka effekter sociala medier kan ha på ett 

varumärke. McCarthy et al. (2014) skriver också att det inte är känt vilka effekter 

sociala medier har i fotbollsbranschen. Därmed finns det lite forskning om hur sociala 

medier kan påverka elitfotbollsföreningars varumärken och hur de kan anpassa sig.  

 

1.3 Problemformulering och syfte 
Digitaliseringen har lett till att marknadsföringen har förändrats (Chaffey & Ellis-

Chadwick, 2016). Det centrala när det kommer till ett företags marknadsföring är att 

framhäva varumärket på ett sätt som gör att värdet på varumärket ökar (Laforet, 2010). 

Ofta anses det att digitaliseringen och de nya marknadsföringskanalerna som 
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uppkommit är avgörande faktorer för detta. Enligt Karlsson (2008) har sociala medier 

öppnat upp nya möjligheter för organisationers marknadsföring av sitt varumärke. 

Genom att använda sociala medier kan företag stärka sitt varumärke om det görs 

effektivt (McCarthy et al., 2014). Enligt Weinberg och Pehlivan (2011) är en stor del 

kring arbetet med sociala medier idag att veta hur dessa fungerar och på bästa sätt kan 

förvaltas. Något som är gemensamt för många författare är att de beskriver att det, för 

att kunna utnyttja fördelarna med sociala medier, krävs en strategi för arbetet kring 

dessa.  I de flesta fall är detta något som saknas. 

 

Efter att vi utfört noggranna sökningar bland vetenskapliga artiklar och litteratur kan vi 

tydligt se att forskningen kring sociala medier ökar, men att detta främst gäller andra 

organisationer än fotbollsföreningar. Med det här sagt anser vi att det känns intressant 

och högst relevant att undersöka närvaron på sociala medier på ett fördjupat sätt. För att 

komma närmare in på ämnet har vi valt att rikta in oss på en sektor. Av denna anledning 

kom vi fram till följande syfte: 

• Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur elitfotbollsföreningars 

närvaro på sociala medier kan stärka deras varumärke. 

 

1.4 Forskningsfrågor 
Utifrån syftet utformades följande två forskningsfrågor:  

• Hur använder elitfotbollsföreningar sociala medier idag? 

• Vilken betydelse kan sociala medier ha för elitfotbollsföreningars 

marknadsföring? 

 
1.5 Avgränsning och definition av termer 
Studien avgränsas till elitfotbollsföreningar i Sverige samt företag som arbetar aktivt 

med att hjälpa andra med sociala medier. Med elitfotbollsförening avser vi i den här 

uppsatsen en fotbollsklubb som är verksam i de två högsta divisionerna, det vill säga 

allsvenskan och superettan. 

     

Begreppen konsument och kund använder vi i denna studie med samma innebörd. 
 
Termerna idrott och sport använder vi i denna uppsats med samma betydelse. 
 
Begreppen organisation och företag används med samma innebörd. 
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2  Metod 
I nedanstående kapitel redovisas de tillvägagångssätt som tillämpats under studien. Här 

presenteras den valda undersökningsmetoden, forskningsansatsen och datainsamlingen. 

Samtidigt diskuterar vi de vetenskapliga kriterier som används för att fördjupa oss i 

ämnesområdet. 

 

2.1 Undersökningsmetod 
I den här uppsatsen har vi använt oss av en kvalitativ metod. Denna metod innebär 

enligt Bryman och Bell (2013) att undersökningen är mer detaljerad och djupgående än 

den kvantitativa metoden, som istället fokuserar på att omvandla numerisk 

datainsamling till information. Eftersom vår studie avsåg att undersöka och skapa en 

förståelse för hur elitfotbollsföreningar använder sig av sociala medier samt hur de kan 

använda dessa för att stärka sitt varumärke, ansåg vi att kvalitativ metod var bäst 

lämpad för oss. Vidare skriver författarna att en kvalitativ metod innebär användning av 

färre och mer detaljerade källor samt att dessa oftast förekommer i djupgående 

intervjuer eller fokusgrupper. Skillnaden mellan de två metoderna kan sammanfattas 

genom att en kvalitativ metods huvudsyfte är ord medan en kvantitativ metods fokus är 

siffror. Holme och Solvang (1997) skriver att kvalitativ metod innebär att tolkningen 

eller uppfattningen är grunden för studien.  

 

I en kvalitativ metod möjliggörs tolkningar och beskrivningar och 

undersökningsmetodens huvudfokus ligger på processen, förståelsen samt meningen 

(Merriam & Tisdell, 2016). Enligt Holme och Solvang (1997) är en av fördelarna med 

en kvalitativ metod att den hjälper till att visa på en totalsituation. Detta leder till att en 

helhetsbild av undersökningen skapas, vilket ökar möjligheten till förståelse för sociala 

processer och anpassningar. Eftersom tolkning har varit en viktig pusselbit för att skapa 

en helhetsbild av fenomenet ligger även detta till grund för valet av en kvalitativ metod. 

Denna helhetsbild skapade möjlighet att besvara studiens syfte och forskningsfrågor.   

 

2.2 Forskningsansats  
En uppsats kan struktureras utifrån tre olika typer av forskningsansatser: deduktiv- , 

induktiv-  eller abduktiv ansats. I den deduktiva ansatsen är utgångspunkten den 

teoretiska grunden. Utifrån teorin skapas sedan hypoteser som vidare testas mot 
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verkligheten (Alvehus, 2013). Den induktiva ansatsen tar däremot sin utgångspunkt i 

det empiriska materialet och bygger på slutsaster enbart utifrån dessa. Med ett induktivt 

perspektiv kan teorin ses som ett resultat av en forskningsinsats, då generella slutsater 

dras med obesrvationer som underlag (Bryman & Bell. 2013). Vidare förklarar 

författarna att det i praktiken kan vara svårt att förhålla sig till en av dessa 

forskningsansatser utan att ta in drag från respektive motsatt ansats. Även Alvehus 

(2013) menar att det kan vara svårt att leva upp till en renodlad deduktion respektive 

induktion.  

 

Enligt Alvehus (2013) kan det uppkomma svårigheter vid användandet av en deduktiv 

ansats när det kommer till tolkningsprocessen i en kvalitativ studie , då det är svårt att 

påstå att tolkningen görs helt oberoende av forskaren. En renodlad induktiv ansats är 

också problematiskt, då det är svårt att föreställa sig att tolkningsprocessen sker utan 

teoretisk förförståelse. Vidare menar författaren att i praktiken används således ofta en 

abduktion, vilket är en växling mellan empirisk och teoretisk reflektion. Detta innebär 

att forskaren arbetar med teorin, för att sedan återvända till empirin och analysera vad 

det kan betyda i förhållande till teorin. Det är alltså en konstant växling mellan teori, 

empiri och reflektion som ligger till grund för arbetet och skrivandet av en uppsats. 

Holme och Solvang (1997) förklarar att genom teoretisk förståelse och empirisk 

undersökning kan en teori försvagas, modifieras alternativt förstärka tilltron.  

 

Efter att ha analyserat de argument som ligger till grund för de olika 

forskningsansatserna kunde vi fastställa att vi till en början använde oss av en deduktiv 

ansats i denna uppsats. Det syfte och de forskningsfrågor som låg till grund för 

uppsatsen utformades med utgångspunkt i fördjupande teori och litteratur. När det kom 

till uppsatsens empiriska presentation och analys kunde vi dock inte utesluta en ansats 

av induktiv karaktär, eftersom det var vi som tolkade det insamlade intervjumaterialet. 

Med hänsyn till denna växling mellan ansatserna kan uppsatsen enligt Alvehus (2013) 

anses vara av en abduktiv forskningsansats natur.  

 

2.3 Datainsamling 
2.3.1 Urval 
I alla typer av undersökningar måste det göras någon form av urval. Hur urvalsprincipen 

ser ut varierar beroende på vilken typ av metod som används (Alvehus, 2013). Som 
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tidigare nämnts byggdes den här undersökningen på en kvalitativ metod, i och med det 

valde vi att använda oss av ett strategiskt urval. Alvehus (2013) förklarar att ett 

strategiskt urval lämpar sig bra vid genomförandet av en intervjustudie. Vidare förklarar 

Holme och Solvang (1997) att urvalet av undersökningspersoner är en avgörande del av 

en kvalitativ undersökning. Väljs fel personer i urvalet kan det leda till att 

undersökningen blir värdelös eller oanvändbar i relation till det utformade syftet och de 

forskningsfrågor som används som utgångspunkt för undersökningen. Detta ligger till 

grund för vad Alvehus (2013) benämner som ett strategiskt urval.  

 

Alvehus (2013) menar att i en intervjustudie är det intressant att få tag på personer som 

kan relatera till studiens frågeställningar. Det kan också handla om att få tag på personer 

som har viss erfarenhet inom området. Författaren menar därför att urvalet har en 

strategisk del i sig, det vill säga att urvalet utformas utifrån de undersökningsfrågor som 

ställs. I den här undersökningen valde vi respondenter utifrån deras yrkesroll och 

erfarenhet inom området. Respondenterna var alla sakkunniga inom deras verksamhet, 

vilket var ett krav på en egenskap för att få relevanta svar till studien. 

 

Den här undersökning inriktade sig på fotbollsindustrin, vilket bidrog till att vi tog 

beslutet att intervjua personer som arbetar på fotbollsföreningars marknadsavdelning 

eller motsvarande. För att få en djupare inblick av fenomenet valde vi dessutom att 

intervjua konsulter inom marknadsföring och sociala medier. Vad gäller urvalets storlek 

menar Bryman och Bell (2013) att det kan vara svårt att i förväg avgöra vad som är ett 

lämpligt antal respondenter. Till stora delar beror det på djupet och tätheten i 

intervjuerna. Vi valde att intervjua sex personer som arbetar med marknadsföring i tre 

olika fotbollsföreningar och tre företag som arbetar aktivt med att hjälpa organisationer 

med bland annat sociala medier. Urvalet föll på två fotbollsklubbar som spelar i 

allsvenskan och en fotbollsklubb som spelar i superettan. För att kunna undersöka 

studiens syfte valde vi klubbar utifrån dess närvaro på sociala medier samt företag som 

hjälper andra människor med sociala medier. Huruvida klubben är aktiv eller inte på 

sina sociala medier tog vi inte särskild hänsyn till, utan vi såg det som en viktig 

beståndsdel att undersöka i vår studie. Således valde vi följande respondenter; 
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• Jacob Gustafson, biljett - och privatmarknadsansvarig på Östers IF (personlig 

intervju 2017-05-11) 

• Henrik Andersson, kommunikationsansvarig på Kalmar FF (personlig intervju 

2017-05-05) 

• Magnus Ericsson, press- och kommunikationsansvarig på FC Rosengård 

(personlig intervju 2017-05-03) 

• Mats Glefors, mediastrateg och Magnus Kennerfalk, administratör och 

mediastrateg (även ordförande i Lindsdal IF) på Connect Media (personlig 

intervju 2017-05-04) 

• Ola Brandstedt, VD på Brandstedt Marketing (personlig intervju 2017-05-11) 

• Martin Sköld, utvecklingsansvarig på Lindmark & Partner (personlig intervju 

2017-05-12) 

 

Alvehus (2013) menar att det finns en del risker med att bli för strategisk i sitt urval. 

Ibland kan det mest självklara urvalet kanske inte ge de mest väsentliga svaren. Det kan 

vara så att undersökaren behöver se på fenomenet från olika perspektiv och därmed 

intervjua personer från flera infallsvinklar. Vi tog hänsyn till denna frågeställning, men 

menade på att vårt syfte och våra forskningsfrågor bäst besvarades av respondenter med 

inblick i verksamhetens marknadsföring. 

 

2.3.2  Semistrukturerade intervjuer 
För att utföra vår studie använde vi oss av semistrukturerade intervjuer. Att använda sig 

av den här typen av intervjuer innebär att forskaren förbereder intervjufrågor som är 

baserade på de ämnen uppsatsen berör och att frågorna har öppna slut (DiCicco-Bloom 

& Crabtree, 2006). Genom att bygga upp en intervju utifrån detta ges respondenten 

möjlighet att svara på ett mer personligt och öppet sätt. Vidare påpekar Gillham (2008) 

att ju mer öppet en respondent får svara, desto mer utrymme för tolkningar för den som 

intervjuar. Enligt Bryman och Bell (2013) tillåts den som intervjuar att komma med 

eventuella följdfrågor och att själv bestämma i vilken ordning frågorna ska ställas. 

Alvehus (2013) poängterar att det är viktigt att personen/personerna som leder intervjun 

är aktiva som lyssnare för att ha chansen att ställa eventuella följdfrågor. 

 

Innan en intervju börjar anser Jacob och Furgerson (2012) att det är av vikt att förklara 

syftet med studien för respondenten. Vidare förklarar författarna att om respondenten 
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vill vara anonym har den personen rätt att vara det och vid avslutningen av intervjun är 

bra att fråga ifall det går bra att kontakta respondenten igen. När vi kontaktade våra 

respondenter första gången berättade vi om syftet med studien samt lite kort om vilka vi 

var. Även vid intervjutillfället såg vi till att respondenten förstod vårt syfte och vilken 

roll denne skulle ha i vår studie. Innan intervjun började gav vi respondenten 

möjligheten att vara anonym och efter intervjun frågade vi om det gick bra att kontakta 

respondenten igen vid behov.  

 

Enligt Eriksson och Kovalainen (2015) är det vanligast att göra intervjuer genom 

personliga möten. Vi utförde samtliga sex intervjuer genom ett personligt möte med 

respondenten och för oss var det viktigt att känna att vi hade möjligheten att skapa en 

personlig kontakt samt att det var lättare för oss att föra en öppen diskussion. För att ha 

möjligheten att aktivt lyssna på respondentens svar och ha chansen att gå tillbaka till 

intervjun vid behov, spelade vi in samtliga intervjuer med ljudinspelningsutrustning. 

Det finns dock en nackdel med att spela in intervjuer och det är att respondenten kan 

känna sig begränsad till hur öppen denne kan vara. För att undvika detta frågade vi 

därför innan varje intervju om det gick bra om vi spelade in intervjun och vi förklarade 

även att materialet skulle stanna hos oss. Enligt Patton (2015) gör en inspelning att det 

inte går att göra egna tolkningar av svaren.  

 

Samtliga intervjuer varade i cirka 30 minuter och alla tre var närvarande vid samtliga 

förutom två intervjuer på grund av personliga anledningar. Enligt Trost (2010) är det till 

en fördel att vara fler vid intervjuer, då det gör att de som utför intervjuerna kan ge stöd 

till varandra och bidra med mer information och förståelse. När en intervju hade 

slutförts transkriberade vi den. Merriam och Tisdell (2016) anser att genom att 

transkribera intervjuerna ges forskarna möjligheten att få fram den bästa datan till 

analysen. Att transkribera intervjuer ger fördelen att forskarna lär känna materialet och 

det leder alltså till ökade chanser för en bra analys.  

 

Då vi använde oss av öppna diskussioner med våra respondenter gjorde det att alla 

intervjuer fick lite olika riktningar. Dock använde vi oss av de nyckelorden som vi 

tyckte var ungefär samma till vår teoretiska och empiriska analys.  
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2.3.3 Tolkning 
Alvehus (2013) beskriver en kvalitativ studie som tolkande forskning, vilket innebär att 

tolkning var en central del i den här studien. Vidare beskriver författaren att tolkning i 

kvalitativa studier huvudsakligen handlar om att bidra med en generell förståelse av ett 

fenomen. Fejes och Thornberg (2015) beskriver att hermeneutiken handlar om att tolka 

och förstå samt förmedla en upplevelse av ett fenomen. Användningen av hermeneutik 

lämpar sig när syftet är att få tillgång till respondenternas egen upplevelse av en 

företeelse samt när det ges möjlighet för respondenten att välja vad de vill prata om. 

Forskarens uppgift är således att möta empirin med öppenhet och lyhördhet. Vidare 

redogör författarna för den allmänna tolkningsläran som en del av hermeneutiken, vilket 

handlar om tolkning genom att ställa delar i det empiriska materialet i förhållande till 

helheten. Inom hermeneutikens förhållningssätt är enigheten mellan delar och helheten 

väldigt viktig. Ju mer tolkningens rimlighet växer, desto fler delar kan stödja 

tolkningen. Likaså är tolkningen inte rimlig om empiriska delar visar sig gå emot 

helheten.    

 

Vi gav med hjälp av öppna intervjuguider och intervjufrågor repsondenterna möjlighet 

att diskutera studiens fenomen utifrån egna erfarenheter och exempel. Vårt 

tolkningsarbete gick således ut på att skapa en, vad Alvehus (2013) beskriver, generell 

förståelse. I den här uppsatsen valde vi som tidigare nämnt att samla empiri utifrån två 

perspektiv, elitfotbollsföreningar och marknadsföringsbyråer. Därför var det viktigt för 

oss att ha i åtanke att respondenterna besitter olika erfarenheter. Respondenterna från 

fotbollsindustrin kunde med säkerhet ge mer konkreta svar från den industri studien 

fokuserar på. Samtidigt kunde respondenterna från konsultföretagen ge en djupare 

förståelse för det fenomen och de begrepp som stod i fokus för studiens inriktning. I 

enlighet med vad Fejes och Thornberg (2015) skriver, handlade vårt tolkningsarbete 

således om att ta ut de delar som kunde skapa en förståelse för helheten av vår studie 

och bidra till att uppnå vårt syfte. 

 

2.3.4 Forskningsprocessen 
Enligt Fejes och Thonberg (2015) startar forskningsprocessen med att tydliggöra och 

fastställa vilket fenomen som ska studeras. Vår process började med en diskussion kring 

vilka ämnen som intresserar oss. På grund av vårt gemensamma intresse för fotboll blev 

det en naturlig del av fenomenet. Varför vi valde just sociala medier var för att vi såg 
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stor utvecklingspotential i den typen av marknadsföringskanal för fotbollsföreningar 

och ville studera denna snabbföränderliga värld mer djupgående. Genom att allmänt läsa 

in oss på det här området fick vi en inblick i vad som har studerats tidigare och vad vi 

kunde tillföra. Utifrån detta kunde vi fastställa vilket syfte som skulle ligga till grund för 

studien. 

När vårt syfte var klart började sökandet efter teori som skulle passa in på våra ämnen. 

Desto längre vi kom i processen, insåg vi att det saknas forskning av vårt valda område 

och det gjorde att vårt ämne blev relevant. Efter ett tag när vi hade hittat lämpliga 

teorier började vi leta efter respondenter vi kunde intervjua, som arbetade med 

marknadsföring och sociala medier samt som skulle hjälpa oss att nå vårt syfte med 

studien. När vi hade samlat in allt empiriskt material jämförde vi den med de teorier 

som vi redan hade och ändrade den ifall det behövdes. Efter det började analysen, som 

empirin fick styra och därefter skrev vi våra egna slutsatser. För att säkerställa att vi 

hade svarat på vårt syfte och forskningsfrågor tog vi oss tiden att läsa igenom allt några 

gånger för att känna att vi var nöjda.  

 

2.4 Vetenskapliga kriterier 
Två begrepp som främst används inom kvantitativa metoder är validitet och reliabilitet. 

Bryman och Bell (2013) påstår dock att dessa begrepp även kan relateras och användas 

vid kvalitativa metoder. Alvehus (2013) understryker problemet med att dessa begrepp 

inte alltid ligger i linje med vad kvalitativ forskning handlar om. Med hänsyn till de 

tankesätt som ligger bakom olika typer av kvalitativa ansatser, så är det relativt svårt att 

tala om verklighet som är oberoende av forskarens försök att beskriva den. Vidare 

skriver Bryman och Bell (2013) att begreppens huvudsakliga innebörd inte ändras vid 

kvalitativa metoder, däremot läggs mindre vikt vid frågor som rör mätningar och fokus 

är andra aspekter.  

 

2.4.1 Validitet 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) skriver att definitionen av validitet innebär ett 

mätinstrument som har förmågan att mäta det som med avsikt ska mätas. Detta innebär 

således att se till att metoden som använts verkligen har undersökt det som var avsikten 

att undersökas (Fejes & Thornberg, 2015). I denna studie kunde intervjuguiden och vi 

som författare ses som mätinstrument. Det finns även en utmaning med validitet. Gray 

(2014) skriver att denna utmaning är att det kan vara svårt att fastställa en studies 
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validitet då det empiriska materialet samlas in med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer. Dock skriver Yin (2013) att om det empiriska materialet är insamlat och 

tolkat på ett sätt som gör att slutsatserna kan ge en korrekt bild av den verklighet som 

har studerats är det godtagbart. 

 

Vidare skriver Yin (2013) att forskaren för att uppnå en hög validitet ska vara kritisk 

mot det teoretiska och empiriska materialet för att se om det finns fler svar på samma 

fråga. Författarna Merriam och Tisdell (2016) förklarar att validitet också innebär hur 

tillförlitlig studiens resultat är. Enligt Gray (2014) finns det extern och intern validitet. 

Med intern validitet menas att det finns en överensstämmelse mellan observationer och 

teorier. För att säkerställa att vi skulle få de svar som utgick från vårt syfte, utformade 

vi vår intervjuguide utifrån forskningsfrågorna. När vi formulerade frågorna till 

intervjuguiden var vi noggranna med att se till att nyckelord från syftet och 

forskningsfrågorna fanns med. 

 

Bryman och Bell (2013) skriver att extern validitet innebär till vilken utsträckning 

resultaten av studien kan generaliseras till andra situationer i samma bransch. Vidare 

skriver författarna att extern validitet utgör ett problem vid kvalitativ metod på grund av 

begränsade urval. Dock ansåg vi, då hälften av respondenterna är verksamma inom 

fotbollsbranschen, att resultatet av studien gick att generalisera till andra situationer 

inom samma bransch. Det kan däremot finnas skillnader som gör att resultatet av en 

studie inte går att överföra till andra branscher, men det är möjligt. Detta gör att den 

externa validiteten kan sträcka sig till andra branscher utanför fotbollen.  

  

2.4.2 Reliabilitet 
Enligt Bryman och Bell (2013) handlar reliabilitet om ifall resultatet från en studie blir 

detsamma om den skulle genomföras igen. Detta förklarar Eriksson och Weidersheim-

Paul (2014) som hur tillförlitlig och stabil studien är och Patel och Davidson (2011) 

som hur väl en studie kan motstå slumpinflytanden. Vidare påpekar Eriksson och 

Weidersheim-Paul (2014) att det för att nå en hög reliabilitet krävs att en metod är 

oberoende av undersökare och av undersökta enheter. Med detta menar författarna att 

det kan uppstå problem på grund av den tolkande karaktären i kvalitativa studier.  
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Precis som vid validitet finns det extern och intern reliabilitet. Extern reliabilitet mäter, 

enligt Bryman och Bell (2013), i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas. I 

kvalitativ forskning är det svårt att uppnå hög extern reliabilitet på grund av att studier 

mestadels bygger på tolkningar från respondenten och korrespondenten. I vår studie 

uppstod detta problem då det var svårt för oss som författare att komma ifrån att vara 

subjektiva. 

 

Intern reliabilitet syftar på en överensstämmelse mellan forskarna om hur de ska tolka 

det de ser och hör (Bryman & Bell, 2013). Under forskningsprocessen förde vi dialoger 

mellan oss om hur informationen skulle tolkas. Eftersom vi alla tre även har samma 

akademiska bakgrund bidrog det till att vi tolkade och bearbetade informationen på 

liknande sätt.   

 

2.4.3 Stabilitet 
Enligt Gray (2014) innebär stabilitet att resultatet av en studie är stabilt över tid, det vill 

säga att resultatet inte förändras radikalt under en tidsperiod. Stabilitet i vår studie är 

svår att uppnå på grund av att sociala medier fortfarande uppdateras och den digitala 

världen ständigt förändras. Dessa faktorer gör det även svårt att säga hur länge vår 

studie kommer att vara relevant. 

 

2.5 Operationalisering 
Enligt Holme och Solvang (1997) innebär operationalisering att skapa en brygga mellan 

den presenterade teorin och det som ska undersökas, empirin. Vidare skriver Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) att detta görs för att kunna besvara 

frågeställningarna. För att operationalisera vårt syfte skapade vi en intervjuguide (se 

bilaga A och B) för att kontrollera att frågorna kunde ge svar på vårt syfte och 

forskningsfrågor. Enligt Bryman och Bell (2013) utformas en intervjuguide inom 

semistrukturerade intervjuer genom att göra en lista som har specifika rubriker. Dock 

ska respondenten tillåtas att svara på ett eget sätt och frågorna behöver inte komma i 

den ordning som intervjuguiden säger. Även Trost (2010) menar att de frågor som finns 

med i intervjuguiden ska vara stora och utformade på ett öppet sätt för att ge 

respondenten utrymme till fria svar. Vidare skriver författaren att intervjufrågorna bör 

utformas så att inte viktiga detaljer eller kopplingen till teorin förloras. Vi utformade 

våra intervjufrågor (se bilaga C och D) utifrån följande rubriker: 
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• Redogöra vilka sociala medier som används och i vilket syfte 

• Förklara hur varumärket kan påverkas av sociala medier 

 

Lynham (2002) påpekar även att en operationalisering bör testas för att det teoretiska 

ramverket ska framstå som pålitligt. För att testa vår teori använde vi intervjufrågor som 

var baserade på våra teoridelar och såg till att de kunde ge oss bra verktyg till den 

empiriska analysen.  

 

2.6 Metodkritik 
Bryman och Bell (2013) skriver att det finns viss kritik som är riktad mot den 

kvalitativa undersökningsmetoden. Den kritik som kvalitativ forskning främst får är att 

den är alltför subjektiv. Författarna menar med detta att resultaten i en kvalitativ metod 

bygger på forskarnas egna uppfattningar och tolkningar av informationen. Vi var 

medvetna om att det fanns en viss risk med metodvalet, då resultatet kunde spegla våra 

egna subjektiva bedömningar av vad som är relevant. Vidare skriver Bryman och Bell 

(2013) att eftersom den kvalitativa metoden är subjektiv är det svårt att replikera 

undersökningarna. Detta ledde till att det blev problem med att replikera vår 

undersökning, på grund av risken att subjektiviteten hos oss som författare kunde färga 

de frågor vi ställde och de tolkningar vi gjorde. Det här gör även att resultatet kan 

komma att skilja sig beroende på hur andra undersökare tolkar och bedömer.  

 

Det finns även en del svårigheter riktade mot den intervjumetod som är ett vanligt 

redskap för den kvalitativa metodens informationsinsamling. Alvehus (2013) beskriver 

en uppmaning till viss försiktighet i användningen av intervjuer. Holme och Solvang 

(1997) beskriver att den kvalitativa undersöknings- och informationsinsamlingsfasens 

upplägg bygger på en viss flexibilitet. Frågeställningar kan formuleras om och anpassas 

utefter situationen. Denna flexibilitet kan vara en svaghet eftersom den gör det svårt att 

jämföra information från de olika respondenterna, vilket gör att tolkningen inte blir 

entydig.  

 

Vidare förklarar Holme och Solvang (1997) att urvalet kan begränsas av resursskäl. 

Insamlad information anses ofta trovärdig men det är svårt att veta vilken utsträckning 

den är giltig för andra. I förhållande till kvantitativa undersökningsmetoder använder 
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den kvalitativa metoden en relativt liten urvalsgrupp och det är inte alltid självklart att 

kunna beskriva ett fenomen utifrån det insamlade materialet. Detta visar återigen på 

betydelsen av ett noggrant urval. Vi var nöjda när det kom till vårt urval av 

intervjurespondenter. Den kritik som kan riktas mot oss är just vad Holme och Solvang 

(1997) beskriver som resursskäl, då vår urvalsstorlek begränsades av tid, pengar och 

andra faktorer. 
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3 Teori 
Detta avsnitt har som syfte att beskriva de begrepp som utgör den teoretiska 

referensramen i vår uppsats, det vill säga marknadsföring och dess utveckling, 

varumärke, sociala medier samt idrottsföreningar. De olika begreppen förklaras och 

behandlas utifrån teorier och leder sedan fram till det problemområde som ska 

undersökas. 

 

3.1 Marknadsföringens digitalisering 
3.1.1 Vad innebär digitaliseringen? 
Begreppet digitalisering kan härledas till den förändring som skett genom skiftet från 

det analoga till det digitala men även till nya former av värdeskapande, som blivit 

betydande för både privatpersoner och företag (Hagberg, Sundström & Egels-Zandén, 

2016). Patrutiu-Baltes (2016) skriver att det genom digitaliseringen är enklare för 

företag att kartlägga kunder genom olika onlinebaserade analysverktyg, samtidigt som 

konsumenter har det lättare att söka information. Kietzmann, Hermkens, McCarthy  och 

Silvestre (2011) stödjer detta, men framhåller även att konsumenter framförallt 

använder internet till att dela och diskutera information. Detta innebär enligt Patrutiu-

Baltes (2016)  att kommunikationen mellan företag och kunder har förändrats. 

 

Digitaliseringen har även förändrat hur företag kommunicerar (Patrutiu-Baltes, 2016). 

Tidigare utgjordes marknadsföringen av envägskommunikation från företag till kunder 

via exempelvis nyhetstidningar och TV (Weber, 2009). Detta gjorde att organisationer 

överöste sina kunder med olika budskap, vilket ledde till att produkten/tjänsten till slut 

köptes (Kerpen, 2011). Dock är detta något som inte fungerar längre. Christodoulides 

(2009) menar att företagen har insett att denna masskommunikation inte passar in i den 

digitala och dynamiska miljön. Vidare skriver Nandan (2005) att en central aspekt som 

uppkommit är att denna nya dubbelkommunikation ger utrymme för feedback. Tack 

vare feedbacken får företag reda på hur väl budskapen har mottagits av kunderna. 

 

Enligt Patrutiu-Baltes (2016) är det viktigt för företag att utveckla sina 

kommunikations- och marknadsföringsstrategier för att klara av den digitala och 

högteknologiska värld som uppkommit. Tidigare behövde organisationer stora budgetar 
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för att ha möjlighet att skapa en lyckad strategi, men med en välarbetad strategi och till 

en lägre kostnad kan företag idag nå sina mål. Detta är även något som Christodoulides 

(2009) fastslår, att digitaliseringen har gjort det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt 

personanpassa och skräddarsy marknadserbjudanden. 

 

3.1.2 Digitaliseringens betydelse för marknadsföring  
Ryan (2016) menar att marknadsföringsaktiviteter alltid har spelat en viktig roll för 

företags framgång. Tack vare innovativa marknadsförare som utforskat hur de kan 

använda kraften bakom den nya teknologin och sedan sammankoppla den med 

målgrupper, har det vuxit fram en helt ny form av marknadsföring. Tiago och 

Verissiomo (2014) menar att digitaliseringen genom en förbättrad global 

kommunikation och lägre internetkostnader har bidragit till en stor förändring inom 

digital marknadsföring. 

 

Marknadsföringen har utvecklats och förändrats under de senaste åren, då reklam och 

digitaliseringen har sammansvetsats och lyckats skapa ett helt nytt 

marknadsföringslandskap fullt med möjligheter (Ryan, 2016). Vidare menar författaren 

att digitaliseringens revolution har skapat möjlighet att ansluta sig till en helt ny 

kundgrupp, kunder som präglas av den nya teknologin och integrerar den i deras 

vardagliga liv. Med andra ord har digitaliseringen förändrat relationen mellan 

marknadsförare och konsumenter. Tiago och Verissiomo (2014) understryker att 

digitaliseringen har blivit viktigt i marknadsföringssyfte, mycket eftersom den skapat en 

direkt dialog med konsumenterna.  

 

Vidare beskriver Ryan (2016) att digitaliseringens genomslag inom marknadsföringen 

grundar sig i hur den sammankopplar människor på ett effektivt sätt. Så poängen är att 

teknologin öppnar upp en ny marknad samt skakar om den redan befintliga marknaden. 

Enligt författaren fortsätter den marknad som digitaliseringen öppnar, att växa. Det är 

fler och fler personer online, allt oftare och under längre tid. Detta tyder på att 

marknadsföringen i digitala kanaler fortfarande växer i takt med att dess användare 

växer.   

 

Tiago och Verissiomo (2014) menar att den internetplats som vuxit fram i och med 

digitaliseringen är ett bra marknadsföringsverktyg hos företag för att bygga ett starkt 
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varumärke samt skapa konkurrensfördelar. Detta verktyg har flera användningsområden 

som exempelvis att informera och kommunicera med kunder, kontakta intressenter samt 

att generera försäljning. En svårighet med det digitala verktyget är att det ibland kan 

vara svår att mäta dess effektivitet, det vill säga vilka företaget når ut till via internet 

samt vilken effekt det får på företaget. Däremot menar författarna att företaget når bästa 

resultat med den digitala marknadsföringen om den hanteras internt. De anställda har en 

viktig roll då de kan applicera företagets strategi i den digitala marknadsföringen på ett 

bättre sätt än om företaget skulle outsourca processen.   

    

3.1.3 Digital marknadsföring i sportorganisationer 
Den digitala förändring som berör marknadsföringen har även sportorganisationer dragit 

fördel av, vilket framförallt handlar om att de i och med digitaliseringen kan nå en 

väldigt bred publik (Mullin et al., 2014). Brown (2003) understryker internets räckvidd 

och menar att internet idag har så många användare att det kan betraktas som 

massmedia. Enligt Mullin et al. (2014) har den senaste tidens digitala utveckling vad 

gäller internet och mobilt internet knuffat undan marknadsföringskanaler som tidigare 

varit väldigt viktiga för sportindustrin. Brown (2003) menar att målet med digital 

marknadsföring för sportorganisationer är att tillhandahålla information om 

organisationen till besökare eller att skapa medvetenhet kring organisationen.  

 

Brown (2003) menar också att sportorganisationer till stor del inte utnyttjar internets 

fulla potential. Det saknas kunskap om hur man använder internet på ett effektivt sätt 

för att nå ut till sin målgrupp samt hur det kan användas för marknadsföring i form av 

exempelvis reklam och inte enbart som informationskälla. I och med digitaliseringens 

fördelar, likt låga kostnader och dess breda omfattning bland kunder, har 

sportorganisationer goda förutsättningar för att använda internet som ett verktyg för 

marknadsföring. Därför är det viktigt att sportmarknadsförare försäkrar sig om hur deras 

närvaro online blir ett effektivt marknadsföringsverktyg som kan nå ut till den 

potentiella marknaden.  

 

En svårighet vad gäller digital marknadsföring är att mäta dess effektivitet, det vill säga 

hur bra den fungerar och vilken betydelse den får på sportorganisationer (Hutchins & 

Rowe, 2012). Brown (2003) understryker detta resonemang och menar att det är svårt 

att mäta vad sportorganisationer får för vinning utav dess närvaro på internet. Enligt 
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Hutchins och Rowe (2012) är den senaste trenden att organisationer använder sig av 

sentimentanalys som mätverktyg, vilket handlar om att analysera kommentarer och 

konversationer i kommersiellt syfte. Microsoft (2017) förklarar sentimentanalys som ett 

sätt att förstå de åsikter som uppträder på exempelvis sociala medier och vidare koppla 

det till organisationens inlägg och överensstämmande sökämnen. Ett inlägg kan sedan 

definieras som positivt, negativt eller neutralt, vilket baseras på graden av positiva och 

negativa delar i en kommentar eller konversation. Hutchins och Rowe (2012) menar 

således att organisationer, genom den här typen av instrument, kan mäta effektiviteten 

av deras närvaro på nätet.  

 

3.2 Varumärke 
3.2.1 Vad är ett varumärke? 
Ett varumärke kan definieras som ett namn, en symbol eller design som identifierar ett 

företags produkt eller tjänst och särskiljer denna från ett annat företag. Detta genom att 

framhäva produkten eller tjänstens funktioner. Varumärket kan sedan bidra till att 

företaget får en fördelaktig position på marknaden (Kapferer, 2012). Hammond (2008) 

skriver att varumärket är den totala upplevelsen en kund får av ett företag och dess 

produkter eller tjänster samt att varumärket är en av de viktigaste faktorerna när en kund 

ska ta ett köpbeslut. Även Sääksjärvi och Samiee (2011) menar att varumärket är ett 

företags mest värdefulla immateriella tillgång och att det därför är en förutsättning för 

företagets framgång. 

 

Enligt Kapferer (2012) kan varumärket delas upp i två delar, varumärkesidentitet och 

varumärkesimage. Varumärkesidentiteten är den bild företaget vill skapa av sitt 

varumärke, genom att framhäva vad det står för och vad som gör det unikt. I takt med 

att produkter och tjänster börjar likna varandra allt mer, blir varumärkesidentiteten allt 

viktigare för att sticka ut. Ett företag sänder därför hela tiden ut budskap om varumärket 

för att försöka få kunderna att forma varumärkesimagen på bästa tänkbara sätt utifrån 

företagets perspektiv (Melin, 2006). Aaker (1996) menar att det är nödvändigt för 

företag att anpassa sin varumärkesidentitet efter omvärldens utveckling för att locka nya 

kunder, ibland med hjälp av förändringar av varumärket. Författaren påpekar dock att 

det samtidigt är av största vikt att behålla kärnan i identiteten för att inte förlora dess 

trovärdighet. Kapferer (2012) menar att företag inte alltid inser värdet i deras varumärke 

och därmed inte förstå hur en förändring kan påverka detta värde. Därför måste ett 
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företag vid exempelvis ett namnbyte först och främst räkna med vad konsumenter 

tycker, bidra med en fördel och sedan skapa värde för konsumenter. 

 

Varumärkesimagen är den uppfattning kunder har av ett varumärke, vilken till stor del 

grundar sig i tolkningen av de budskap företag sänder ut (Kapferer, 2012). 

Varumärkesimagen kan även beskrivas som de tankar och känslor som uppstår i 

samband med varumärket. När varumärkesimagen upplevs som positiv, når dess 

budskap fram i högre grad än om den upplevs som negativ. Att kunder har en positiv 

varumärkesimage är därför väsentligt för att varumärken ska kunna särskilja sig från 

sina konkurrenter (Lee, Lee & Wu, 2011). Aaker och Joachimsthaler (2000) håller med 

och menar även att de associationer kunder har till ett varumärke påverkar dem så pass 

mycket, att de är viktigare än de kvaliteter en produkt eller tjänst har. På grund av detta 

är det ytterst nödvändigt för företag att lära känna sina kunder och förstå vilken 

varumärkesimage som finns av deras varumärke (Keller, 1998). När ett varumärke 

växer är det även viktigt att konsumenternas förväntningar och upplevelser av 

varumärket stämmer överens, annars blir det svårt för dem att förstå 

varumärkesidentiteten (Kapferer, 2012). 

 

3.2.2 Bygga ett starkt varumärke 
Aaker (1996) menar att det finns fem steg genom vilka ett varumärke skapas: 

1. Välj ett namn och en symbol som representerar tjänsten eller produkten samt 

företaget. 

2. Skapa medvetenhet. 

3. Positionera varumärket genom att särskilja det från konkurrenter. 

4. Skapa en varumärkesbild för att varumärket ska differentieras och bli lättare att 

känna igen. 

5. Bygg upp ett förtroende för varumärket hos kunderna genom att uppfylla 

förväntningar. 

 

När detta har skett är det viktigt för företaget att bygga ett starkt varumärke, vilket sker 

genom skapandet av ett varumärkesvärde (Aaker & McLoughlin, 2007). Enligt 

Couvelaere och Richelieu (2005) kan varumärkesvärdet förklaras som produkten eller 

tjänstens värde för företagets kunder, tillsammans med de tillgångar som kopplas till 

varumärkets namn och symbol. Grönroos (2008) menar att varumärkesvärdet skapas 
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utifrån kundens upplevelse av en vara eller tjänst i förhållande till andra alternativ. 

Författaren skriver också att kunden blir mer intresserad av lösningar från andra företag 

om varumärkesvärdet minskar. Däremot om varumärkesvärdet ökar, höjs kundens 

lojalitet och en förhöjd sammankoppling till varumärket upplevs.  

 

En annan viktig uppgift för företag i samband med att bygga ett starkt varumärke är att 

skapa en relation mellan varumärket och konsumenterna för att uppnå tillgivenhet 

gentemot sina kunder. Detta kallas för varumärkesengagemang och skapas genom 

uppfyllda löften och gemensamma värderingar. Tvärtom kan felsägningar, dålig kvalitet 

eller ett brutet förtroende skada relationen och därmed också varumärket (Laforet, 

2010). Enligt Aaker och Joachimsthaler (2000) är det slutligen inte produkten eller 

tjänsten konsumenten skapar en relation med, utan varumärket. 

 

3.2.3 Varumärkets betydelse för fotbollsföreningar 
I takt med att utbudet via tv och internet ökar, ökar även konkurrensen om 

fotbollspubliken i Sverige. Solberg Søilen, Svensson och Fredstad Solér (2014) skriver 

att fotbollsklubbars varumärken därför fått allt större betydelse, framförallt för att locka 

fler supportrar. Detta eftersom varumärken gör det möjligt för konsumenter att urskilja 

olikheter föreningar emellan och sedan välja den förening som passar bäst. Varumärket 

förmedlar även ett budskap, det vill säga vad klubbens värderingar är. Genom att som 

idrottsförening arbeta med sitt varumärke så kan det därför skapas en mer tydlig 

kommunikation, både internt och externt, som klargör vad föreningen står för 

(Riksidrottsförbundet, 2007).  

 

Couvelaere och Richelieu (2005) menar att det nästan är viktigare för idrottsföreningar 

än vanliga företag att skapa starka varumärken, då de emotionella band idrott skapar till 

sina supportrar är starkare än inom någon annan bransch. Bauer, Sauer och Schmitt 

(2005) menar att varumärket till och med kan vara viktigare än matchresultatet för att 

locka åskådare till idrottsföreningars matcher Vidare menar Couvelaere & Richelieu 

(2005) att ett starkt varumärke kan även skapa fördelar liksom för vanliga företag i form 

av exempelvis hög lojalitet och upplevd kvalitet. Idrottsföreningar som är verksamma 

inom åskådarvänliga idrotter, exempelvis fotboll, borde därför rikta ett större fokus på 

att kommunicera sina varumärken. 
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Solberg Søilen et al. (2014) menar att det för allsvenska klubbar krävs mer än att vinna 

matcher för att stärka sina varumärken. Enligt författarna är underhållning det viktigaste 

för att stärka en förenings varumärke, men även etiska värderingar och närhet till 

supportrarna är av betydelse. Couvelaere och Richelieu (2005) påpekar dock att 

resultatet givetvis har viss betydelse för varumärket. Detta eftersom prestationen 

motsvarar en garanti att möta kundernas förväntningar och upplevda kvalitet. Vidare 

menar författarna att målet för en idrottsförening borde emellertid vara att skapa ett så 

pass starkt varumärke att stödet för föreningen finns kvar, även om denna stöter på 

motgångar. 

 

Riksidrottsförbundet (2007) menar att varumärket har en personlighet och position i 

omvärldens medvetande, vare sig föreningen vill det eller inte. Detta innebär att 

föreningen skapar en identitet gentemot omvärlden, dels till redan befintliga men även 

till potentiella kunder i form av supportrar och åskådare. Enligt Sutton, McDonald, 

Milne och Cimperman (1997) så blir detta identitetsskapande extra viktigt inom 

idrotten, eftersom marknadsföring och övrig kommunikation inte direkt kan påverka de 

resultat som sker på planen. Skapandet av en identitet mot sina fans gör då att dessa kan 

behållas, även om laget för tillfället inte uppnår de resultat som förväntas. 

     

Enligt den undersökning Solberg Søilen et al. (2014) genomfört är sociala medier en av 

de viktigaste faktorerna för att öka varumärkesmedvetenheten för en förening och det är 

därför bra för en fotbollsförenings varumärke att uppmärksammas i sociala medier. 

Undersökningen visar också att a-lagsspelare och tränare har en central roll för 

varumärket och att misskötsel från deras sida får stor negativ effekt för klubbens 

varumärke om det sprids i sociala medier. Vidare visar författarnas undersökning dock 

att den bild sociala medier ger av en förening oftast inte är negativ, trots dålig publicitet. 

Dålig publicitet kan därmed vara bra publicitet då det har ett läsarvärde hos människor. 

     

3.3 Sociala medier 
3.3.1 Vad är sociala medier? 
Genom digitaliseringen har internet och sociala medier vuxit fram (Weber, 2009).  

Enligt författarna Kim och Ko (2012) och Leeflang, Verhoef, Dahlström och Freundt 

(2014) förklaras sociala medier som onlineapplikationer, plattformar och media med 

syfte att skapa interaktioner, samarbeten samt möjligheten att kunna dela innehåll. Även 
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Kohli et al. (2015) påpekar detta när de skriver att sociala medier är en 

konsumentinriktad media som består av information online, som skapas och används av 

konsumenter som avsiktligen delar sitt innehåll med andra. Newman, Peck och Wilhide 

(2017) förklarar att sociala medier innefattas av bland annat bloggar, microbloggar, 

podcasts, filmer, bilder och sociala nätverk.   

 

Enligt Dijkmans, Kerkhof, Buyukcan-Tetik och Beukeboom (2015) används sociala 

medier av organisationer till marknadsföring, kundservice, rykteshantering och 

försäljning. Den största skillnaden från tidigare är att marknadsföring via sociala medier 

nås ut till många, vilket gör att informationen som organisationen vill nå ut med blir 

tillgänglig för fler (Holmström & Wikberg, 2010). Vidare påpekar Dijkmans et al. 

(2015) att sociala medier även visar att det finns människor bakom kampanjerna som 

finns till för att hjälpa och inte enbart att sälja, som de traditionella 

marknadsföringssätten har gått ut på.  

 

Sociala medier skiljer sig från de traditionella marknadsföringskommunikationerna 

genom den interaktion som uppstår mellan organisationer och kunder (Peters, Chen, 

Kaplan, Ognibeni & Pauwels, 2013). Kilgour, Sasser och Larke (2015) förklarar att 

sociala medier har möjliggjort för organisationer att ha en direktkontakt med sina 

kunder och att interaktion på så sätt skapas. Vidare skriver Kim och Ko (2012) att denna 

direktkontakt sker ständigt mellan varumärken och kunder på sociala medier och 

dessutom utan begränsningar på tid och plats. Detta har gjort det möjligt för ett utbyte 

av idéer och information mellan individer och institutioner.  

 

I de flesta sociala medier får människorna möjligheten att själva skräddarsy 

informationen till det som passar dem (Kohli et al., 2015). Detta leder till att människor 

idag kan välja vilka varumärken de vill följa och det gör att organisationer behöver ha 

detta i beaktning. Vidare skriver författarna att företag för att de ska övertyga 

konsumenter att följa just dem, behöver anpassa sitt innehåll till användbar information 

som exempelvis underhåller, löser problem, erbjuder kundservice eller engagerar 

konsumenterna med attraktivt innehåll och samtal. 
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3.3.2 För- och nackdelar med sociala medier 
Enligt Carlsson (2010) innebär användningen av sociala medier att organisationer får 

nya sätt att kommunicera, synas samt skapa kundrelationer och konkurrensfördelar. 

Sociala medier innefattar en del utmaningar, men också möjligheter om det sköts på rätt 

sätt. Assaad och Gomez (2011) menar att sociala medier är till fördel för organisationer 

och Borges (2009) menar att de främsta fördelarna är den låga kostnaden, den 

varumärkesbyggande funktionen, den ökade lojaliteten och chansen att bygga 

trovärdighet.  

 

Vidare skriver Weber (2009) att sociala medier även är till fördel för att skapa och 

utveckla relationer till kunder. Dock är det ett fåtal marknadsförare som innehar 

förståelsen hur sociala medier kan användas vid marknadsföringen av ett företag 

(Donovan, 2011). Detta kan leda till att det finns en risk att användandet av sociala 

medier kan misstolkas. Författarna Wright, Khanfar, Harrington och Kizer (2010) 

påpekar att det felet många organisationer gör när de använder sociala medier är att de 

inte har någon tydlig strategi, vilket enligt Donovan (2011) kan leda till en negativ 

effekt för effektiviteten vid kommunikationen och marknadsföringen. 

 

Organisationer kan använda sociala medier för att förmedla sitt varumärke till en 

specifik målgrupp (Weber, 2009). Detta genom att använda olika typer av sociala 

medier beroende på vilka de vill nå ut till. Det är inte bara målgrupper som kan nås 

genom sociala medier, utan företag kan även använda dessa för att utveckla och skapa 

relationer med bland annat leverantörer, sponsorer och andra partners.  

 

En annan fördel sociala medier ger är att företaget blir transparent. Detta innebär att 

kunderna ges möjligheten att få en inblick i företaget (Carlsson, 2010). Däremot behövs 

det en klar bild på hur tillvägagångssättet ska gå till, hur öppna de ska vara och vilken 

typ av information som ska ges ut. Enligt Newman et al. (2017) kan detta leda till att 

organisationen blir utsatta för kritik. Tidigare hade företagen själva kontrollen över 

extern kommunikation men idag har den makten gått över till kunderna. Författarna 

påpekar att kunderna genom sociala medier snabbt och enkelt kan sprida sina 

erfarenheter av ett varumärke till många. Enligt Precourt (2012) är en negativ 

kommentar upptill fem gånger så kraftfull än en positiv. Vidare skriver Scott och Jacka 

(2011) att organisationer bör hantera negativa kommentarer som rör organisationen, 
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varumärket eller produkten. Författarna menar att okunnighet kan leda till flera 

missnöjda kunder. Detta eftersom ett inlägg från en kund som besvaras på ett felaktigt 

sätt kan spridas till många på kort tid. 

 

Sociala medier kan användas för att främja varumärket till en låg kostnad, istället för att 

spendera både tid och pengar på att sätta ihop ett marknadsteam och en budget (Assaad 

& Gomez, 2011).  Kaplan och Haenlein (2010) menar att sociala medier kan skapa ett 

engagemang hos slutkonsumenten på ett effektivt sätt och samtidigt till en låg kostnad. 

Vidare skriver Carlsson (2010) att det i generella drag inte kostar något för 

organisationer att använda sig av sociala medier. 

 

3.3.3 Strategi för sociala medier 
Chandy (2014) menar att sociala medier har gjort det möjligt för företag att på ett 

kraftfullt sätt komma nära den värld de är verksamma i. Sociala medier kan dels hjälpa 

företag att bygga ett varumärke externt, men också att göra varumärket populärt vid 

rekrytering. Vidare menar författaren att användning av sociala medier kan innebära 

potential till att skapa kundinsikt och chansen att ge snabba svar till kunderna. Men att 

bara använda sig av sociala medier räcker inte (Effing & Spil, 2016). Företag bör 

använda sig av sociala medier strategiskt för att kunna utnyttja fördelarna med dem. 

Castronovo och Huang (2012) trycker på att det strategiska oftast saknas kring 

genomförandet av sociala medier. Vidare menar författarna att en strategi kan underlätta 

för organisationer att använda sociala medier på ett effektivt sätt. Att ha en strategi kan 

vara särskilt fördelaktigt för mindre och medelstora företag inom bland annat 

tjänstesektorn. Detta på grund av att mindre organisationer ofta saknar de resurser som 

är nödvändiga för att använda traditionella former av reklam.  

 

Lowe (2012) skriver att i takt med att sociala medier växer och allt fler börjar använda 

dessa, är det av stor betydelse att marknadsförare börjar förstå vad de ska använda och 

hur detta ska användas. Det är framförallt av vikt att förstå hur sociala medier kan 

användas för att kommunicera med intressenter, driva trafik och maximera närvaron på 

internet. Vidare trycker författaren på att detta inte är något som bara gäller för nya 

marknadsförare, utan även de med mer erfarenhet. Anledningen till detta är att det är 

viktigt att hålla sig uppdaterad med det senaste i utvecklingen av sociala medier, med 

tanke på att de förändras snabbt.  
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Hanna, Rohm och Crittenden (2011) menar att organisationerna ofta behandlar de olika 

sociala medierna som fristående plattformar, snarare än att de försöker förstå de 

fundamentala grunderna. Enligt författarna kan företag skapa en övergripande strategi 

för sociala medier genom att analysera följande frågor; 

• Vilka är målgruppen/målgrupperna? 

• På vilka traditionella- och sociala medier plattformar befinner sig målgruppen?  

• Vilket marknadsföringsinnehåll (historia) vill företaget berätta? 

• Hur kan marknadsförare sprida innehållet genom sociala medier?  

 

Wilson, Guinan, Parise och Weinberg (2011) beskriver att om företag saknar en strategi 

för sociala medier, bidrar det till dålig samordning av de olika kanalerna. Det blir 

således svårt att mäta sociala mediers effektivitet och dra nytta av lärdomar. Vidare 

menar författarna att utan en klar strategi, är det lätt att organisationen tappar fokus i 

och med att antalet och omfattningen på plattformarna expanderar. Författarna skriver 

att en strategi är viktig även ur ett internt perspektiv. Det är viktigt att förmedla en 

strategi till de anställda med information om målsättningar, hur de ska hantera kritik och 

inte minst hur de får agera i företagets namn.     

 

Ett dåligt utförande av sociala medier kan leda till negativa känslor, risken att skada 

varumärket och en sämre försäljning (Chandy, 2014). Det är inte lätt att kontrollera 

plattformarna för sociala medier och de kan inte följa en organisations policy. Kunderna 

kräver i sin tur snabba svar och om inte det uppfylls kan de uttrycka sitt missnöje 

synligt för andra. Med dessa skäl menar författaren att ett företag inte bör vara utan en 

tydlig och välarbetad strategi för sociala medier. Castronovo och Huang (2012) trycker 

även på att strategin för sociala medier bör stämma överens med organisationens 

övergripande strategiska mål. 

 

3.3.4 Sportmarknadsföring i sociala medier 
Shank och Lyberger (2015) beskriver sportmarknadsföring som den specifika 

tillämpningen av marknadsföringsprinciper till sportindustrin. Sportindustrin går 

igenom en enorm tillväxt och sportmarknadsföring spelar därför en viktig roll i denna 

industri. I och med den digitalisering samhället genomgått har internet som en 

marknadsföringskanal blivit en favorit inom sportmarknadsföring. Vidare skriver 
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författarna att internet är en värdefull källa för spridningen av sportrelaterad information 

till kunden. Allt eftersom mobila enheter blir vanligare kommer marknadsföring via 

dessa, exempelvis sociala medier, bli allt viktigare. 

 

Enligt Witkemper, Lim och Waldburger (2012) har sociala medier kommit att bli ett 

vanligt förekommande verktyg för sportorganisationer för att nå sina supportrar. Det 

finns olika slag av sociala medier som används för att marknadsföra ett specifikt lag 

eller förening. Till den vanligaste formen av sociala medier hör Facebook, som används 

för att tillhandahålla information, dela bilder och videos samt marknadsföra kommande 

event. Det här är, som tidigare nämnt, en ny taktik som sportorganisationer inkluderar i 

sina marknadsföringsstrategier. Författarna påpekar att fördelen med sociala medier som 

marknadsföringsverktyg är att sportorganisationer kan kommunicera i god tid och direkt 

till kunden/slutanvändaren, detta till en relativt låg kostnad. Med andra ord kan sociala 

medier nå en högre grad av effektivitet, jämfört med traditionella 

marknadsföringsverktyg. 

 

Clavio och Walsh (2014) understryker sociala mediers framväxt inom sportindustrin. 

De beskriver även vikten av att förstå vilken målgrupp eller publik organisationen kan 

nå via sociala medier. Här föreligger ett behov av att undersöka egenskaperna hos 

sportsupportrars användning på sociala medier, för att förstå varför publiken väljer att 

engagera sig i denna typ av sportfokuserade sociala kanal. Witkemper et al. (2012) 

menar att kunder kan ha olika syfte med sociala medier i sportsammanhang. En del ser 

sociala medier enbart som en informationskälla, medan andra ser det som en möjlighet 

att komma närmare organisationen och lära känna individuella idrottare. Vidare menar 

författarna att sportorganisationer således kan använda sociala medier som en möjlighet 

för det här. Detta genom att låta personer som är verksamma inom idrotten agera på 

organisationens sociala medier och låta supportrarna ta del av deras information och 

livsstil. 

 

3.4 Teorins roll och betydelse 
I det här kapitlet kommer vi att presentera tre centrala områden som är aktuella för vår 

studie. Samtliga tre delar har en relevant koppling och fyller en funktion för vår studie, 

genom att de är centrala i analysen eller har en stödjande funktion som gör det lättare att 
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få en förståelse för innehållet i vår uppsats. Vi har två centrala delar som vi anser är 

grunden, sociala medier och varumärket. Den del i kapitlet som handlar om 

digitaliseringen är mer en stöttepelare för att förstå att marknadsföringen för 

fotbollsföreningar har förändrats under de senaste åren och hur den i sin tur har påverkat 

varumärket.  

 

Valet av teorier grundade sig i vårt syfte och frågeställningar, vilket innebar att vi valde 

ut nyckelord för att sedan forma den teoretiska referensramen. De områden som är mest 

centrala för vår uppsats är digitaliseringen, marknadsföring, sociala medier, varumärket, 

strategi och elitfotbollsföreningar. Fejes och Thornberg (2015) menar att 

förhållningssättet till teorins roll kan se olika ut. Ett sätt att förhålla sig till teorin 

innebär att forskaren lägger flera teorier åt sidan för att sedan identifiera kategorier, 

mönster eller begrepp. Ett alternativt förhållningssätt är att välja ut ett par teorier som 

används vid analysen av empirin. I vår studie utgick vi ifrån att hitta mönster i teorin 

som vidare kunde användas för att analysera det empiriska materialet och avslutningsvis 

besvara syftet med studien. 
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4 Empirisk och teoretisk analys 
I detta avsnitt presenteras det empiriska material som samlats in genom intervjuer, 

tillsammans med en analys av empirin och teorin. Resultaten av det empiriska 

materialet presenteras löpande och tillsammans med en teoretisk analys. Det är empirin 

som har varit utgångspunkten i hur kapitlet är upplagt och huvudrubrikerna är; 

digitaliseringens betydelse, användningsområde av sociala medier samt sociala medier 

och varumärket.  

 

I den här delen är strukturen uppbyggd på så sätt att empirin varvas med teorin. Vi har 

valt att göra på det här sättet för att undvika upprepningar och även för att ge en mer 

överskådlig och intressant bild. Vi har också valt att frigöra oss lite från teorin genom 

att låta empirin vara det centrala och styra strukturen samt huvudrubriker efter empirin. 

Strukturen som följer är; 

 

4.1 Digitaliseringens betydelse behandlar vikten av digitaliseringens framkomst.  

 

4.2 Användningsområde av sociala medier redogör för hur sociala medier används 

inom fotbollsföreningar och i vilket syfte. Dessutom diskuteras för- och nackdelar samt 

vikten av en strategi för sociala medier.  

 

4.3 Sociala medier och varumärket redogör för hur varumärket kan förmedlas på 

sociala medier. Även vilken påverkan sociala medier kan ha på en organisations 

varumärke lyfts fram.  

 

Respondenterna arbetar aktivt med sociala medier i någon form, antingen i en 

fotbollsförening eller som konsulter. Empirin kommer att spegla deras kunskaper och 

erfarenheter, vilket gör att övergripande påståenden vävs samman med konkreta 

exempel från verkligheten. Våra respondenter presenteras återigen enligt följande;  

• Jacob Gustafson, biljett - och privatmarknadsansvarig på Östers IF 

• Henrik Andersson, kommunikationsansvarig på Kalmar FF 

• Magnus Ericsson, press- och kommunikationsansvarig på FC Rosengård 
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• Mats Glefors, mediastrateg och Magnus Kennerfalk, administratör och 

mediastrateg (även ordförande i Lindsdal IF) på Connect Media 

• Ola Brandstedt, VD på Brandstedt Marketing 

• Martin Sköld, utvecklingsansvarig på Lindmark & Partner  

 

4.1 Digitaliseringens betydelse  
4.1.1 Kommunikativa förändringar 
Ola Brandstedt tar upp vikten av digitaliseringen för företag. Han menar att 

digitaliseringen har öppnat upp nya möjligheter för organisationer och trycker 

framförallt på att verksamheter kan utvecklas med mindre investeringar, vilket är i 

enlighet med Tiago och Verissiomo (2014). Magnus Ericsson går in på att 

digitaliseringen har varit av stor vikt för fotbollsföreningar och möjligheten har blivit att 

pusha mycket mer utåt. Mats Glefors menar att digitaliseringen har underlättat för 

organisationer och syftar på att det är enklare att nå ut till sina målgrupper samt att 

kunna äga sina egna kanaler som inte var möjligt tidigare. Detta är också något som 

Henrik Andersson trycker på när han säger; ”…det har blivit mycket enklare att nå ut 

till vår målgrupp, det har blivit enklare att kommunicera till vår publik.” Jacob 

Gustafson säger att digitaliseringen har skapat möjligheter som att få ut information till 

potentiella kunder, medlemmar och de som går på matcher mycket snabbare. Han menar 

också att kommunikationen har blivit mycket snabbare med dem som det berör och att 

det är det viktigaste med digitaliseringen. Vidare säger Jacob Gustafson; 

“digitaliseringen är oerhört nödvändig och superviktig framöver för att en förening ska 

kunna ta steg framåt”. Henrik Andersson menar att digitaliseringen är positivt och av 

stor betydelse då det har lett till helt andra möjligheter jämfört med tidigare. Dessa 

tankar överensstämmer med Ryan (2016) och Hagberg et al. (2016) som tar upp att 

digitaliseringen har lett till nya möjligheter för organisationer och ett helt nytt 

marknadsföringslandskap.  

 

Som nämnt ovan har kommunikationen förändrats genom digitaliseringen. Magnus 

Ericsson påpekar att kommunikationen har gått från en envägskommunikation till en 

tvåvägskommunikation. Detta är något som även Martin Sköld påpekar när han säger att 

det tidigare fanns en envägskommunikation medan det idag istället är en 

tvåvägskommunikation. Magnus Kennerfalk går in på att några företag tror att det 

fortfarande är en envägskommunikation och trycker på vikten att förstå att det inte är 
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rätt. Deras tankar går att koppla ihop med författarna Patrutiu-Baltes (2016) och Weber 

(2009) som menar att det tidigare enbart var en kommunikation från företag till 

kunderna och att detta har numera förändrats. Magnus Ericsson tar upp att företag alltid 

får någon form av respons eller feedback från konsumenterna. Detta är även något som 

Ola Brandstedt menar när han säger att organistioner får tag i information från 

kunderna. Deras tankar stämmer överens med Nandan (2005) som menar att 

tvåvägskommunikationen har skapat utrymme för för feedback och att företagen på så 

vis kan få kunskap om hur kunderna bemöter budskapen.  

 

Martin Sköld säger att företag kan nå ut till sina konsumenter på ett snabbare och 

effektivare sätt samt att det går att rikta sin kommunikation till olika målgrupper. 

Henrik Andersson tar upp att det har blivit enklare att nå ut till den rätta målgruppen 

och publiken. Detta är även något som Jacob Gustafson syftar på när han säger att det 

har underlättats att kommunicera med konsumenterna. Mats Glefors påpekar att 

organisationer kan kommunicera och nå ut med sina budskap till den rätta målgruppen. 

Ovanstående resonemang går att koppla ihop med vad Tiago och Verissiomo (2014) 

skriver om att digitaliseringen har gjort att det uppkommit nya verktyg som har flera 

olika funktioner. Författarna tar upp några exempel som att tillgodose kunderna med 

information, kommunicera med kunderna och kontakta intressenter. 

 

Enligt Magnus Kennerfalk har kommunikationen inte bara ändrats mellan 

organisationer och konsumenter, utan det är också enklare att nå ut med information 

internt. Han menar att digitaliseringen har lett till att organisationer kan välja vilka de 

vill nå ut till samt med vilken sorts information. Magnus Kennerfalks tankar går att 

koppla ihop med vad Riksidrottsförbundet (2007) menar med att kommunikationen 

blivit tydligare internt.  

 

Magnus Ericsson tar upp vikten med att kommunicera med övriga världen. Han menar 

att digitaliseringen har öppnat upp för organisationer att enkelt nå intressenter i övriga 

världen och inte bara nationellt. Vidare påpekar han att digitaliseringen har lett till att 

det går att finna fler människor som är intresserade av samma saker. Detta är något som 

även Tiago och Verissiomo (2014) trycker på, att digitaliseringen har öppnat för en 
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bättre global kommunikation. Magnus Ericsson tar även upp att möjligheten med att 

kommunicera med övriga världen har skapat ett större intresse för fotbollsföreningar.  

 

4.1.2 Egna reflektioner  
Det går tydligt att se att digitaliseringen haft stor betydelse för organisationer. Vi kan 

även se att den har öppnat upp stora möjligheter bland företag, bland annat genom att 

det har uppkommit en tvåvägskommunikation som gjort det möjligt för organisationer 

att både ge information och få information tillbaka, i form av feedback. Det går också 

att förstå, med hjälp av respondenternas svar, att digitaliseringen har varit till stor fördel 

och nytta för organisationer inom marknadsföring och kommunikation. 

 

4.2 Användningsområde av sociala medier 
4.2.1 Fotbollsföreningars användning av sociala medier 
Shank och Lyberger (2015) samt Clavio och Walsh (2014) framhåller att sociala medier 

under den senaste tiden har haft en framväxt inom sportindustrin och kommit till att bli 

en allt vanligare marknadsföringskanal för sportorganisationer. Witkemper et al. (2012) 

betonar att sociala medier är ett bra verktyg för att nå sina supportrar samt marknadsföra 

ett lag eller förening. Witkemper et al. (2012) lyfter även fram att sociala medier kan 

användas för att tillhandahålla information samt för marknadsföringsaktiviteter. 

 

Samtliga respondenter från de intervjuade fotbollsföreningarna använder sig idag av 

sociala medier. Jacob Gustafson menar att sociala medier varit en naturlig gång i 

utvecklingen. Vidare framhåller han att användningen av sociala medier dels handlar 

om att informera men framförallt om att kommunicera med personer som berör 

föreningen, exempelvis potentiella kunder, medlemmar och supportrar. Henrik 

Andersson resonerar också kring att informera och kommunicera är viktiga 

användningsområden men menar även att sociala medier är ett sätt att underhålla, då de 

publicerar reklamkampanjer med humor som ofta får stor uppmärksamhet. Magnus 

Ericsson framhåller att användningen av sociala medier handlar om att låta kunden 

komma lite närmare. Sociala medier ger möjlighet att vara mer personlig i information 

och marknadsföring.   

 

Clavio och Walsh (2014) betonar vikten av att vara medveten om vilken målgrupp 

organisationen kan nå via sociala medier.  Henrik Andersson lyfter fram att 
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fotbollsföreningars medlemmar har en relativt hög medelålder och inte använder sociala 

medier i samma utsträckning och med samma syfte som den yngre generationen, vilket 

innebär det kan vara svårt att nå ut till alla målgrupper via sociala medier. Enligt Jacob 

Gustafsson kan det vara riskabelt att lägga ut all information via sociala medier på 

grund av den äldre publiken. Därför är det viktigt att tänka på hur organisationen kan 

komplettera sociala medier för att nå ut till resterande målgrupp.  

 

Weber (2009) framhåller att organisationer kan använda olika typer av sociala medier 

beroende på vilken målgrupp de vill nå. Samtliga respondenter inom konsultföretagen 

menar att organisationer bör anpassa respektive social plattform till dess specifika 

målgrupp, detta för att nå ut på bästa sätt. Magnus Ericsson förklarar att de arbetar olika, 

beroende på vilken social media det gäller. Det är viktigt att reflektera kring vilket 

forum som lämpar sig bäst med tanke på målgruppen. Att sammanlänka eller kopiera 

informationen till alla kanaler kan innebära att föreningen når ut till fel målgrupp, vilket 

i sin tur kan leda till att föreningen inte får ut full potential av deras sociala medier. 

Även Henrik Andersson menar att de försöker anpassa kommunikationen för respektive 

plattform. Han tror att många fotbollsföreningar förmedlar samma information på de 

olika sociala medierna, vilket kan leda till  att föreningen går miste om vissa 

målgrupper. Mats Glefors menar att olika kanaler ska ha olika typer av kommunikation. 

Viktigt är däremot att organisationen behåller en röd tråd genom det som görs på sociala 

medier. Det ska finnas någon igenkänning i allt som görs på dessa plattformar från 

samma företag.  

 

Magnus Ericsson förklarar att de ofta ger spelare inom föreningen tillgång till de sociala 

plattformarna, framför allt Instagram, när det händer något särskilt som exempelvis ett 

träningsläger. Denna typ av tillvägagångssätt ger en möjlighet till snabb och direkt 

information samt ett tillfälle att komma nära inpå spelarna. Det skapar en variation 

bland inläggen som ofta får bra respons. Magnus Kennerfalk förklarar att de använder 

tre seniorspelare från dam- och herrlaget som har tillgång till föreningens sociala 

medier. Mats Glefors menar att en bild direkt från träningen kan ge betydligt bättre 

spridning och uppmärksamhet. Witkemper et al. (2012) förklarar att kunder har olika 

syfte med sociala medier i sportsammanhang. Detta då vissa endast använder sociala 

medier som en informationskälla och andra ser det som en möjlighet att komma närmre 
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organisationen och lära känna individuella atleter. Genom att låta enskilda spelare agera 

på föreningens sociala medier ges en annan vinkel av informationen. 

 

4.2.2 För- och nackdelar med sociala medier 
Samtliga respondenter är överens om att sociala medier främst innebär fördelar för 

organisationer. Witkemper et al. (2012) betonar att en fördel med sociala medier är att 

sportorganisationer kan kommunicera direkt till kunden. Alla respondenter är överens 

om att kommunikationen är en central fördel som kommer med sociala medier. Henrik 

Andersson menar att närvaron på sociala medier innebär att kunna kommunicera direkt 

med föreningens publik samtidigt som det också skapar en möjlighet att komma i 

kontakt med nya kunder. Jacob Gustafson förklarar att snabbheten i kommunikationen 

är en tydlig fördel. Mats Glefors påpekar att sociala medier ger företag möjlighet att äga 

sin egen kommunikation. Företagen bestämmer själva vad som ska synas och höras. 

Martin Sköld betonar även sociala mediers effektivitet i att nå ut med sin information i 

en stor omfattning. Kommunikationsvägens räckvidd är en stor fördel vad gäller sociala 

medier. Ola Brandstedt förklarar att sociala medier skapar en möjlighet att öka 

räckvidden av information, detta är en fördel för fotbollsföreningar likväl som företag.  

 

Mats Glefors anser att sociala mediers möjlighet att kunna vara direkt och öppen är en 

fördel. Organisationerna bestämmer själva vad, när och hur dem ska synas på sociala 

medier. Föreningar eller företag kan dela med sig av information som innebär att 

kunderna kan komma nära inpå organisationen. Carlsson (2010) betonar att sociala 

medier gör att företaget bli transparent, då det ger kunder möjlighet att få en inblick i 

företaget. Magnus Kennerfalk håller med om att sociala medier gör det lättare att sprida 

information direkt till föreningens medlemmar. Men det ger också möjlighet att 

kommunicera direkt internt i organisationen, vilket är positivt.  

 

Borges (2009), Kaplan och Haenlein (2009) samt Witkemper et al. (2012) poängterar 

den låga kostnaden som en central fördel med sociala medier. Carlsson (2010) menar att 

det inte kostar någonting för organisationer att använda sig av dessa plattformar. 

Samtliga respondenter är överens om att den låga kostnaden är en fördel, men att det 

däremot kostar mycket arbetstid. Mats Glefors poängterar att om företag ska lyckas göra 

något bra på sociala medier, så kostar det mycket tid. Jacob Gustafson förklarar att det 

ställs höga krav från föreningens kunder på att hela tiden kommunicera. Det spelar 
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ingen roll vilken tid på året det handlar om, utan kunderna kräver hela tiden ny 

information. Dessa krav innebär resurser i form av tid från föreningen. Magnus Ericsson 

menar att kunderna förväntar sig att informationen ska delas direkt på sociala medier, 

vilket gör att föreningen måste vara uppkopplad hela tiden och det innebär mycket 

arbetstid. Den snabbhet och direkthet som social medier medför kan således innebära 

både för- och nackdelar.   

 

Samtliga respondenter menar att en huvudsaklig nackdel med sociala medier är den 

kritik som förekommer mot organisationer likväl som individer. Newman et al. (2017) 

förklarar att den öppenhet och möjlighet till inblick i företaget som sociala medier 

innebär, kan leda till att organisationer blir utsatta för kritik. Jacob Gustafson lyfter fram 

att föreningar bör vara noga med vad som publiceras på sociala medier. Det är viktigt att 

företaget förmedlar rätt typ av kommunikation så att de inte trampar någon eller några 

på tårna. Formuleras informationen på fel sätt kan det misstolkas och leda till kritik som 

drabbar hela föreningen. Henrik Andersson menar att det förekommer mycket kritik och 

att det är svårt att hålla koll på allt som skrivs. Magnus Ericsson instämmer och 

framhåller att föreningar behöver hålla koll på vad som skrivs på sociala medier 

eftersom det som publiceras kan vinklas till något helt annat. Ola Brandstedt håller med 

om att kritiken som förekommer på sociala medier kan vara en nackdel, men menar 

också att företaget kan vända på det till en fördel. Sociala medier innebär att 

organisationen  snabbt få ta del av kriten vilket ger möjlighet att göra någonting åt det. 

Med andra ord kan företaget se det som en fördel att de snabbt får reda på fel och 

brister. 

 

Martin Sköld förklarar att det är viktigt att ett företag kan hantera den situation som 

uppstår med kritik från kunder. Vidare påpekar han att företag ska vara beredda på detta 

men att organisationer sällan vet hur det ska behandlas. Magnus Kennerfalk trycker på 

att organisationer ska vara redo på hur en diskussion med kunderna ska föras på sociala 

medier samt veta hur de ska behandlas på bästa sätt. Deras tankar stämmer överens med 

det som Scott och Jacka (2011) betonar med att organisationer bör hantera negativa 

kommentarer som berör organisationen, varumärket eller produkten. Martin Sköld 

förklarar att förbise eller dölja kritik ofta kan innebära en sämre bild av företaget. 
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Företag bör vara konkreta i sina svar och förmedla dem direkt på sociala medier, så att 

samtliga intressenter kan få en klar bild och ta del av informationen.   

 

Magnus Kennerfalk menar att allt för många företag och föreningar inte har tillräckligt 

med kunskap för att få ut något bra av sociala medier. Mats Klefors håller med om att få 

företag innehar kompetensen när det kommer till hur organisationen ska använda och 

agera på dessa plattformar. Ola Brandstedt lyfter fram vikten av att ha ett personligt 

intresse för de sociala medier som används. Detta är i enlighet med Donovan (2011) 

som skriver att bristande kunskap är ytterligare en svårighet med sociala medier och 

menar att det är få antal marknadsförare som besitter förståelsen för hur dessa 

plattformar kan användas vid marknadsföringen av ett företag. Magnus Ericsson 

förklarar att det är svårt att hänga med den snabba utveckling som sker inom sociala 

medier. Det kräver att föreningen förstår vad de har att göra med för att få ut något av 

dem. 

 

4.2.3 Strategi för sociala medier  
Samtliga respondenter är eniga om att en strategi för sociala medier är viktig för att 

kunna använda dem effektivt. Magnus Ericsson menar att en tydlig strategi är 

nödvändigt för att veta vad en organisation vill med sin marknadsföring och dialog 

genom dessa plattformar. Vidare kan en strategi vara viktig för hur en förening ska 

hantera deras kommunikation samt feedback och kommentarer som förekommer på 

sociala medier. Med andra ord är det viktigt att reda ut hur föreningen ska 

profileras. Magnus Kennerfalk menar att föreningar likväl som företag behöver en 

strategi för att kunden ska känna igen sig i det som skrivs och visas på de olika sociala 

plattformarna. Wilson et al. (2011) beskriver att om företag saknar en strategi för 

sociala medier, bidrar det till dålig samordning av de olika kanalerna.  

 

Respondenterna Magnus Ericsson och Henrik Andersson, i enlighet med Castronovo 

och Huang (2012), påpekar att de saknar en skriven strategi för sina föreningar, men 

menar samtidigt att det är av stor vikt att ha en. Henrik Andersson menar att 

marknadsansvariga inom fotbollsföreningar ofta har flera ansvarsområden och det är 

därför svårt lägga all den tid och engagemang som behövs på sociala medier. Jacob 

Gustafson förklarar att de arbetar utefter en klarlagd strategi i form av vecko- och 

månadsscheman. I en strategi är det viktigt med kontinuitet, en tydlig grafisk profil samt 
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en plan för hur resurserna ska fördelas. Jacob Gustafson framhåller; ”… att man är 

noga och lägger en plan för hur man jobbar tror jag är det viktigaste!”. Mats Glefors 

håller med om att en kontinutet i använingen är nödvändig och menar vidare att det är 

viktigt att ett företag tänker igenom vad de vill ha ut av sociala medier. Det är viktigt 

med ett syfte för vad företaget ska göra och hur dem ska göra det. Ola Brandstedt 

redogör för att det är viktigt för organisationer att tänka igenom vilket syfte 

organisationen har med sociala medier, var de vill synas och vilka som ska ansvara för 

området. Utefter syftet är det vidare viktigt att sätta upp en plan för hur organisationen 

ska lyckas med detta på sociala medier. Vidare poängterar Magnus Kennerfalk att en 

tydlig strategi för sociala medier minskar risken för att göra felsteg.   

 

Även om det ofta saknas en långsiktig strategi menar samtliga respondenter från 

fotbollsföreningarna att de har en viss strategi för hur de ska förmedla sig på sociala 

medier och dess plattformar. Henrik Andersson förklarar att det är viktigt att ha en plan 

för hur föreningen ska förmedla sig i skrift på sociala medier samt via vilken plattform 

de ska förmedla sig beroende på vilken information som ska uttryckas. Magnus 

Ericsson menar att kunden idag bemöter en uppsjö av information från olika 

organisationer via sociala medier och hur företag förmedlar sig är således viktigt. En 

användning av fel språk på fel plattform kan därför innebära att informationen inte når 

fram. Jacob Gustafsson menar också att det är viktigt att ha regler kring hur föreningen 

förmedlar sig i både form och skrift. Även om en organisation har en strategi, menar 

Martin Sköld att det är viktigt att våga vara personlig i sin användning av sociala 

medier. Ola Brandstedt menar att företag inte får glömma att vara personliga, då 

kunderna ofta vill veta lite mer än det formella. Ola Brandstedt beskriver detta; “… ge 

inte bara den perfekta bilden utan man vill ha lite bakom kulisserna”.  

 

Att sociala medier bör skötas internt är något som Martin Sköld och Magnus Ericsson 

påpekar, i enlighet med Tiago och Verissiomo (2014). Vidare menar Martin Sköld att 

det bör finnas en tydlig strategi redan innan en organisation börjar använda sociala 

medier och därför kan det vara bra att anlita en byrå som hjälper till att styra upp en 

strategi för att sedan sköta det dagliga arbetet själv. Ola Brandstedt menar att 

vägledning från en byrå kan hjälpa en organisation att komma igång på rätt sätt med 

sociala medier. Detta genom att skapa en disskussion om vad kunderna tycker är 
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intressant och utifrån det besluta om vad som ska visas på sociala medier. Vidare 

trycker Martin Sköld även på vikten av att utse en person som har sociala medier som 

arbetsuppgift och inte bara delegera det ansvaret till någon. Han menar också att 

organisationer inte får glömma bort att sociala medier kan användas för att hitta ny 

personal, vilket är i enlighet med Chandy (2014).   

 

Martin Sköld framhåller att; “.. även de små organisationerna kan tjäna jättemycket på 

att vara starka på sociala medier”. Detta är i enlighet med Castronovo och Huang 

(2012) och Patrutiu-Baltes (2016) som menar att framförallt små och medelstora företag 

kan ha användning sociala medier, då de kan nå ut globalt till en låg kostnad och oftast 

saknar de resurser som krävs för traditionella former av reklam. Därför menar 

Castronovo och Huang (2012) att det kan vara särskilt fördelaktigt för små och 

medelstora företag att ha en strategi för sociala medier. Mats Glefors framhåller att 

sociala medier har skapat enorma möjligheter för mindre företag likväl som föreningar. 

 

Wilson et al. (2011) framhåller att företag som saknar en strategi för sociala medier kan 

få svårt att mäta dess effektivitet. Brown (2003) samt Hutchins och Rowe (2012) håller 

med om att det är svårt att se vad sportorganisationer får ut av sin närvaro på sociala 

medier och vilken betydelse det har för organisationen. Magnus Ericsson menar att 

några resultat med sociala medier är ett ökat intresse, större inflytande samt chansen att 

nå många snabbt och enkelt. Henrik Andersson menar också på att sociala medier har 

lett till ett ökat intresse, men även ett stort engagemang bland deras supportrar. Här tar 

han upp ett exempel om att människor har visat stort engagemang och intresse på 

sociala medier trots att Kalmar FF haft en tuff start på säsongen. Enligt Jacob Gustafson 

är ett resultat av sociala medier att det kommer fler människor på matcherna, på grund 

av att de blir påminda om att det är en match.  

 

Henrik Andersson påpekar att det är svårt att mäta reslutatet av sociala medier. De kan 

inte avläsa exakt vad sociala medier genererar mer än att det är en möjlighet att synas. 

Även Mats Glefors påpekar att det är svårt att mäta resultatet och effektiviteten av 

sociala medier, vilket är i enlighet med Tiago och Verissiomo (2014) som menar att en 

svårighet med digitala marknadsföringskanaler kan vara att se vilka som har mottagit 

budskapen. Här syftar Mats Glefors framförallt på att organisationer oftast inte har 
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något klarlagt mål med det de lägger ut på sociala medier och att det därför är svårt att 

mäta resultatet. Här håller inte Martin Lindmark med, utan hänvisar till att sociala 

medier är ett bra verktyg att använda sig av för att se vilka resultat som kampanjen har 

lett till, vilket i sin tur inte stämmer överens med det som teorin säger.  

 

4.2.4 Egna reflektioner  
Att användningen av sociala medier blivit allt vanligare inom fotbollsföreningars 

marknadsföring är ett faktum. Det har blivit ett viktigt redskap för att informera och 

framför allt kommunicera med sin målgrupp. Dessutom är det påtagligt att 

fotbollsföreningar är pålästa och kunniga inom sociala medier och dess användning. För 

att nå sociala mediers fulla potential behövs en tydlig strategi. Trots denna medvetenhet 

är det något fotbollsföreningar ofta saknar i sina marknadsplaner. Genom en klarlagd 

strategi, innehållande syfte och målsättningar, blir det enklare för organisationen att se 

vad deras arbete resulterar i. Det är tydligt att sociala medier främst innebär fördelar där 

kommunikationen återigen står i fokus men även den låga kostnaden och dess breda 

räckvidd har betydelse. Dock har den arbetstid som sociala medier innebär ställt höga 

krav på företag likväl som föreningar. Även den kritik som förekommer på sociala 

mediers olika plattformar har inneburit en del svårigheter för organisationer.   

 

4.3 Sociala medier och varumärket  
4.3.1 Sociala mediers påverkan på varumärket  
Att sociala medier påverkar varumärket är något alla respondenter är överens om. 

Magnus Kennerfalk förklarar även att de föreningar som är duktiga på sociala medier 

framstår som mer professionella och att det bidrar till att varumärket lyfts. Detta 

stämmer överens med vad Solberg Søilen et al. (2014) skriver om att sociala medier är 

en av de viktigaste faktorerna för att öka varumärkesmedvetenheten för en förening och 

att det därför är bra för en fotbollsförenings varumärke att uppmärksammas i sociala 

medier. Henrik Andersson, Ola Brandstedt och Martin Sköld understryker också att 

sociala medier kan påverka varumärket både positivt och negativt. Detta går emot vad 

Solberg Søilen et al. (2014) skriver, att den bild sociala medier ger av en förening oftast 

inte är negativ, trots dålig publicitet. 

 

Magnus Kennerfalk beskriver att det kanske är roligare att gå med i en förening som 

visar sitt varumärke på sociala medier, än i en förening som inte gör det. Detta styrks av 
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vad Riksidrottsförbundet (2007) skriver, att varumärken gör det möjligt för 

konsumenter att urskilja olikheter föreningar emellan och sedan välja den som passar 

bäst. Ola Brandstedt och Martin Sköld beskriver att föreningar eller företag genom att 

arbeta med sitt varumärke på sociala medier, skapar en tydlig bild av föreningen eller 

företaget. Även detta är i enlighet med vad Riksidrottsförbundet (2007) skriver, att 

varumärket förmedlar ett budskap och att en idrottsförening genom att arbeta med sitt 

varumärke kan skapa en mer tydlig kommunikation som klargör vad föreningen står för.  

 

Gällande vad som är viktigt angående varumärkets påverkan av sociala medier så tar 

Jacob Gustafson upp att sociala medier handlar om att få dem som inte kommer på 

matcherna att vilja komma på dem, även om de inte gillar fotboll. Även Henrik 

Andersson förklarar att han är övertygad om att sociala medier ökar intresset för Kalmar 

FF och för att komma på matcher. Magnus Kennerfalk beskriver att han tror att 

närvaron på sociala medier ökat antalet åskådare på ungdomsmatcher för att; ”… det är 

lättare att sprida ut så att alla ser det”. Detta stämmer överens med vad Couvelaere 

och Richelieu (2005) samt Bauer et al. (2005) skriver om att det nästan är viktigare för 

idrottsföreningar än vanliga företag att skapa starka varumärken, då varumärket är 

viktigt för att locka åskådare till idrottsföreningars matcher.	   

 

4.3.2 Förmedla varumärket via sociala medier 
Angående förmedling av varumärket beskriver både Magnus Kennerfalk och Magnus 

Ericsson vikten av ett starkt varumärke. Magnus Kennerfalk påpekar att ett starkt 

varumärke är något människor känner igen och får en direkt känsla för. Magnus 

Ericsson beskriver att ett starkt varumärke innebär att i princip vem som helst känner till 

föreningen när de ser loggan eller hör namnet. Vidare beskriver han att han tror att FC 

Rosengårds varumärke är starkt, mycket på grund av namnet Rosengård. Han tar också 

upp att namnbytet från LdB FC Malmö till en början inte bara var positivt, utan att det 

var många frågetecken kring det nya namnet. Detta stämmer överens med vad Kapferer 

(2012) menar, att ett företag vid exempelvis ett namnbyte först och främst måste räkna 

med vad konsumenter tycker, bidra med en fördel och sedan skapa värde för 

konsumenter för att namnbytet ska få ett positivt resultat. 

 

Magnus Kennerfalk beskriver även hur man som fotbollsförening kan bygga ett starkt 

varumärke. Han förklarar att det är viktigt att visa upp sin verksamhet på bred front och 



 
 
 

42 

vara goda ambassadörer för idrotten. Magnus Ericsson menar att: ”… Man kan profilera 

de saker som särskiljer ens förening från andra föreningar”.  Detta kan kopplas till vad 

Kapferer (2012) skriver om att ett varumärke kan definieras som något som särskiljer 

detta från ett annat företag. Magnus Ericsson beskriver även att det vid framgång är 

enkelt att skapa ett starkt varumärke, men att det ändå är relevant att lyfta fram annat för 

att stärka varumärket. Detta stämmer överens med vad Couvelaere och Richelieu (2005) 

påpekar, att resultatet givetvis har viss betydelse för varumärket men att målet för en 

idrottsförening borde vara att skapa ett så pass starkt varumärke att stödet för föreningen 

finns kvar, även om denna stöter på motgångar. 

 

Gällande det sportsliga resultatets betydelse beskriver Henrik Andersson att SM-guldet 

inte bara fått positiva effekter. Han förklarar att Kalmar FF, som tidigare varit en liten 

förening som slagits mot de stora föreningarna, efter SM-guldet helt plötsligt var uppe 

på de stora föreningarnas nivå. Han beskriver: ”… helt plötsligt var vi uppe bland de 

stora drakarna”. Efter detta höjdes kraven utifrån och föreningen kunde inte längre 

positionera sig som den som ville slåss mot de stora föreningarna. Detta är i enlighet 

med vad Kapferer (2012) skriver om att det är viktigt att konsumenternas förväntningar 

och upplevelser av varumärket stämmer överens när varumärket växer, annars blir det 

svårt för dem att förstå varumärkesidentiteten. 

 

Angående hur föreningar och företag kan använda sociala medier för att förmedla sitt 

varumärke beskriver Magnus Ericsson att en av de viktigaste faktorerna är att våga ta 

ställning till andra frågor än sport. Som exempel tar han upp att FC Rosengård haft ett 

samarbete med Libresse som fått enormt genomslag. Även Magnus Kennerfalk svarar 

att det är relevant att visa andra sidor av en klubb än bara idrott. Jacob Gustafson och 

Ola Brandstedt svarar på liknande sätt att det är viktigt för en förening eller ett företag 

att synas i bra sammanhang. Detta stämmer överens med vad Solberg Søilen et al. 

(2014) skriver angående att etiska värderingar är betydelsefullt för att stärka en 

förenings varumärke.  

 

Magnus Ericsson understryker att FC Rosengård försöker drar nyttan av att spelarna är 

duktiga på att marknadsföra sig själva via sociala medier för att förmedla föreningens 

varumärke. Även Magnus Kennerfalk hävdar att spelarna är sina egna varumärken. 
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Detta är helt i enlighet med vad Solberg Søilen et al. (2014) skriver angående att a-

lagsspelare har stor betydelse för varumärket. I samband med detta påpekar Magnus 

Kennerfalk också vikten av att få idrottare att förstå vilken betydelse deras agerande på 

sociala medier har för klubbens varumärke. Vidare förklarar han att många föreningar 

idag troligtvis inte är beredda på vilken effekt en felsägning kan få för deras varumärke. 

Detta styrks av vad Laforet (2010) skriver om att felsägningar, dålig kvalitet eller ett 

brutet förtroende kan skada ett varumärke. Samtidigt menar dock Solberg Søilen et al. 

(2014), som skrivet ovan, att sociala medier oftast inte ger en negativ bild av en 

förening trots dålig publicitet. Dålig publicitet kan därmed vara bra publicitet då det har 

ett läsarvärde hos människor. 

 

Angående hur föreningar och företag bör använda sociala medier för att förmedla sitt 

varumärke, beskriver Mats Glefors och Ola Brandstedt att kontinuitet är viktigt. Som 

exempel tar Mats upp ett företag som använt sig av samma filter och tagit alla bilder ur 

samma vinkel på samtliga sociala medier. Han nämner då att detta fick honom att direkt 

se vilket företag det handlade om. Även Ola nämner vikten av att ha en grafisk profil. 

Detta är i enlighet med vad Kapferer (2012) skriver om att ett varumärke kan definieras 

som ett namn, en symbol eller design som identifierar ett företags produkt eller tjänst.  

 

Mats Glefors påpekar att det är viktigt att lyfta fram en företagskultur på sociala medier 

för att bättre visa en bild av företaget. Här nämner han som ett exempel att vissa företag 

lånar ut sina konton på sociala medier till personalen för att följa deras vardag. Även 

Martin Sköld nämner detta som ett exempel på vad föreningar och företag kan göra för 

att ge en bättre inblick och därmed bygga upp sitt varumärke. Även Magnus Kennerfalk 

nämner att spelare i föreningen har inloggningsuppgifter till deras sociala medier för att 

ge en bättre inblick i föreningen. Detta stämmer med vad Kapferer (2012) skriver om att 

varumärkesidentiteten är den bild företaget vill skapa av sitt varumärke, genom att 

framhäva vad det står för och vad som gör det unikt.  

 

4.3.3 Egna reflektioner 

Med ett ja från samtliga respondenter på frågan om sociala medier påverkar varumärket 

är svaret självklart. Att man sköter dessa sociala medier på ett bra sätt är dock en 

förutsättning för att påverkan ska vara till föreningens fördel, i alla fall enligt 
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respondenterna. Teorin säger dock att den uppmärksamhet föreningar får via sociala 

medier oftast är positiv, samtidigt som dålig publicitet och felsägningar kan skada 

varumärket i långa loppet. Här gör vi tolkningen att ett enstaka misstag troligtvis inte får 

förödande konsekvenser, utan snarare kan bidra till det klassiska faktumet att dålig 

publicitet är bra publicitet. Att hela tiden missköta sina sociala medier kan dock få 

negativa effekter för en förenings varumärke. Angående sociala mediers positiva 

effekter på varumärket tas det bland annat upp möjligheten att förmedla andra frågor än 

sport för en förening, vilket vi anser är av yttersta vikt i dagens samhälle. Etik och 

moral tar allt större plats och att uttrycka sina värderingar på sociala medier tror vi är 

bra för föreningarna. Detta skapar inte bara en möjlighet för föreningarna att visa vad de 

står för, utan kan även vara något som särskiljer dem från andra föreningar. 
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5 Slutsatser 
I detta avslutande kapitel finns de slutsatser som frambrungits vid den empiriska och 

teoretiska analysen. Strukturen som följer är att först besvaras studiens två 

forskningsfrågor och efter det syftet. Till sist återfinns även praktiska implikationer och 

förslag på vidare forskning.  

 

5.1 Svar på forskningsfrågor 
Syftet, att undersöka och analysera hur elitfotbollsföreningars närvaro på sociala medier 

kan stärka deras varumärke, har varit utgångspunkt i den här studien. Utifrån syftet 

formade vi två forskningsfrågor som besvaras nedan.  

 

• Hur använder elitfotbollsföreningar sociala medier idag? 

 

Uppsatsens respondenter har tryckt på att använda sociala medier är av stor vikt för 

organisationer och att detta även gäller inom fotbollsbranschen. De har poängterat att 

sociala medier är nödvändigt i dagens digitaliserade samhälle för att kunna nå 

framgångar. Vi tolkar detta som att organisationers marknadsföring har tvingats 

genomgå en förändring tack vare digitaliseringens framkomst och att detta i sin tur har 

lett till nya möjligheter gällande marknadsföringen.  

 

Syftet med användningen av sociala medier är bland annat att kommunicera med 

supportrarna och att ge ut väsentlig information. Här berättar några respondenter att det 

är viktigt att ta reda på vilken målgrupp som befinner sig på vilken social media för att 

veta hur kommunikationen ska anpassas. Detta stämmer överens med vad teorierna 

säger. Dock var det några respondenter som avvek från detta och istället hävdade att det 

är viktigt med enhetliga inlägg på samtliga sociala medier plattformar, vilket gör det 

svårt att se ett tydligt mönster. Vi anser att de två motsatta svaren beror på att det oftast 

saknas en tydlig strategi och strategiska mål med just sociala medier och att det därmed 

är svårt för organisationer att se om det som görs är rätt eller fel.  

 

Ett tydligt mönster som framgick genom respondenterna var att sociala medier 

framförallt används för att kommunicera, informera och underhålla sina 
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kunder/supportrar. Respondenterna ansåg att organisationer genom sociala medier både 

kan kommunicera och interagera med sina kunder, vilket inte var möjligt tidigare.  Detta 

är i linje med vad teorierna säger om användningen av sociala medier.  

 

Vi kan även se att det är svårt för fotbollsföreningar att nå ut till samtliga målgrupper 

via sociala medier, då den största målgruppen som går på matcher är över 55 år och inte 

använder sociala medier på samma sätt som yngre människor. Här är det därmed viktigt 

att se till att allt fokus inte hamnar på sociala medier, utan dessa ska kompletteras med 

de mer traditionella medierna som exempelvis TV, tidning och radio. 

 

Ett mönster som var genomgående i alla intervjuerna var att det oftast saknades avsedda 

resurser till att sköta de sociala medierna. Vi tolkar detta som ett centralt problem för 

många fotbollsföreningar, då dessa oftast inte har kapaciteten att anställa personal för att 

enbart sköta sociala medier. Fotbollsföreningar präglas av ett ideellt arbete, vilket gör 

att varken kunskapen eller tiden räcker till och att användningen av sociala medier 

därmed inte blir lika effektiv. 

 

Trots att fotbollsföreningarna använder sig aktivt av sociala medier kan vi tydligt se att 

avsaknaden av en tydlig och nedskriven strategi går att koppla ihop med bristen på 

personal och kompetens. Detta gör att användningen av sociala medier inte blir lika 

effektiv eller mätbar. Vi anser att fotbollsföreningar genom att ha en tydlig strategi och 

utsedda personer som dagligen arbetar kring sociala medier, kan öka effektiviteten av 

dessa plattformar och nå stora framgångar med sin marknadsföring.  

 

 

 

• Vilken betydelse kan sociala medier ha för elitfotbollsföreningars 

marknadsföring? 

 

Både respondenter och teorier i vår studie menar att kommunikationen har gått från en 

envägs- till tvåvägskommunikation. Här gör vi tolkningen att denna utveckling har 

betydelse för elitfotbollsföreningars marknadsföring genom att den gjort det möjligt för 

dem att kommunicera på ett helt nytt sätt. Den har även skapat utrymme för 
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föreningarna att ta emot respons och således få bättre kunskap om hur människor 

bemöter de budskap som sänds ut. Sociala medier har också gjort det lättare för 

föreningarna att nå ut till rätt målgrupp och att anpassa budskapen efter de olika 

målgrupperna. Vi anser även att det faktum att sociala medier är ett förhållandevis 

billigt verktyg för föreningarna att använda sig av har stor betydelse för deras 

marknadsföring. 

 

Respondenterna i vår undersökning beskrev att sociala medier idag är en vanlig 

marknadsföringskanal för idrottsföreningar, vilket styrktes av teorin. Förutom att det 

haft betydelse för föreningarna genom att det skapat möjligheter för dem att 

marknadsföra sig själva, så har det också haft en viktig roll för att lättare kunna nå ut 

med information. Då information och kommunikation är viktiga områden för 

föreningarna har sociala medier även varit betydelsefullt för att kunna komma närmare 

människor. En anledning till detta är att de gjort det möjligt att vara mer personlig i sin 

marknadsföring. 

 

I samband med att vi diskuterade möjligheten att vara personlig på sociala medier, tog 

respondenterna även upp att de ofta ger spelare tillgång till de sociala medierna en viss 

tid. Här har de sociala medierna haft betydelse för marknadsföringen genom att öppna 

upp för marknadsföring som är aktuell och varierad. Vi anser att denna typ av 

marknadsföring är ett måste för att sticka ut i dagens samhälle, där människor hela tiden 

utsätts för mängder av information. Genom att låta spelare agera på föreningens sociala 

medier ges dessutom en annorlunda vinkel av den information som förmedlas. Här gör 

vi tolkningen att marknadsföringen då kan bli intressant även för de individer som 

kanske inte annars varit intresserade av den. 

 

Enligt respondenterna bör marknadsföring i högsta grad anpassas till rätt målgrupp. 

Teorin framhåller här att detta är möjligt med sociala medier. Vidare menar 

respondenterna att de arbetar olika beroende på vilken social plattform de använder sig 

av. Här gör vi tolkningen att sociala medier haft stor betydelse för föreningars 

marknadsföring, då de gjort det möjligt att anpassa marknadsföringen efter olika 

målgrupper till ett lågt pris. Då föreningar till skillnad från de flesta företag är ideella, 

gör ett billigt pris så att det är möjligt för fler föreningar att utnyttja denna möjlighet. 
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När vi började diskutera sociala mediers effekt på varumärket nämnde respondenterna 

att de föreningar som är duktiga på sociala medier kan lyfta sitt varumärke, vilket styrks 

av teorin. Vi anser att detta har haft betydelsen för elitfotbollsföreningars 

marknadsföring genom att de fått möjlighet att stärka sitt varumärke på ett helt nytt sätt 

och därigenom få mer uppmärksamhet. Den ökade uppmärksamheten bidrar sedan till 

ett ökat intresse för klubben i sig i form av exempelvis nya medlemmar och ökade 

publiksiffror.  

 

Respondenterna nämnde även möjligheten att nå ut med annan information än den 

fotbollsrelaterade via sociala medier. Ett mönster vi kunde se var att de poängterade 

vikten av att ta ställning till andra frågor än sport. Här anser vi att sociala medier är ett 

utomordentligt verktyg för att kunna marknadsföra detta på ett bra sätt och således få 

föreningarna att synas i bra sammanhang. Genom detta får klubbarna även möjligheten 

att via sin marknadsföring visa sina värderingar och vad de står för, vilket både 

respondenterna och teorin förklarat är av största vikt. 

 
5.2 Svar på syftet 
Nedan ämnar vi att besvara vår studies syfte, vilket var att undersöka och analysera hur 

elitfotbollsföreningars närvaro på sociala medier kan stärka deras varumärke. 

 

Resultatet visar att den tvåvägskommunikation som vuxit fram i och med 

digitaliseringen har skapat helt nya möjligheter för fotbollsföreningars marknadsföring. 

Sociala medier som har kommit till i och med digitaliseringens utveckling har lett till att 

föreningen kan komma närmare kunden. Den närhet som skapats ger både kunden och 

föreningen möjlighet till inflytande på varandra. Fotbollsföreningars inflytande samt 

tillfälle att kommunicera via sociala medier direkt till kunden ger möjlighet till 

varumärkesuppbyggnad. Genom att visa upp sig i bra sammanhang ges möjlighet att 

förmedla en positiv och bra bild av varumärket. Tack vare sociala mediers tendens att 

nå ut till många, innebär föreningars närvaro på sociala medier möjlighet att sprida 

denna positiva bild i en allt större utsträckning än vad som var möjligt tidigare. En 

kontinuitet i användningen av sociala medier är betydelsefullt för att stärka en förenings 

varumärke. En konsekvens av kundens inflytande är dess möjlighet att sprida kritik på 
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sociala medier vilket kan göra att föreningen förlorar kontroll. Det kan dessutom leda 

till påverkan på föreningens varumärke.  

 

Ett återkommande mönster är sociala mediers förmåga att kommunicera, både i form av 

information men också som möjlighet att kommunicera en medvetenhet av varumärkets 

befintlighet. Att föreningen visar att de finns på sociala medier är ett viktigt första steg, 

eftersom det är först efter att föreningen har skapat en medvetenhet som de kan bygga 

upp ett engagemang kring varumärket. En annan slående tendens är vikten av en 

välarbetad strategi för sociala medier. Genom en tydlig plan med arbetssätt och 

målsättningar kan fotbollsföreningar få ut full potential av sin närvaro på sociala 

medier. Lyckas föreningen med arbetssättet kring sociala medier kommer det stärka 

organisationens varumärke. Därför är strategin en viktig pusselbit i social mediers 

påverkan på varumärket.  

 

Ett återkommande mönster som inte går att koppla till teorin är att det är viktigt för 

föreningar att hänga med i den tekniska utvecklingen som bidrar till nya sociala 

plattformar. Dessutom är det väsentligt att visa en  hög närvaro på sociala medier för att 

kunna stärka varumärket.  

 

Vi kan således konstatera att elitfotbollsföreningar närvaro på sociala medier har en 

förmåga att påverka varumärket mycket på grund av dess möjlighet till kommunikation 

och närhet till kunden. Genom en välarbetad strategi kan sociala medier dessutom bidra 

till att stärka föreningens varumärke.  

 

 

5.3 Praktiska implikationer och förslag på vidare forskning 
Vi anser att det hade varit intressant att se om den här studien hade kunnat överföras på 

andra sportorganisationer. Elitfotbollsföreningar kan tyckas vara ett unikt anseende men 

vi tror att de sammanfaller med andra organisationer inom sportindustrin. Då fotboll 

kategoriseras som en lagsport, hade det varit relevant att undersöka om resultatet av den 

här studien skulle kunna överföras till andra lagsporter. När det gäller sociala medier 

finns det stora delar som är gemensamma med andra sektorer, därför kan studien inom 

det området också vara användbar för andra typer av verksamheter. 
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Under studiens gång stötte vi på några intressanta inslag som ledde till praktiska 

implikationer, vilka organisationer och framförallt fotbollsföreningar kan använda 

och/eller reflektera kring: 

• Ta fram en strategi för användning av sociala medier. 

• Utse en person som har kompetens och erfarenhet av sociala medier för att ta 

hand om det dagliga arbetet kring dessa. 

• Ta vara på interaktionen med kunderna. 

• Komplettera sociala medier med traditionella medier. 

• Använd ett språk som är anpassat efter rätt målgrupp. 

 

Vi har också påträffat områden som skulle kunna vara intressanta för vidare forskning: 

• Trots att vi anser att delar av studiens resultat kan överföras på andra lagsporter, 

menar vi att det kan vara av stor betydelse att studera ämnet med inriktningen på 

andra lagsporter. 

• Ett annat förslag på vidare forskning är att studera ämnet ur ett organisatoriskt 

perspektiv, exempelvis genom att undersöka hur sociala medier har påverkat 

elitfotbollsföreningars organisation.  

• De skillnader som uppkom med studiens resultat gällande den grafiska profilen 

är också något som är relevant att undersöka. 
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Bilagor 
Bilaga A – Intervjuguide till föreningarna 
Nummer Syftet med frågan Stödpunkter 

1 Redogöra för vilka sociala 

medier som används och i 

vilket syfte 

• Användningsområde sociala medier 

• Mål med sociala medier 

• Fördelar/nackdelar  med sociala medier 

• Resultat av sociala medier 

• Generellt sociala medier 

2 Förklara hur varumärket 

kan påverkas av sociala 

medier 

• Styrka i varumärket (kännedom, lojalitet, 

upplevd kvalité, associationer etcetera) 

• Sociala mediers påverkan på varumärket 

• Generellt varumärke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

II 

 
Bilaga B – Intervjuguide till konsulterna 
 
Nummer Syftet med frågan Stödpunkter 

1 Redogöra för hur sociala medier 

kan användas 

• Motiv med sociala medier 

• Fördelar/nackdelar med sociala 

medier 

• Felanvändning sociala medier 

• Generellt sociala medier 

2 Förklara hur varumärket kan 

påverkas av sociala medier 

• Förmedling av varumärket på 

sociala medier 

• Sociala mediers påverkan på 

varumärket 

• Generellt varumärke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

III 

 
 
Bilaga C – Detaljerade frågor till föreningarna 
 

Digitalisering:  

• Vilken betydelse har digitaliseringen haft för er? 

• Vilka möjligheter har digitaliseringen öppnat upp? 

 

Sociala medier: 

• Vilka sociala medier använder ni idag? Varför dessa? 

• Vad vill ni få ut av er närvaro på de sociala medierna? Vad är ert mål med 

sociala medier? 

• Vilka incitament fanns det för att börja använda sociala medier? 

• Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med sociala medier? 

• Vilka resultat har ni märkt av från sociala medier? 

• Vad anser ni är anledningen till varför föreningar ska befinna sig på sociala 

medier? 

• Vad är viktigt att tänka på som förening när de finns på sociala medier? 

• Vilka fel anser ni att det är vanligt att föreningar gör då de etablerar sig på 

sociala medier? Vad kan det bero på? 

• Nämn några generella punkter som ni anser är viktiga om sociala medier.  

  

Varumärke: 

• Hur starkt varumärke skulle du uppskatta att … är? 

• Vart i ligger styrkan hos varumärket (Kännedom, upplevd kvalité, associationer 

och lojalitet) 

• Vad anser ni att föreningar kan göra på sociala medier för att förmedla sitt 

varumärke? 

• Tror du att sociala medier kan påverka varumärken? Varför/varför inte? 

• Nämn några generella punkter som ni anser är viktiga om varumärke 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

IV 

 
Bilaga D – Detaljerade frågor till konsulterna 
 

 

Digitalisering:  

• Vilken betydelse har digitaliseringen haft för företag? 

• Vilka möjligheter har digitaliseringen öppnat upp? 

 

Sociala medier: 

• Varför ska organisationer befinna sig på sociala medier? 

• Vad är viktigt att tänka på som företag när de finns på sociala medier? 

• Vad för några fördelar/nackdelar finns det med att finnas på sociala medier för 

organisationer?  

• Vad för fel är det vanligt att företag gör då de etablerar sig på sociala medier? 

Vad kan det bero på? 

• Hur kan organisationer ligga i framkant i användningen av sociala medier?  

• Nämn några generella punkter som ni anser ger företag framgång i sociala 

medier.  

 

Varumärke: 

• Vad kan organisationer göra på sociala medier för att förmedla sitt varumärke? 

• Tror du att sociala medier kan påverka varumärket? Varför/varför inte? 

 
 


