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Förord 
Då vi är väldigt intresserade av Internet, Fotboll och Markandsföring så har det varit väldigt 
roligt att skriva denna uppsats, förutom att det har varit roligt har det också varit väldigt 
lärorikt då vi fått se hur en organisation som Kalmar FF arbetar. Vi vill ta oss tiden att tacka 
dem som vi har Intervjuat.  Jacob Westerlund, Anders Bengtsson, Staffan Roth och Janke 
Liljevall. Tack för att ni tog er den tiden för att föra intressanta diskussioner. Sen vill vi också 
tacka vår handledare MaxMikael Björling vars råd och tips har varit ovärderliga under denna 
process. Sedan slutligen vill vi också tacka de andra uppsatsgrupper som under processen gett 
tips och coaching för att arbetat ska kunna nå sin potential.   
 
Hoppas att ni kommer uppskatta att läsa den lika mycket som vi har uppskattat att skriva den! 
 
Trevlig Läsning 
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Fredrik Lundberg Stenmark 
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David Sundin  
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Sammanfattning 
Titel:  Internet som Relationsbyggare inom fotbollen 
 
Författare:  Fredrik Lundberg Stenmark 

 David Sundin 
 
Handledare:  MaxMikael Björling 
 
Kurs:  Företagsekonomi, Marknadsföring C-nivå, HT-09, Högskolan i 

 Kalmar 
 
Nyckelord: Relationer, Kalmar FF, Fotboll, Internet, Hemsidor, Social Media. 
 
Syfte:  Syftet med den här uppsatsen är att analysera hur människor på 

 olika sätt kan inta rollen som bärare av varumärken, detta för att 
 kunna förstå och klargöra deras betydelse samt roll i dagens 
 samhälle. 

 
Metod:  Vi har använt oss av en kvalitativ metod med en deduktiv ansats för att få fram 

denna uppsats. Empirin har vi fått fram genom intervjuer med 4 personer som 
besitter kunskap inom ämnet samt har vi gjort en innehållsanalys av de 
allsvenska klubbarna samt ett NHL-lag och ett NFL-lag. 

 
Slutsatser:  De flesta lagen i Allsvenskan arbetar på liknande sätt med sina hemsidor och 

tar mycket inspiration från lag i USA. Kalmar FF ser på hemsidan som ett 
verktyg för att sprida information och utnyttjar inte de möjligheter som finns 
för att bygga relationer. I slutet av denna uppsats presenterar vi våra slutsatser 
samt ger tips på hur de kan göra det bättre, baserat på den teoretiska 
referensram vi skapat. 
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Abstract 
Title: Internet som upplevelseskapare inom fotbollen 
  
The purpose with this essay is to analyze how football clubs can use Internet in sense of creating 
stronger relations towards their supporters and build an excellent experience before and after a 
specific football game. We have used the Swedish football club Kalmar FF as a role model 
throughout the essay. The techniques of the modern world are escalating and the World Wide 
Web tends to be more important in the way of creating experiences and relations. The essay is 
based on a qualitative research method which is based on and contains four independent 
interviews. The persons have been chosen by us for their knowledge in the specific subject. The 
material from these interviews is the fundamental which this analyze is based upon, the analyze 
can be found in the fourth chapter of this essay. We have also made a study where all the Swedish 
football clubs from the highest division are included. 
 
Keywords: Relations, experience, football, social media, internet 
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1 Inledning 

Här kommer vi ge en liten inledning till arbetet, vi kommer motivera varför vi valde detta 
ämne och varför det är intressant 

1.1 Introduktion 

Küng et al (2008) anser att i dagens samhälle blir det allt viktigare att kunna nå ut med 
information alla dygnets timmar och att kunna nå ut med den informationen till en stor massa 
eller enskilda personer. Detta i takt med den snabba tekniska utvecklingen leder till att 
informationskanaler som internet får allt större utrymme i våra liv. Numera integreras internet 
allt mer i vår vardag, oavsett om vi behöver göra ett bankärende eller leta information så kan 
vi använda oss utav internet. I vissa fall kan vi endast använda internet. Med det i åtanke 
borde det inte vara särdeles besvärligt att erbjuda en fullgod webbsida med flera funktioner 
som kan tillfredställa majoriteten av kunderna. I flera fall kräver även användarna 
akontinuerliga uppdateringar i real-tid. De vill ha de allra senaste nyheterna och erbjudandena 
om vad som händer med just deras favoritlag, stad eller favoritbutik. 
Gummesson (2006) menar att alla individer ingår i ett socialt nätverk. Vilket även Turban et 
al (2008) stöder då de anser att dessa sociala nätverk kan ses som små Communitys, grupper 
av individer som delar samma intressen. Det skapar en relation mellan de olika individerna 
och deras intressen. Olika Social mediass på internet som exempelvis facebook, forum eller 
bloggar har alltmer blivit ett eget fenomen och tagit allt större plats i dagens samhälle. En 
blogg är enligt Turban et al (2008) en personlig webbsida som är öppen för alla användare att 
läsa och där det kan diskuteras olika problem eller utbyte av annan information. Det har 
skapat nya möjligheter jämfört med förut. Vanliga personer som annars är anonyma har nu 
blivit kända med hjälp av internet. Även företag och vissa idrottsklubbar har insett hur viktigt 
internet är för att kunna nå ut till sina nuvarande och potentiella supportrar. I dagens samhälle 
har det även blivit allt viktigare att skapa sin egen identitet och på så sätt framställa sig som 
mer personlig. En webbsida med rätt utförande kan då fungera som en stark identitetsskapare. 
Internet har på senare år kommit att bli en mötesplats för olika personer. Personer flera mil 
eller kontinenter ifrån varandra kan via internet interagera med varandra. Det öppnar upp flera 
nya möjligheter för de fotbollsklubbar som vill nå ut till sin målgrupp. De kan med Internets 
hjälp erbjuda olika tjänster så supportrar dagligen kan se eller läsa om de aktuella händelserna 
i klubben. Olika Social mediass skapar en mer personlig och djupare relation till klubben, 
eller den specielle författaren. Dessa individer skapar sig en egen liten virtuell värld och 
mötesplats där de kan prata med likasinnade eller helt nya personer. 
Det finns numera flera alternativ som de olika aktörerna på nätet kan erbjuda. De erbjuder allt 
från information till musik eller live sändningar. Enligt Turban et al (2008) kan en webbsida 
erbjuda funktioner som webbcasting och podcasting. Webbcasting är när det spelas, mot 
betalning eller gratis, olika videoklipp eller livesändningar på webbsidan. Podcasting är olika 
ljudfiler som kan laddas hem till mobilen eller datorn. Vissa webbsidor erbjuder kunderna 
även att få streama en match på internet, vilket gör det möjligt för en supporter utomlands att 
se sitt favoritlag spela via en livesändning på internet. Att kunna erbjuda supportrarna att mot 
betalning se deras favoritlag spela match på webben, skulle kunna leda till nya inkomstkällor 
samt ge mervärde och stärka relationen till supportrarna. I ett längre perspektiv skulle det 
även kunna bidra till att öka supporterantalet, då fler skulle ansluta sig till laget och även i 
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vissa fall agera mer aktivt för klubben. Ofta kan supportrarna inte se sitt favoritlag, då de 
varken har tid eller tillfälle. De mer etablerade fotbollslagen med den största supporterskaran 
är idag de mest frekvent återkommande på tv-sändningarna eller betalkanalerna. Det bidrar till 
att flertalet supportrar endast kan följa sitt favoritlag via den analoga radion. Befolkningen i 
Sverige är även bland de bästa i Europa när det gäller internetanvändning, vilket borde öka 
viljan till att nå dessa med hjälp av internet (www.wii.se). 
Vi tror att en webbaserad internetplattform som kan erbjuda ett brett utbud av intressanta 
funktioner, kan skapa ett större intresse och bidra till att de svenska fotbollsklubbarna även 
kan knyta nya supportrar till sig och därmed kunna växa, öka kännedomen för klubben och 
förstärka sitt varumärke. Ofta är det endast den lokala befolkningen som känner till de olika 
idrottsklubbarna eller utövarna. Med hjälp av internet skulle de anonyma kunna göra sig 
hörda och synas i rampljuset. Dock är det inte säkert att en bra internetplattform eller portal 
leder till större kännedom, men det skulle kunna öka relationen till supportrarna. Flera 
utländska fotbollsklubbar, som exempelvis Manchester United, erbjuder besökaren live 
sändningar, reportage, statistik och annan information rörande klubben och dess spelare 
(www.manutd.com). Vi anser det inte vara alltför svårt eller kostsamt att ha en fungerande 
webbsida med tillfredsställande utbud. De flesta av de svenska fotbollsklubbarna har väldigt 
få funktioner att erbjuda sina besökare, jämfört med de allra bästa klubbarna utomlands. 
Kalmar FF är i dagsläget ett av allsvenskans mest framträdande organisationer då det gäller 
att nå ut genom olika media, då flertalet av spelarna däribland Henrik Rydström har startat 
egna bloggar. Det borde kunna utnyttjas genom en starkare webbsida där spelarna kan samla 
sina bloggar, istället för att de ska ha personliga bloggar utan någon kontakt eller koppling 
med klubbens webbsida. På samma gång kan det vara negativt då spelarens varumärke kan 
skada klubbens. Enligt författarna är det svåra med internet att synas och lyckas nå fram till 
sin målgrupp genom allt brus och den ansenliga konkurrensen. 
Enligt Brown och Walsh (2000) är fotbollssupportrar ett eget folkslag, då varje lag och dess 
medlemmar tillhör en viss stam. Det bidrar till en personlig koppling mellan individen och 
dess tillhörande organisation, som individen troligen kommer vara trogen livet ut. Vidare 
anser de att relationen kan jämföras med ett långt äktenskap, inte nödvändigtvis lyckligt. 
Varje individ i stammen kämpar och gör sitt bästa för att just deras lag ska vara det bästa. 
Medlemmen följer även sin favoritorganisation i stort sett dygnet runt, då personen i fråga 
försöker snappa upp så mycket information som möjligt av de nyaste händelserna. 
E-handel är ett relativt ungdomligt fenomen som numera kan erbjudas till olika kunder Det 
skulle på sikt kunna ersätta eller bli ett kompetent alternativ till souvenirshoppar. Det finns 
flera fördelar då klubbarna kan nå ut till supportrar över hela världen och erbjuda deras 
produkter till dem. Klubbarna behöver även ingen personal till butikerna, vilket även bidrar 
till att de slipper vissa kostnader enligt Shapiro och Varian (1999). 
Numera kan i stort sett varje person med en dator eller en mobiltelefon av nyare modell få 
tillgång till internet i hemmet. Om de inte äger en dator kan de nuförtiden nå internet på flera 
offentliga platser, som i biblioteken eller olika affärer och caféer. Internet blir även allt 
billigare för användarna vilket gör internet till ett kraftfullt verktyg. Enligt Dahlgren (2002) är 
dagens internet mycket snabbare än för några år sedan, vilket delvis kan förklaras av den 
snabba teknologiska utvecklingen på senare år. Förut kunde det ta minuter att ladda en 
internetsida, vilket kunde bidra till missnöje hos användaren. Nuförtiden laddas en webbsida 
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upp endast på några sekunder, vilket erbjuder nya användningsmöjligheter för mediumet 
internet. 
Det intressanta med internet som fenomen är att det ligger i tiden. Internets roll kommer bli 
allt viktigare som kommunikationsverktyg för framtidens organisationer. Om de inte finns på 
internet anser vi att det i hög grad kommer försvåra deras ansträngningar att nå framtidens 
kunder. 

Sportbranschen är en miljonindustri där både ägare och spelare tjänar stora summor pengar. 
Klubbarnas uppbyggnad skiljer sig mellan Sverige och dess grannländer som Danmark och 
Norge. I Danmark är flera av fotbollsklubbarna i högsta ligan bolagiserade, där deras 
supportrar äger en viss andel av deras aktiestock. I Sverige är det endast ett fåtal 
fotbollsklubbar som är bolagiserade. 

Ingela Wadbring framhäver i sin publikation ”Sportens olika sidor” att sport, är för vissa 
människor det viktigaste som finns och man försvarar och engagerar sig i klubben i olika 
grader. Vi vill se vilken betydelse Internet kan ha för att bygga upp och behålla dessa starka 
känslor och relationer gentemot sin klubb. 

Vår tanke med den här studien är att undersöka hur Internet påverkar upplevelsen för 
supportrar och hur fotbollsklubbarna med hjälp av detta verktyg kan bygga en samhörighet till 
sina fans. De stora fotbollsklubbarna utomlands som exempelvis Manchester United, har 
lyckats bygga upp en sida som förmedlar det mesta som supportern behöver veta om klubben 
och spelarna. Det bidrar till att supportern skapar sig en upplevelse och ett helhetsintryck av 
klubben och spelarna. Fortsättningsvis vill vi även undersöka hur olika sportklubbar använder 
sig av webbsidor för att bygga relationer och skapa upplevelser för supportrarna, både före, 
under och efter match. 

Ett problem som finns är att under försäsongen, då det är lite aktivitet i klubben, måste 
klubben på något sätt kunna behålla supportrarnas intresse och kunna erbjuda dem olika 
möjligheter att följa utvecklingen och händelserna i laget. Då det inte är några matcher och 
det inte är mycket aktivitet inom laget som intresserar supportrarna. Men med hjälp av 
Internet finns det möjlighet för klubbarna att få supportrarna att aktivera sig, främst genom 
diverse forum där de olika supportrarna eller klubbrepresentanter kan delta. Genom att besöka 
webbsidorna samt de olika forumen kan supportrarna följa och snabbt få all information om 
spelarna och laget. 

Enligt Küng et al (2008) är dagens teknologi i ständig utveckling, vilket bidrar till att dagens 
internet inte kan likställas med det som var tillgängligt för fem år sedan eller det som kommer 
erbjudas inom den närmaste framtiden. Med hjälp av streaming och webbradio har 
webbutvecklare helt andra förutsättningar att bygga upp ett helhetskoncept som går utanför 
bara rent informationsbehov. Fotbollsklubbarna har nu möjlighet att skapa en upplevelsevärld 
för supportrarna även utanför fotbollsarenan. Internet är under ständig förändring, ny hårdvara 
och mjukvara utvecklas och uppgraderas ständigt. Det utvecklas även bättre gränssnitt vilket 
gör det möjligt att göra saker på internet som inte var möjligt för några år sedan. Detta med 
hjälp av dagens nya snabba internet, som bredband, gör det lättare att överföra större filer 
snabbare mellan två parter. Idag erbjuds det ett stort antal möjligheter att bygga upp en helt 
nyskapande och personlig virtuell värld. Exempel på ny teknik som den snabba teknologin har 
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bidragit till är att vi kan titta på videoklipp online i realtid, utan att vi behöver ladda ner dem 
eller tar alltför lång tid att ladda upp dem. Vi vill se hur sportklubbarna använder detta och hur 
de hade kunnat använda det bättre för supportrarnas bästa. 

Före Internet var utbudet till sport begränsad till vad man fick i tv, tidningar och på plats i 
arenorna. Internet har tillgodosett och minskat det informationsglappet och gjort så att 
supportrarna kan komma åt information om sin klubb 24 timmar om dagen och hitta mer 
information än det som annan media förmedlar. Inte enbart genom klubbens egen webbsida 
utan det finns också ett flertal webbaserade social mediass och internetsidor som är 
utvecklade utav supportrar. 

Ett problem som kan uppstå i ett forum är att det uppkommer personangrepp på andra 
medlemmar av organisationen. Detta kan då bli ett problem för klubbarna då det skapar en 
negativ stämning. 

Vi valde det här ämnet för att vi tycker det är intressant att se hur de svenska idrottsklubbarna 
med relativt billiga medel kan utveckla och stärka sina relationer samt skapa en upplevelse via 
internet som kanal. Enligt Mohammed et al (2002) är målet alltid att skapa en relation. De 
flesta av Sveriges idrottsklubbar är långt efter i utvecklingen jämfört med flera av klubbarna 
ute i Europa. Vad det beror på är en intressant fråga då internet borde ses som en självklar 
möjlighet och tillgång för klubbarna. Hur de Svenska idrottsklubbarna ska kunna utnyttja 
detta bättre vill vi försöka utreda och belysa. Internet är ett relativt billigt medium med stor 
potential, viket till fullo borde utnyttjas så mycket som möjligt. Flera supportrar eller personer 
som vill få information om laget löpande, bör inte negligeras. 

1.1 Problemformulering 

Vi vill få en djupare förståelse om Internets roll för att kunna skapa en helhetsupplevelse och 
bygga upp upplevelsevärlden för supportrarna inom fotbollen . Vi gör detta genom att studera 
hur fotbollsklubbar och då främst hur Kalmar FF jobbar med detta fenomen och hur 
klubbarna kan utvecklas i framtiden. Några andra undersökningsfrågor är: 

• Hur använder Kalmar FF sig utav sin webbsida för att skapa mervärde i form 
av matchupplevelse åt supportrarna? 

• Hur använder de allsvenska fotbollsklubbarna och då främst Kalmar FF 
internet som mötesplats och interaktionsverktyg? 

• Vad gör Kalmar FF för att skapa djupare relationer med sina supportrar? 
• Hur kan Kalmar FF använda mediet internet för att skapa nya relationer? 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att reda ut hur en elitfotbollsklubb kan använda internet för att 
stärka relationer till supportrar och skapa mervärde i matchupplevelsen. 

1.3 Avgränsningar 

Vi har för den här uppsatsen valt att avgränsa vårt arbete till hur Kalmar FF använder sig av 
internet som relationsskapare och verktyg för att skapa mervärde i form av upplevelser. 
Vidare har vi valt att avgränsa vårt arbete till hur Kalmar FF arbetar med dessa verktyg för att 
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skapa relationer och mervärde till nya supportrar samt till nuvarande supportrar. Uppsatsen är 
ur ett ledningsperspektiv och därför har fotbollssupportrarna inga röster med i denna uppsats. 
De flesta exempel på webbsidor kommer från Svenska webbsidor, men även utländska 
webbsidor förekommer. 
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2 Metod 

I detta kapitel kommer vi beskriva hur vi har gått tillväga för att göra vår undersökning 

2.1 Val av undersökningsmetod 

Enligt Widerberg (2002) handlar kvalitativ forskning om vad betyder eller hur fungerar ett 
visst fenomen. Denscombe (2000) anser att den kvalitativa metoden fokuserar på ord, medan 
den kvantitativa fokuserar på siffror.  Medan Starrin (2006) hävdar att en ”kvalitativ analys är 
att identifiera och bestämma ännu icke kända eller otillfredsställande kända företeelser”. Detta 
påstående passar in på vårt ämne då vi har valt att använda en kvalitativ studie. En kvalitativ 
studie lägger vikt på detaljer och detta är viktigt när det kommer till webbsidor eftersom 
sidorna måste undersökas noggrant för att få fram den bästa praxis. Vi har använt oss av den 
kvalitativa undersökningsmetoden då vi genomfört fyra olika intervjuer och även utfört ett 
flertal observationer av olika webbsidor. Hur internet påverkar sportupplevelser är en studie 
som det inte har gjorts någon ingående analys av. 

Intervjuerna som är gjorda är enligt den kvalitativa metoden. Enligt Bryman och Bell (2005) 
ska dessa personer väljas ut efter de kunskaper de besitter som är relevant för att avsluta 
studien. Vi har valt ut personer med kunskap inom relationer, Internet och fotboll. I en 
kvalitativ analys kan variationer, strukturer och egenskaper inom det valda ämnet upptäckas 
och vi tycker att detta passar in i vad vi vill får fram. 

Vi har valt en kvalitativ undersökning då vi ansåg det alternativet mest passande till en studie 
som denna. Våra argument för valet av undersökningsmetod baseras på att det underlättade 
arbetet med att lagra information och då vi hade Kalmar FF som Case organisation var det 
viktigt att få muntlig information genom intervjuer. Sedan var det vitalt att kunna intervjua 
personer med anknytning till en allsvensk fotbollsklubb. Då alla andra allsvenska 
fotbollsklubbar ligger långtifrån Kalmar och det inte finns någon annan helprofessionell 
fotbollsklubb i närområdet föll valet på Kalmar FF. 

2.2 Deduktion 

Deduktion är enligt Bryman och Bell (2005) en strategi där förhållandet mellan empiri och 
teori beskrivs. Vidare nämner de att denna strategi utgår från teorin och därefter skapar 
hypoteser, för att sedan granska dessa i verkligheten. Olika skapas hypoteser utifrån den 
insamlade teorin som sedan ligger till grund för intervjufrågor. Då det inte tidigare skrivits 
något konkret inom vårt valda ämne har vi valt att utgå från snarliknande teorier, vilket 
innefattar områden som E-handel, relationsbyggande samt olika teorier som behandlar sport 
och upplevelser. 
Vi har valt en deduktiv ansats för att vi först ville ha en viss grad av förförståelse innan vi 
började studera i praktiken. Detta för att vi skulle kunna föra en kvalitativ diskussion med 
våra intervjupersoner. 

2.3 Validitet och Reliabilitet 

I en kvalitativ studie diskuteras det om validitet och reliabilitet är relevant. 
Reliabilitet är enligt Bryman och Bell (2005) en fråga om resultaten från en utförd 
undersökning kan användas på nytt i en annan undersökning, eller om de påverkas av 
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slumpmässiga tillfälligheter. Vidare anser de att reliabilitet passar bäst till kvantitativa studier. 
Därför kommer vi inte beröra denna form av metod. 
 
Enligt Kvale (1989) kan resultaten från en kvalitativ intervju som innefattar mänskligt 
samspel skilja sig beroende på vilka förkunskaper de båda parterna besitter. Även 
utomstående företeelser som omgivning eller tid kan påverka resultatet. Vidare understryker 
han att svaren från intervjupersonen och hur de sedan tolkas är väldigt subjektivt, då varje 
individ tolkar informationen med utgångspunkt i sina egna preferenser. Därför anser han att 
inom empiriska studier där mänskligt samspel ingår är det svårt att åstadkomma en hög grad 
av validitet. Trost (2005) anser att vid kvalitativa studier utgör trovärdighet ett av de största 
problemen, då det förekommer subjektiva tolkningar av den insamlade data. Eftersom 
utvecklandet av Kalmar FF:s webbsida inte är fullbordad, så anser författarna att svaren från 
respondenterna påverkats av dessa faktorer. Om förhållandena hade varit annorlunda anser vi 
svaren skulle skilja sig från de vi nu erhållit. Bryman och Bell (2005) anser att validitet är hur 
trovärdigt en författare till en undersökning lyckas framställa sitt resultat. Vidare anser de att 
det kan finnas flera olika verkligheter och trovärdigheten bestäms då även av om författarna 
följt de regler som finns för forskningsmetoder. Vi har försökt vara så objektiva och följt 
förutsatta regler, vi inser likväl att det kommer förekomma en subjektiv bedömning i vårt 
resultat. 
 
Kvale (1989) menar att triangulering ökar validiteten och trovärdigheten av teorin. Vi har 
försökt att triangulera, ifrågasätta och vara kritiska mot våra källor. Vi har försökt att få visa 
en bild från flera olika perspektiv då vi intervjuat och valt ut människor från olika bakgrunder 
inom Kalmar FF och internetbranschen. 

2.4 Insamling av teoretiskt material 

Vi vill granska hur fotbollsklubbar arbetar med internet i relationsbyggandesyfte och 
skapande av en upplevelsevärld för supportrarna. Därför har vi utgått från detta och genom 
högskolebiblioteket i Kalmar samt databasen Elin börjat söka relevant litteratur inom det 
valda ämnet. Vi har delat upp ämnet i följande delar och med temat upplevelsevärld 
genomgående i de olika delarna. 

• Relationer 

• Sport Marketing 

• Internet Marketing 

Exempel på de sökord vi använt för att hitta litteraturen är relationer, Sport, Internet, 
Upplevelsevärld. Vi har försökt att triangulära de teorier vi anträffat för att öka trovärdigheten 
i uppsatsen. 

Primärdata är enligt Westerlundsen (2002) den data som vi själva har samlat ihop, i denna 
undersökning har vi samlat in våra primärdata genom intervjuer med människor som är 
relevanta för vår studie samt att vi har valt att göra innehållsanalys av andra sportklubbar för 
att se hur de har gjort. Sekundärdata är information som har vi inhämtat från facklitteratur och 
vetenskapliga artiklar. Den valda teorin anser vi är relevant för ämnet och därför även använt 
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oss av den för att tolka vår insamlade primärdata. Vi har valt teorier från sportmarketing, E-
handel, relationsbyggande samt andra likartade teorier. 

2.5 Urval 

I en kvalitativ metod går det inte enligt Westerlundsen (2002) att undersöka eller intervjua 
särskilt många personer. Han anser att en övre gräns i antal genomförda intervjuer måste 
sättas då dessa datainsamlingsmetoder är tidskrävande och de data vi får in är rika på 
upplysningar och detaljer. Eftersom all data senare ska analyseras så är det viktigt att vi har 
den tid som krävs för att bearbeta all intervjudata. Är det för stora mängder data finns risken 
att en ansenlig del inte hinner bearbetas. 
Enligt Bryman och Bell (2005) är det viktigt att välja rätt respondenter och data. 
De fyra personer vi valt att intervjua förfogar över kunskap och information om utvecklandet 
av Kalmar FF:s nuvarande webbsida. De personer valet föll på är Jacob Westerlund 
(webbdesigner som producerat Kalmar FF:s nuvarande webbsida), Anders Bengtsson 
(webbansvarig för Kalmar FF), Staffan Roth (marknadschef Kalmar FF) och Janke Liljevall 
(Journalist/reklamare, samt arbetar med Kalmar FF:s webbsida). 
Vi valde dessa människor då de alla har en koppling till Kalmar FF. Vi förväntar oss därför i 
våra undersökningar få varierande svar som belyser den efterfrågade informationen från olika 
synvinklar, då ingen av de intervjuade människorna vi valt har samma syn på hur det borde 
vara och hur det är. Denna hypotes har efter genomförda intervjuer även visat sig stämma, då 
vi erhållit annorlunda svar från våra respondenter. 

2.6 Intervjuer 

Trost (2005) menar att vid en kvalitativ intervju strävar intervjuaren efter att komma åt, få 
veta, vad den intervjuade personen menar eller hur de uppfattar en företeelse. Om intervjuaren 
exempelvis frågar den intervjuade om dennes familj ser ut så är vi intresserade av vad den 
intervjuade menar med familj. Vidare anser Lantz (2007) att det är till fördel om intervjuaren i 
förväg tydliggör ramen för de uppgifter som ska diskuteras. Det bidrar till mindre 
oförutsägbarhet vilket minskar anspänning. Vi frågade varje intervjuperson om de ville se vår 
intervjuguide, som vi använde till manus senare under intervjun, innan varje intervjutillfälle 
men alla avböjde. 
I en kvalitativ metod går det inte enligt Westerlundsen (2002) att undersöka eller intervjua 
särskilt många personer. Han anser att en övre gräns i antal genomförda intervjuer måste 
sättas då dessa datainsamlingsmetoder är tidskrävande och de data vi får in är rika på 
upplysningar och detaljer. Eftersom all data senare ska analyseras så är det viktigt att vi har 
den tid som krävs för att bearbeta all intervjudata. Är det för stora mängder data finns risken 
att en ansenlig del inte hinner bearbetas. Vi valde att intervjua fyra olika personer med 
anknytning till Kalmar FF och utvecklandet av deras nya webbsida. Dessa personer vi valt är 
de vi tidigare redogjorde för i urvalet. Vi valde dessa människor då de alla har en koppling till 
Kalmar FF. Vi förväntar oss därför i våra undersökningar få varierande svar som belyser den 
efterfrågade informationen från olika synvinklar, då ingen av de intervjuade människorna vi 
valt har samma syn på hur det borde vara och hur det är. Denna hypotes har efter genomförda 
intervjuer även visat sig stämma, då vi erhållit annorlunda svar från våra respondenter. 
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Enligt Ryen (2004) ska intervjuaren inte påverka eller leda intervjupersonen utan de ska låta 
intervjupersonerna prata relativt fritt och inte ha en alltför utsvävande diskussion. Under våra 
intervjuer använde vi oss av en intervjumall som var förutbestämd innan intervjuerna 
genomfördes. De frågorna vi ställde till respondenterna överensstämde inte helt med de 
nedskrivna, då vi endast använda oss av intervjumallen som ett underlag för intervjun. 
Flertalet av de spörsmål som diskuterades var inte förutbestämda utan vi improviserade för att 
intervjun skulle bli lättsammare och få mer djup. Skulle manuset följts strikt under 
intervjuernas gång, anser vi att de inte skulle bidra till vår fördel. Det med anledning av att 
diskussionerna skulle bli mer kortfattade och missgynna vår datainsamling. Emellertid 
använde vi intervjumallen som en stomme för att intervjuerna inte skulle sväva ut och de 
ämnen som diskuterades skulle innefatta det planerade. 
Två av intervjuerna genomfördes på Kalmar FF:s kansli, medan intervjun med Westerlund 
fullbordades på Wilson Creative:s kontor och den sista intervjun med Liljevall utfördes i en 
cafeteria. Vi tror inte omgivningarna påverkat de svar respondenterna gett oss. Det faktum att 
våra intervjupersoner fick välja plats och tid, kan ha påverkat till vår fördel då de kunde agera 
mer avslappnat. 

2.7  Innehållsanalys 

Krippendorff (2009) anser att för en innehållsanalys på internet ska kunna genomföras måste 
de som gör undersökningen välja och avgränsa sin undersökning. Därefter kan de välja ut 
lämpliga teorier som ska fungera till stöd, men även styrka deras undersökning. 
Vi har valt att göra en innehållsanalys av allsvenska fotbollsklubbar. Syftet med 
innehållsanalysen var att skapa oss en bild om hur det för närvarande ser ut och hur de arbetar 
inom området. Men även få nya influenser och idéer. Vidare ville vi se hur andra 
fotbollsklubbar använder sig av Internet som verktyg för att bygga relationer och upplevelser. 
Vår innehållsanalys har huvudsakligen fokuserat på fotbollen och de allsvenska 
fotbollsklubbarna, men vi har även iakttagit andra klubbar från exempelvis NHL och NFL. En 
fördel med den här typen av undersökning är att vi kan jämföra de svenska fotbollsklubbarnas 
webbsida med de utländska och på så sätt skapa oss en omfångsrikare uppfattning. Det bidrar 
även till en ökad förståelse och nya synvinklar för hur webbsidor kan designas. Trots att 
författarna använde sig av en förutbestämd mall så går det inte bortse från att all insamlad 
data i innehållsanalysen är utifrån författarnas egna och subjektiva bedömningar. 
Förhoppningsvis har de värderingarna inte påverkat resultatet av analysen. Dock anser 
författarna att de data som framgick av analysen kan användas i denna uppsats. Vidare 
använde författarna även den teori och kunskap om det aktuella ämnet, som de funnit för att 
bedöma innehållsanalysen. 

2.8 Fallstudie 

Merriam (1994) anser att fallstudie är en sådan metod som kan utnyttjas för att systematiskt 
studera en specifik företeelse. Metoden innebär en plan för att samla in, organisera och 
integrera information eller data. Bryman och Bell (2005) påstår att en fallstudie är kopplad till 
en viss plats och organisation. 
Vår studie är i form av en fallstudie där vi undersöker hur Kalmar FF arbetar med Internet 
som relationsbyggare. Det innebär att vi inriktat oss specifikt på fenomenet internetrelationer 
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och byggandet av upplevelser för supportrar. Som fallstudieföretag har vi använt oss av 
Kalmar FF. 

2.9 Kunskapsprocess 

Valet av ämne innebar en kort process, då vi båda var sportintresserade, vilket underlättade 
vårt slutgiltiga beslut. Innan vi slutgiltigt bestämde oss för internet och sport så resonerade vi 
emellertid även runt andra sorters marknadsföring eller relationsbyggande inom sport. 
Anledningen till att det blev just fotboll var närheten till ett allsvenskt fotbollslag i form av 
Kalmar FF. I val av metodansats valde vi främst att använda oss av den kvalitativa metoden. 
Det främsta argumentet var att resultatet gjorde sig bättre med ord och skulle vara väldigt 
svårt att redovisa i siffror. Enligt Berg (2007) så beskriver den kvalitativa metoden de sociala 
omgivningarna som vissa personer verkar inom. Vi ville studera ett specifikt fenomen och 
dess påverkan på omgivningen. 
 
Vidare beslutade vi att använda Kalmar FF som ett Case och fallstudie, då det var mest 
passande för vår uppsats. För att kunna genomföra den kvalitativa metoden använde vi oss av 
intervjuer. Under arbetsgången använde vi oss även av en innehållsanalys genom att 
undersöka de allsvenska fotbollsklubbarnas webbsidor, men även utländska sportklubbar. 
Innehållsanalysen och intervjuerna ligger som grund för vårt empiriska material. 
 
För att avgränsa vårt teoretiska material så började vi med att skriva inledning, vilket sedan 
ledde vidare till problemdiskussion och syfte. Efter det kapitlet var nedtecknat kunde vi lättare 
och med större säkerhet välja relevanta teorier till vår uppsats. När vi strukturerat upp arbetet 
kunde vi därefter välja relevanta intervjuobjekt som valts för att de var mest kompetenta att 
besvara uppsatsen problemformulering och syfte. 
 
Under arbetsgången har vi korrigerat teorin så den skulle passa in bättre i uppsatsen, 
allteftersom vi samlat in nytt empirisktmaterial genom intervjuer och innehållsanalys. Det har 
även under arbetet redigerats, lagts till och raderats olika teorier. Besluten till de 
korrigeringarna har kommit genom diskussioner med vår handledare. Beroende på uppsatsens 
syfte har vi behandlat och ägnat mer tid åt vissa teoretiska ämnen. Inom vissa områden har det 
endast erbjudits knapphändiga teorier vilket tvingat oss att använda likartade teorier. Det har 
skapat vissa problem men i slutändan har vi lyckats löst problemen. Vi har även försökt att få 
en lättförståelig struktur med passande rubriker och vi har även jobbat med att inte skriva 
alltför långa stycken i texten.  Allt för att läsaren ska få en bättre överblick och lättare att läsa. 
 
Efter vi samlat in och färdigställt det teoretiska materialet började vi fokusera på det 
empiriska materialet. Intervjuerna genomförde vi relativt sent enligt oss, men de intervjuer vi 
genomförde anser vi lyckade. Till intervjuerna framställde vi en intervjuguide som användes 
som manus under intervjutillfällena. Vi ville ha en personligkontakt med de personer vi 
intervjuade, vilket ledde till att vi besökte dem för att slutföra intervjuerna. Vid varje tillfälle 
använde vi oss av en diktafon för att vi inte skulle förlora eller misstolka någon information 
från intervjupersonerna. Att spela in intervjuerna är enligt Bryman och Bell (2005) 
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nödvändigt för att ingen information ska gå förlorad. Vi var även noga med att anpassa varje 
intervjuguide beroende på intervjuperson. 
 
Alla intervjuerna genomförde vi på olika platser. Intervjun med Liljevall Liljevall utfördes på 
ett fik, vilket fick konsekvenserna att ljudinspelningen vid vissa tillfällen stördes av ljud från 
omgivningen. Vid ett tillfälle även av ett prassel då en av författarna öppnade sin daimglass. 
Efter varje intervju sammanställdes empirin till ett dokument. Vi erbjöd intervjupersonerna att 
på förhand tillhandahålla intervjuguiden och sammanfattningen av intervjuerna, men samtliga 
av de tillfrågade avböjde. 
 
I avslutningsskedet av uppsatsen har vi upplevt att tiden inte räckt till, vilket enligt oss 
bidragit till en sämre uppsats. Mycket av den tidsbrist vi upplevt har uppstått av att 
intervjuerna genomfördes ganska sent i uppsatsprocessen. Även insamlandet av relevant teori 
tog längre tid än beräknat. Vi vill även påpeka att den förutbestämda tidsramen på endast tio 
veckor var en bidragande orsak till uppsatsens kvalité. 
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3 Teoretisk Referensram 

Här kommer vi gå igenom den kunskap som krävs för att kunna göra denna analys 

3.1 Fotboll 

”Åskådarna är lika mycket del av atmosfären som luften, regnet, solen och dimman… - 
Bernad Joy” (Engstrand s133, 2003) 
Engstrand (2003) anser att på senare tid har supporterkulturen och livet runt omkring 
fotbollen blivit mer än bara fotboll. Fotbollskulturen har blivit en livsstil för många människor 
och det har skapat ett eget språk som ger fotbollen en djupare mening. 
Engstrand (2003) anser att den fotbollskultur som finns i Sverige inte kan jämföras med lag i 
andra länder som Italien, Brasilien och Storbritannien. Svenskar ser fotboll som ett 
tidsfördriv, medan supportrar från ovan nämnda länder ser fotbollen som en livsstil där deras 
vardagliga liv förändras beroende på hur det går för deras favoritlag. Engstrand (2003) påstår 
att fotboll idag spelar en väldigt stor roll i människors vardag och fotboll hjälper många 
människor att förstå och tolka sin omgivning. 
Sund (2008) betonar att på senare tid har Fotboll blivit mer av ett yrke för utövarna och har 
även integrerats med ett flertal marknadskrafter som tv och sponsorer. Detta innebär att 
fotboll har blivit en industri. I denna industri är Fotbollsspelarna arbetarna och supportrarna 
kunderna. 
På senare tid har supportrarna enligt Engstrand (2003) blivit allt viktigare för fotbollens och 
fotbollsklubbarnas utveckling. Detta har medfört att supportrarna är mer aktiva i 
fotbollsritualen än vad de var förut. Vidare menar han att det inte bara är spelet som fascinerar 
supportrarna, utan även spänningen och spekulationerna inför matcherna är minst lika vikigt. 
Han tar upp att fotboll inte bara är resultat och målskyttar, det har utvecklats till så mycket 
mer i och med kulturen som finns bakom. Engstrand (2003) anser att de olika supportertyper 
som kan återfinnas på en fotbollsmatch är: 
”De trofasta” – Dessa individer lever för fotbollen och de anser att deras favorit fotbollslag 
inte kan göra fel. 
”Experterna”- Det är de åskådare som anser sig veta bäst, dessa tror även att de vet bättre än 
både tränare och spelare. 
”Skämtarna”- Drar lustiga kommentarer över vad som händer i matchen, detta kan vara över 
båda lagen. 
”Martyrerna”- De har redan innan matchen en dålig inställning över hur det kommer sluta, 
dessa hittar oftast spelare som inte gör sitt bästa och är pessimistiska över slutresultatet. 
”Fansen”- detta är den vanligaste bilden av åskådarna. Det är den klassiska bilden av åskådare 
i lag halsduk och tröja. Det är dessa som ingår i klacken och sjunger sånger för sitt lag. 
”De normala”- Detta är de som håller sig lojala till laget men inte vill bli en del av i klacken 
utan vill vara sin egen individ. 

3.2 Fans som kunder 

Enligt Shank (2002)  kan vi se att de som förnärvarande utövar eller tidigare fotboll med vissa 
undantag även är majoriteten bland åskådarna. Både Shanks (2002) och Parks och 
Quarterman (2003) tar upp åtta olika motivationsfaktorer som kan finnas bland åskådarna. 
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Parks och Quarterman (2003) menar att orsaken till varför människor följer olika 
sportevenemang är personligt och skiljer sig mellan supportrar. Därför är det viktigt för 
marknadsförarna att identifiera dessa preferenser så de kan nå supportrarna med rätt budskap. 
En av orsakerna till varför olika människor följer sport är för att det ökar självförtroendet och 
när deras favoritlag vinner upplever åskådaren också att de har uppnått något och vunnit. 
Shank (2002) anser att när laget vinner ökar kopplingen mellan laget och supportrarna och när 
de förlorar minskar densamma. Även Parks och Quarterman (2003) anser att supportrarna 
känner sig ha en närmare respektive avlägsnare relation med fotbollslaget beroende på 
prestationen. Vidare anser de att det finns en risk med att rikta sin marknadsföring till denna 
målgrupp, av den anledningen att när laget förlorar kommer dessa individer försöka ta avstånd 
till laget. Då marknadsförarna inte har kontroll över lagets resultat så finns det stora risker 
med att inrikta sig mot denna målgrupp. 

Shank (s. 189 , 2002) tar upp ett citat från en artikel från University of Nebraska ”For several 
hours on a Saturday afternoon the struggling farmers of rural Nebraska- the inspiration for the 
school's nickname – can put aside their own problems and focus on someone else's”. En annan 
motivationsfaktor som finns är enligt honom att titta på fotboll som en avkoppling från det 
verkliga livet, ett tillfälle till verklighetsflykt. När en individ följer sitt favoritlag kommer de 
ifrån sina vardagliga sysslor, Parks och Quarterman (2003) berör vad antropologerna kallar 
'liminal space' som är sociala sammanhang utanför normala regler, men med höjda 
sinnesuttryck för samhället. Här suddas sociala gränser ut och människor upplever en upphöjd 
gemenskap och samband med andra åskådare. 

Ett annat motiv Shank (2002) tar upp är att det helt enkelt finns ett nöjesvärde i att titta på 
sport. Det är därför många storklubbar runt om i världen har många kringarrangemang, allt för 
att öka intresset för den specifika sporten. Ett exempel är Superbowl, som är mer än bara 
finalen i amerikanskfotboll utan det är även en upplevelse. Parks och Quarterman (2003) 
menar att sporten ger åskådarna både drama och spänning. Marknadsförarna kan utnyttja 
osäkerheten om matchutgången för att intensifiera spänningen och dramatiken genom att 
bygga upp en hype runt vissa nyckelmatcher. Allt detta för att tillföra intensitet och känslor i 
matcherna. 

Shank (2002) anser att sport stimulerar våra sinnen och erbjuder en spännande känslomässig 
”berg och dalbana”. Parks och Quarterman (2003) framhäver att denna motivationsfaktor är 
en form av positiv stress och upphetsning. När en marknadsförare vill nå dessa individer 
måste de fokusera på att stimulera alla de fem sinnena. Dessa motiveras starkt av musik, 
sånger och de kan även stimuleras av något så simpelt som doften av varm korv. 

Även det ekonomiska värdet inom fotbollen spelar in och med dagens teknologi är det inte 
svårt att påträffa en webbsida där de erbjuder sportsbetting på olika sportevenemang. Även 
det är en faktor som motiverar människor att följa olika sportevenemang, även om denna är 
den minst bidragande faktorn anser Shank (2002). Parks och Quarterman (2003) anser att 
denna målgrupp håller på att växa sig allt större med hjälp av den nya teknologin. 
Marknadsförare måste försöka nå denna målgrupp med andra alternativ som virtuella och 
webbaserade applikationer som Fantasy Leagues, där de kan värva spelare och följa dessa, 
samt samla poäng efter hur bra eller dåligt de presterar i de olika matcherna. 
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Enligt Shank (2002) ser vissa individer på sport som en konstform. Parks och Quarterman 
(2003) anser att fotbollsspelare ofta hyllas för sina vackra och tekniska färdigheter. Dock är 
skönhet en högst subjektiv bedömning vilken bestäms utifrån betraktarens ögon. Således 
anser de att marknadsförarna bör förstärka de moment då en fotbollsspelare gör något som 
anses vara ”vackert” med hjälp av andra tekniker som exempelvis musik. 

Parks och Quarterman (2003) menar att behovet av gemenskap är en annan motivationsfaktor 
som påverkar människor att följa ett sportevenemang, att alla vill vara en del av någonting 
och att närvara på sportevenemang kan uppfylla denna känsla. Shank (2002) framhåller att 
valet av matcher supportern väljer och hur de upplever evenemanget till stor del påverkas av 
supporterns gemenskapskrets. Gemenskapskretsen påverkar inte bara själva upplevelsen av 
matchen utan även icke matchrelaterade händelser som kvalitén på maten, arenan och det 
upplevda biljettvärdet. 

Enligt Shank (2002) är familjeband också en faktor som påverkar många till vilka sport 
evenemang de följer, många åskådare tycker att sportevenemang är ett sätt att stärka 
familjesammanhållningen. Genom sport får familjer tillfällen att spendera tid ihop och det 
inbjuder till diskussioner. 

3.3 Relationsmarknadsföring 

Gummesson (2006) anser att relationsmarknadsföring är den sort av marknadsföring vilken 
sätter relationer, nätverk och interaktioner i centrum. För att en relation ska skapas förutsätts 
en kontakt mellan minst två olika parter. Vidare betonar han att för en interaktion ska kunna 
skapas, måste de olika parterna samspela med varandra. Han tar även upp att vi alla ingår i 
olika nätverk av relationer. McKenna (1991) betonar att organisationen måste hitta ett sätt att 
interagera kunden med organisationen för att kunna skapa och behålla en relation. Echeverri 
och Edvardsson (2002) menar att en interaktion mellan kunderna och organisationen kan ske 
via teknologiska hjälpmedel och på så vis uppstår en relation. O’Connor och Galvin (2001) 
anser att relationsmarknadsföring är att utveckla en långvarig och meningsfull relation med 
kunderna. Även Payne (1993) och Echeverri och Edvardsson (2002) betonar att 
relationsmarknadsföring är bl.a. långvariga förhållanden och kundtillfredställelse. För att 
uppnå det måste företagen lyckas kombinera kvalité, kundservice och marknadsaktiviteter. 
För att kunna skapa en framgångsrik relation behöver organisationerna enligt Berry (1999) 
erbjuda och lyckas ge kunderna tillfredställelse. De ska känna sig delaktiga i organisationen 
och erhålla något de kan vara stolta och glädjas över. 
Vidare anser Gummesson (2006) att relationsmarknadsföring bidrar till längre relationer. 
Relationsmarknadsföringen riktar sig till enskilda individer eller till olika ”Communitys”, 
olika individgrupper som delar gemensamma intressen. De individerna vill ha en djupare 
relation till leverantören och dess varor och tjänster. Dessa grupper bildar olika subkulturer. 
Enligt Egan (2001) söker sig vissa individer till varandra och skapar mindre grupper med 
likasinnade individer. Dessa grupper kan grunda sig på gemensamma intressen eller livsstilar. 
O’Connor och Galvin (2001) anser att fotbollssupportrar kan räknas som en grupp individer 
med en extraordinär lojalitet till sitt favoritlag. De menar att en supporter kan byta fru, men en 
supporter kommer aldrig att byta favoritlag. Även Egan (2001) menar att vissa interaktioner 
kan utvecklas till en djupare relation. Individer kopplade till olika fotbollsklubbar som 
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supportrar etc. har en tendens att kunna ingå en djupare och mer emotionell relation till den 
specifika fotbollsklubben. 
Mohammed et al (2002) et al (2001) anser att det är viktigt att inte enbart inrikta sig på att 
skapa relationer med de individer som är online, utan även försöka bygga relationer med de 
individer som är offline. Gummesson (2006) framhäver att i en e-relation innefattas relationer, 
nätverk och interaktion med hjälp utav IT. Numera skapas med hjälp av tekniken olika 
informella samhällen i den digitala världen. Vidare menar han att teknologin erbjuder mer 
mänsklig kontakt. Enligt O’Connor och Galvin (2001) är det viktigt att olika IT applikationer 
och andra tekniska applikationer erbjuder kunderna en tillfredsställande service, oavsett 
vilken kundens huvudsakliga interaktion med organisationen är. Med hjälp av de olika 
teknikerna kan fotbollsklubbar skapa en real-time relation med kunderna, vilket kan bidra till 
en starkare relation. 
Gummesson (2006) menar att det är svårt att mäta i pengar hur mycket en relation ger. 
Däremot anser han att om en kund är nöjd och företaget kan förbättra hans upplevda kvalité, 
kommer kunden bli nöjdare, trognare och lönsammare. Enligt Mohammed et al (2002) et al 
(2001) så måste ett informationsutbyte mellan besökaren och de som innehar webbsidan bli 
positivt för att relationen och utbytet ska fortsätta. O’Connor och Galvin (2001) anser att 
marknadsförare måste upptäcka vad de olika kunderna efterfrågar för att en relation ska bli 
starkare. 
Enligt Lovelock (2001) kostar det runt sex gånger mer att locka till sig nya kunder en det gör 
att behålla dem. Olika sätt att locka till sig nya kunder kan vara att erbjuda ett mervärde i form 
av olika erbjudanden. Vidare anser han att när en relation uppstått måste företaget försöka få 
kunden att interagera mer med företaget. I en hälsosam relation vill båda parter att utbytet ska 
fortsätta i flera år framöver. Han betonar dock att företagen inte får glömma bort de kunder 
som endast utnyttjar tjänsten endast en gång. Även Grönroos (1993) betonar att det även är 
viktigt att locka nya kunder även om det primära intresset är att behålla och marknadsföra till 
befintliga kunder. Berry (1999) nämner att en relation inte enbart baseras på en händelse, utan 
ett flöde av olika händelser. Relationer är viktiga enligt honom för att de är en länk till 
framtida kunder. Vidare anser han att det är viktigt att kunna hålla vad man lovat för att kunna 
bygga upp ett förtroende och en relation. 
De starkaste relationerna enligt Berry (1999) är baserade på strukturella lösningar, vänskap 
och kontinuerligt lärande. Relationerna bygger även på att organisationerna kan erbjuda 
lösningar på kundernas problem och vad de efterfrågar. Hur djup en relation är beror på 
kundens lojalitet och hängivenhet. Att vara emotionellt delaktig i en relation skapar det 
djupaste förtroendet till organisationen. 
Lovelock (2001) anser att i vissa relationer måste även kunderna vara delaktiga i processen 
för att upplevelsen ska bli positiv. Om alla i publiken på en fotbollsmatch eller en konsert är 
alldeles tysta och inte lever sig in i eventet, kommer upplevelsen att bli betydligt sämre än vad 
det kunde bli. Eftersom kunderna bidrar till upplevelsen så måste företagen hitta de rätta 
grupperna som kan bidra till en positiv upplevelse. Grönroos (1993) tar upp att i en 
relationsinriktad strategi är det viktigt att kundernas kunskaper och deras vilja att vara 
samproducenter spelar en betydande roll anser Lovelock (2001).  Olika sorters medlemskap 
eller andra service applikationer kan skapa en närmare relation. Enligt Grönroos (1993) är 
relationsmarknadsföring hur ett företag, med hjälp av olika marknadsstrategier, upprätthåller 
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och förstärker sina kundrelationer. Lovelock (2001) anser vidare att de mer regelbundna och 
återkommande kunderna kan ses som mer lojala, den relationen kan senare utvecklas till ett 
medlemskap och en långvarig relation. Enligt Gummesson (2006) finns det olika steg utav 
kundlojalitet. Den starkaste relationen benämner han som supporter. För att kunden ska bli en 
supporter måste kunden verka aktivt och återkomma till företaget upprepade gånger för att 
kunna skapa en framgångsrik relation. Numera blir det enligt Gummesson (2006) allt 
vanligare att individer skapar parasociala relationer, som är relationer till olika objekt, 
symboler eller andra fenomen. Vidare anser han att ett varumärke och dess image kan fungera 
som ett värde och relationsskapare. 
Enligt McKenna (1991) är kommunikation en dialog mellan två parter. För att den ska bli 
effektiv så behöver båda parter i relationen dra nytta av den. Vidare tar han upp att det i en 
relation handlar lika mycket om att lyssna som att prata och diskutera. Det är genom en sådan 
dialog relationer kommer utvecklas. Grönroos (2008) anser att när det gäller tjänster kan det 
vara svårt att tillfredställa alla kunders behov och önskemål. Sedan så interagerar även 
kunderna inom segmenten och målgrupperna med varandra, vilket gör att de andra kundernas 
uppfattning påverkas av varandras upplevelser och syn på tjänsten. På grund av detta kan det 
ibland enligt honom hjälpa att försöka hålla isär segmenten. Vidare menar McKenna (1991) 
att i relationsmarknadsföring behöver organisationen få feedback för att kunna skapa en 
dialog med sina kunder. Det skapar en starkare relation mellan organisationen och kunderna, 
samt bidrar till snabbare anpassning och nya förändringar. Han betonar även att organisationer 
skapar sig en stark position genom starka relationer baserade på tillit, ansvar och kvalité. De 
starkaste relationerna enligt Berry (1999) är baserade på strukturella lösningar, vänskap och 
kontinuerligt lärande. Relationerna bygger även på att organisationerna kan erbjuda lösningar 
på kundernas problem och vad de efterfrågar. Hur djup en relation är beror på kundens 
lojalitet och hängivenhet. Att vara emotionellt delaktig i en relation skapar enligt honom det 
djupaste förtroendet för organisationen. Egan (2001) betonar att när relationsmarknadsföring 
diskuteras måste även lojalitet framhållas, då relationer till stor del är baserade på dessa. 
Enligt McKenna (1991) är en personlig relation det bästa sättet att behålla kundens lojalitet. 

3.4 Tjänstekvalitet 

Det är viktigt för företagen att inse att om de ska kunna skapa en riktigt bra kundupplevelse så 
måste de enligt Shaw (2005) lyckas tillfredsställa kunderna och även emotionellt engagera 
kunderna. En positiv upplevelse skapar en lojalitet gentemot företaget och produkten. 
Grönroos (2008) anser att kundupplevelsen är den kvalitet som en viss kund upplever den 
som. En kundupplevelse menar han kan kopplas till tjänstekvalitet. Ofta är det andra aspekter 
än bara den tekniska som dominerar kundens upplevelse av kvaliteten. Det viktiga enligt 
Grönroos (2008) är det kunderna upplever då det är de som i slutändan är vår måttstock och 
att det som räknas är den kvalitet som kunderna upplever. Vidare anser han att ett företag 
genom att förbättra och utveckla den funktionella kvalitetsdimensionen kan de generera ett 
större värde för kunderna. Tjänster är mer eller mindre subjektivt upplevda processer där 
produktion och konsumtion äger rum samtidigt. 
Grönroos (2008) anser att kvaliteten upplevs som god när kundens erfarenhet av kvaliteten 
motsvarar dennes förväntningar, dvs. den förväntade kvaliteten. Om kunden har för höga 
förväntningar på en tjänst eller att de blivit lovade för mycket och förväntningarna sedan inte 
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infrias, kommer kundupplevelsen bli negativ. Kunden vill även känna att organisationen och 
dess operativa system är inställda på att lösa kundens problem. En tjänst upplevs enligt 
Grönroos (2008) som god när den motsvarar den enskilde kundens förväntningar. Varje 
interaktion och tjänst är dock unik, så nästa gång bedöms tjänsten igen, och den här gången 
kanske kunden förväntar sig en högre kvalitet än förra gången. Dock bedöms 
kvalitetsupplevelsen ytterst subjektiv, då den är en subjektiv företeelse. 
För att kunna förstå vad begreppet kvalité är för någonting inom tjänstesektorn anser 
Grönroos (2008) att vi måste förstå vad kunderna söker och vad för någonting de värdesätter. 
Vidare menar även att det är först när en tjänsteleverantör förstår hur tjänsterna uppfattas och 
värderas av användarna som det blir möjligt för honom att identifiera och hantera dessa 
värderingar. Efter tjänsteleverantören identifierat de olika värderingarna, kan han påverka 
dessa i önskad riktning. Det är även viktigt att vi marknadsförare vet vad kunderna uppskattar 
och vilka egenskaper de olika tjänsterna och produkterna besitter. 
Grönroos (2008) anser att kunden påverkas av hur tjänsten levereras, men även hur 
produktions och konsumtionsprocessen genomförs. Den här dimensionen brukar kallas för 
processens funktionella kvalitet, även kallad processkvalitet. Det finns därmed två utpräglade 
dimensioner, den tekniska (vad kunden får) och den funktionella (hur kunden får det). Den 
tekniska kvaliteten hos en tjänst utvärderas oftast på ett mer objektivt sätt än den funktionella 
kvaliteten som ofta ses som subjektiv. Vidare anser han att inom dessa processer utspelar sig 
olika interaktioner mellan kunden och tjänsteleverantören. Vad som händer i dessa 
interaktioner mellan köpare och säljare får en avgörande inverkan på hur tjänsten upplevs av 
slutkonsumenten. 

3.5 Customer experience - Upplevelsevärld 

Enligt Schmitt (2003) så köper en kund inte en tjänst eller produkt bara för dess attribut, utan 
för vad den kan göra för kunden även efter köpet i form av upplevelse. Kunden köper tjänsten 
eller produkten för att det är en del av en livsstil. Både före, under och efter köpet, kommer 
kunden att uppleva och konsumera den information, service eller annan interaktion som 
kunden efterfrågar. Även Holloway (1995) anser att kunder vill ha och väljer de produkter 
eller tjänster som har störst potential att tillfredsställa och ge dem en upplevelse. 
Vidare anser Schmitt (2003) att en organisation och dess anställda måste fokusera på 
kundupplevelsen för att kunna interagera och erbjuda nya innovativa lösningar. 
Kundupplevelse management är ett marknadsföringsverktyg som kan förbättra och öka 
kundernas upplevelse och genom det få ökade inkomster. När organisationen ska analysera 
kundens upplevelsevärld är det viktigt att ta hänsyn till olika punkter som deras livsstil, det 
socio-kulturella och kundens behov av upplevelser. Holloway (1995) menar också att kundens 
individuella preferenser och influenser påverkar beslutet. Deras förkunskaper och den 
information de har innan påverkar även kundens upplevelse. Schmitt (2003) framhåller att 
kunden inte upplever samma objekt likadant som organisationen, eftersom en upplevelse är 
väldigt subjektiv och personlig. En supporter kan uppleva att än fotbollsmatch är jättedålig, 
medan representanterna från klubben kan uppleva det som en lyckad upplevelse. 
Det är viktigt att kunderna erbjuds nya upplevelser, innovationer och lösningar enligt Schmitt 
(2003). Om de inte lyckas kommer upplevelsen att bli negativ för kunden. Han menar även att 
organisationerna genom interaktion med kunderna skapar djupare relationer och engagerar 



25 
 

kunderna mer emotionellt. Enligt Prahalad (2004) kan kunderna välja sin nivå av interaktion 
och på så sett få en positivare upplevelse. Även Schmitt (2003) menar att det bidrar till att 
kunderna upplever det hela på ett mer positivt sätt. 
Enligt Grönroos (2008) äger serviceprocessen och servicemötet rum i en miljö som kallas för 
servicelandskapet (servicescape). I servicelandskapet äger alla interaktioner mellan kunder 
och personalen, det är en arena för olika faktorer som spelar in i serviceprocessen. Vidare 
anser han att servicescape kan vara att hitta nya lösningar genom IT eller annan ny teknik. Det 
kan handla om ett nytt system för självbetjäning, nya sorters erbjudanden som skapar nya 
möjligheter. Vidare kan det vara ny design, stil eller en annan atmosfär som skapar nya sorters 
upplevelser. 

3.6 Internet 

Internet har blivit den dominanta källan för information, Clarke (2008) tar upp förklaringen 
från Christensen & Griffiths (2000): (1) Finns ingen begränsning av tid och geografiska 
restriktioner. (2) Internet tillåter människor att enkelt hitta information. (3) Individer kan 
sprida information till liten kostnad. (4) tillåter interaktivitet. (5) Finns information om en 
massa ämnen 

3.6.1 Den virtuella marknaden 

Zott et al (2000) hävdar att många marknadsförare enbart ser Internet som ett 
kommunikationsverktyg. Internet enligt dem är så mycket mer och har väldigt hög potential 
då det gäller att nå ut och marknadsföra sig. Vidare tar de upp Internets karaktärsdrag i en 
modell. Denna modell består av tre delar, digital representation, reach samt richness. Kärnan i 
modellen är den virtuella marknaden. 
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Reach anser Zott et al (2000) är möjligheten att nå en stor publik utan att behöva tänka så 
mycket på de gränser som finns i den ”fysiska” världen. Kunder har möjligheten att nå 
webbsidan var de befinner sig i världen, så länge de har tillgång till Internet. Detta framkallar 
möjligheten att nå ut till en större målgrupp än enbart de lokala kunderna som för några 
årtionden sedan. Zott et al (2000) framför att med Internets inträde har makten skiftat från 
leverantörerna till kunderna. 

Richness uppstår enligt Zott et al (2000) då tvåvägskommunikationen flödar snabbare och 
djupare än i traditionell marknadsföring. Den digitala teknologin ökar kunskapen och 
kunderna erbjuds mer information om produkterna och leverantörerna än tidigare. Det är 
denna faktor som har haft stor påverkan för maktskiftet från leverantör till kund. Den digitala 
teknologin har även gjort att leverantörerna har mer kunskap, då de med hjälp av Internet kan 
förse sig med information om konsumenters köpvanor och beteenden. Zott et al (2000) menar 
att många företag erbjuder kompletterande produkter för att kunden ska slippa leta på andra 
ställen. 

Digital representation är möjligheten att göra affärer utan att ha några fysiska attribut på plats. 
Men det har sina nackdelar då kunden inte kan känna på produkterna och ha en fysisk kontakt 
med personalen. Det är viktigt att guida sina kunder genom webbsidan så de känner sig så 
säkra och bekväma som möjligt. Om de som utformat webbsidan vill kringgå dessa problem 
måste de utforma och erbjuda en sida så fel fri webbsida som möjligt. För att supportrarna ska 
få en känsla av organisationen och erbjudas en social kontakt, har de byggt upp virtuella 
Communitys samt virtuella servicescapes. 

3.6.2 Värdeskapande i e-handel 

Zott et al et al (2000) tar upp begreppet ”Stickiness”, vilket är hur bra webbsidan är på att 
fånga upp besökarna och få dem intresserade. Vi kommer att använda oss av detta begrepp för 
att förklara just detta fenomen. Ett par av de faktorer som bygger ”Stickiness” är: 

• Belöna kunderna för sin lojalitet 

• Gör produkten/tjänsten personlig för kunden 

• Bygg virtuella Communitys 

• Etablera ett bra rykte bland kunderna 

De som lyckas bra med att implementera dessa faktorer kommer se sina kunder spendera en 
längre tid på webbsida än normalt. När tjänsten görs personlig kan detta vara att webbsidan är 
dynamisk och användaren har möjlighet att ändra på den så att den passar honom. 

Mohammed et al (2002) tar upp 7 C vilka behövs för att bygga upp ett användargränssnitt. 

Context handlar om hur webbsidan är uppbyggd, dess design och layout. De menar att 
webbsidan ska ha en estetiskt lockande samt en funktionell look och känsla. 

Commerce är hur webbsidan lyckas leda till ekonomiska transaktioner. Detta genom att ge 
information som ger köparen en större säkerhetskänsla. 

Connection beskriver hur webbsidan har kontakt med andra webbsidor. Det kan vara att sidan 
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länkar till en annan sida som är relevant för besökarna. Det är också hur andra sidor länkar till 
just deras webbsida. 

Communication beskriver hur kontakten mellan webbsidan och användarna. De anser att det 
kan vara genom envägskommunikation som e-mail notifications, customer service requests 
eller en tvåvägskommunikation som instant messenger. 

Content är all digital information som finns på webbsidan. Videos, text, ljud, bilder samt alla 
erbjudanden som återfinns på webbsidan. Medan Context fokuserar på hur webbsidans design 
är uppbyggd, så koncentrerar Context på vad och hur designen och informationen på 
webbsidan presenteras. 

Community är enligt dem invävda relationer byggda på gemensamma intressen. De tar upp att 
Communitys kan användas som ett verktyg för att bygga närmare relationer mellan kund och 
organisation samt mellan kund och kund. 

Customization handlar om hur väl webbsidan kan anpassa sig och tillåts anpassas av varje 
användare. När det är organisationen som modifierar och initierar kallas det ”Tailoring”, men 
om användaren själv utför det benämns de personifiering. 

3.7 E-handel 

Seybold (1999) tar upp åtta kriterier som behöver uppfyllas för att uppnå bästa resultat inom e 
handel. 

• Rätt kunder 

• Kundens totala upplevelse 

• Streamline Business processes that impact the customers 

• Erbjud en 360 graders syn på relationer 

• Låt kunden hjälpa sig själv 

• Hjälp kunden göra sitt jobb 

• Leverera personlig service 

• Bygg ett Community 

3.7.1 Rätt kunder 

Enligt Seybold (1999) är det är viktigt för företag att veta vilken målgruppen är för att sedan 
kunna rikta sin webbsida till rätt kunder. Det gäller att hitta så mycket information som 
möjligt om sina kunder och med hjälp av dagens teknologi är det inte svårt. Mohammed et al 
(2002) påstår att marknadsförare måste fråga sig vilka som är deras kunder och vad de gör på 
dagarna. Detta för att öka insikten över de kunderna de vill rikta sig till. För att få feedback 
från kunderna är det enligt Seybold (1999) viktigt att ge kunderna en chans att identifiera sig 
för att senare kunna erbjuda dem speciella förmåner om de är lojala. Vidare anser hon att 
kunderna blir mer villiga att lämna information om företagen är mer personliga. 

Mohammed et al (2002) anser att det är viktigt att ta reda på vilken målgrupp som är den mest 
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attraktiva. Vidare betonar de vikten av att utreda vilka upplevelser supportrarna söker och 
avgöra vilka av de upplevelserna företaget kan erbjuda. Det är även av stor betydelse för 
företagen att veta vilka av supportrarna är lönsamma. Alla kunder kommer självklart vara 
olika lönsamma och det är därför viktigt att företagen identifierar dem så att resurserna kan 
fokuseras på dessa. Seybold (1999) betonar att företagen inte enbart ska koncentrera sig på 
den kortsiktiga lönsamheten utan även se vad den enskilde supportern genererar i ett 
långsiktigt perspektiv. Vidare anser hon att de även måste ta hänsyn till och utvärdera vad det 
kostar att behålla det valda segmentet. De mest lojala supportrarna kommer enligt henne 
troligtvis att vara de som kommer att generera en långsiktigvinst. 

3.7.2 Kundens totala upplevelse 

Enligt Seybold (1999) är det viktigt att veta vad som är och bidrar till kundens totala 
upplevelse. Ett par faktorer som bidrar till att förbättra kundens totala upplevelse: 

• Leverera en koncis varumärkesupplevelse 

• Fokusera på att minska kundernas irritation 

• Respektera kunders individualitet 

• Ge kunderna kontroll över upplevelsen 

 

Vidare menar hon det viktigt att webbsidan är i samma linje som resten av varumärket. 
Design och budskap ska vara genomgående oavsett om det illustreras fysiskt eller virtuellt. 

För att designa en användarvänlig webbsida som är lättnavigerad för kunderna, måste de 
eliminera alla problem och irritationsmoment. I dagens moderna samhälle förväntar sig 
kunderna att få information snabbt och enkelt vilket gör det viktigt att webbsidan är 
användarvänlig och lätt navigerad. Enligt Alexa.com (2009) som samlar statistik om 
webbsidor är genomsnittstiden för en besökare på KFF: s webbsida 2,6 minuter per dag, 
därför är det viktigt att snabbt fånga supportrarnas uppmärksamhet. 

Enligt Seybold (1999) är det viktigt att respektera kundernas individualitet och behandla alla 
kunder unikt för att inge en känsla av att de är speciella och utvalda. Seybold (1999) menar att 
kunder vill känna att de har kontroll vilket innebär att de involveras mer i skapandet av 
upplevelseprocessen. 

3.7.3 Anpassa efter kund 

Genom att strömlinjeforma och anpassa webbsidan menar Seybold (1999) samt att erbjuda 
tjänster som hjälper kunderna att uppfylla sina behov, även om detta inte är huvudtjänsten 
som organisationen arbetar med. 

För att kunna strömlinjeforma måste företaget lokalisera vilka kunder de ska rikta sig mot och 
även få en förståelse för hur de tänker. Därefter kan de erbjuda en strömlinjeformad webbsida.  
Denna process är en dynamiskprocess då både teknologin och besökarnas behov förändras 
med tiden. Då är det viktigt att hela tiden vara uppdaterad om vad besökarna efterfrågar och 
därefter uppdaterar webbsidan utifrån deras önskemål (Ibid). 
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I modellen om de 7 C: na försöker Mohamed et al (2002) belysa hur användargränssnittet är 
uppbyggt. De menar att det är av stor vikt att hela sidan följer samma tema som resten av 
organisationen, vilket gör det lättare för kunderna att få en förståelse för webbsidan. 

3.7.4 Kundrelationer 

Mohammed et al (2002) hävdar att upprätthålla existerande relationer är billigare än att skaffa 
nya. Eftersom existerande kunder redan besitter viss förkunskap om företaget så behöver 
företaget inte utbilda dem igen, vilket sparar både tid och pengar. 

Att erbjuda ”One stop shopping” är enligt Seybold (1999) då kunderna erbjuds produkter och 
tjänster på ett ställe. Genom webbsidorna ska det vara lätt att navigera sig fram till alla delar 
av organisationen utan att behöva gå in på flera webbsidor, detta för att spara tid till kunderna. 
För att kunna göra detta är det viktigt att företagen har så mycket information om sina kunder 
som möjligt för att kunna erbjuda dem bästa möjliga service. Därför är det viktigt att all 
nyinskaffad information från kunderna sparas. 

3.7.5 Låt kunden hjälpa sig själv 

Seybold (1999) påstår att tid är det som dagens kunder tycker är viktigast. De vill kunna göra 
affärer när det passar dem. Besökarna vill inte enbart ha en bra webbsida utan de vill även ha 
tillgång till interaktiva applikationer som hjälper dem att erhålla information, ställa frågor och 
skaffa fram specifik information. Vidare anser de att företagen ska vara medvetna om att alla 
inte är redo att använda Internet lika mycket som andra. Många människor är redo för att 
beställa biljetter eller köpa produkter direkt från Internet medan andra inte är det. De ska 
respektera detta och låta kunderna välja vilket medium de vill använda. 

3.7.6 Hjälp kunderna att göra sitt jobb 

Enligt Seybold (1999) måste företagen assistera kunderna till att använda sidan så de kan få ut 
en maximal upplevelse. Vidare anser de att för att kunna hjälpa kunderna måste de först 
identifiera vad kunderna behöver för hjälp. För att kunna göra detta måste de ha en förståelse 
om vad kunderna gör på webbsidan. Företagen ska hela tiden sträva efter att göra sidan så 
enkel som möjligt och standardisera webbsidan utan att försämra servicekvaliteten. 

3.7.7 Leverera personlig service 

Webbsidorna ska vara så personliga som möjligt för varje unik besökare. Det finns emellertid 
problem med detta, då besökare har krav på att tiden då en webbsida laddas ska vara minimal. 
Därför är det riskabelt att erbjuda unika webbsidor som kräver längre tid innan de laddas upp. 
För att kunna leverera en unik webbsida måste besökaren lämna information om sig själv, som 
vid ett senare tillfälle kan användas för att göra hans besök mer personligt. 

3.8 Bygg ett Community 

Miller et al (2008) nämner att online Communitys är ett samlingsnamn och ett begrepp för 
många olika medier. Dessa olika medier kan vara forum, social-networking, bloggar etc. Zott 
et al (2000) tar upp att Communitys är ett ställe där kunder kan dela sina erfarenheter och 
forma innehållet som de får av webbsidan. Vidare anser de att chattrum är de vanligaste 
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virtuella Communitys som organisationer använder . Många av de webbsidorna med bäst 
”stickiness” är skapade runt just virtuella Communitys. ”Stickiness” är enligt Zott et al (2000) 
hur bra webbsidan är på att fånga besökarna. Det kan vara en bra ide att låta medlemmarna på 
de virtuella Communitys vara anonyma då de enligt företaget Digital Representation kommer 
medlemmarna vara mer rättframma och ärliga. Zott et al (2000) menar att en organisation kan 
finna människor som delar ett intresse kan bygga upp ett virtuellt Community. Memmi (2006) 
påstår att det inte kan finnas en diskussion där det inte finns en gemensam värld att prata om. 

Att bygga ett Community är ett bra sätt att leverera en personlig service och bygga upp en bra 
relation med sina kunder. På dessa Communitys kan kunderna exempelvis modifiera sin 
profil, lägga upp bilder och delta i diskussioner. På Communitys kan de spara den information 
som besökaren huvudsakligen fokuserar på och ge förslag på liknande information som han 
kan vara intresserad av. 

Seybold (1999) tar upp ett par steg som måste uppfyllas för att kunna bygga ett Community: 

• Locka kunderna in till Communityt 

• Introducera kunderna till andra med samma intresse 

• Introducera och förstärk terminologin och värderingar 

• Tillåt kunden att visa upp deras talanger 

• Uppmuntra kunderna att bli en del av "gänget" 

Första steget är enligt Seybold (1999) att sälja in Communitys till kunderna. Att ha ett 
Community är ett bra sätt att locka kunder och behålla dem. Det gäller att förmedla vad det 
innebär att vara medlem och vad de får ut av det. På Communityt ska de erbjuda kunderna ett 
gemensamt ämne de kan diskuterar runt. Vidare anser hon att varje umgängeskrets har sin 
egen terminologi och värderingar, det gäller för Communitys att introducera dessa för nya 
samt att förstärka dem, så att alla i gruppen förstår varandra utan missförstånd. Nu när 
kunderna pratar ”samma språk” bör de tillåtas att dela med sig av sin expertis. Detta kan ske 
genom forum där individerna kan ställa frågor och ”experterna” svarar. Det är även viktigt 
enligt Seybold (1999) att skapa en samhörighet bland medlemmarna så att medlemmarna får 
en känsla av att de äger Communityt. 

Memmi (2006) påpekar att i Communitys finns en del likheter, dessa likheter kan vara att 
deltagarna ofta är anonyma och använder sig av pseudonymer. Sedan är en stor del av 
deltagarna aktiva och bidrar till interaktionen på Communityt, medan en stor massa även är 
passiva. När deltagarna bidrar till diskussioner adresseras inte svaret till någon speciell 
människa utan till hela gruppen. Enligt honom är den interaktion som avläggs på Communityt 
är oftast känslolösa dialoger och de förs på ett eget språk. Relationerna mellan medlemmarna 
är oftast ostabila och opersonliga. Diskussionerna som pågår är om det gemensamma ämnet 
som den virtuella Communitys har byggts upp runt. Miller et al (1999) menar att Communitys 
är ett lätt och spännande verktyg för att skapa diskussioner mellan besökare på webbsidan. 

Lin (2008) betonar att virtuella Communitys är ett effektivt sätt att dela information och 
kunskap som kunniga personer besitter. Vidare anser Lin (2008) att det är speciellt tre chatt 
tekniker som har fått stor fokus. Dessa är Webblogs (blogg), diskussionsforum och Wikis. 
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Bloggar är en specifik individs berättande av sin kunskap och erfarenheter medan forum är en 
diskussion bland flera aktörer medan Wikis är ett medium där personerna kan publicera sina 
erfarenheter och sin kunskap. För att bygga upp lojalitet till sitt Community har Lin (2008) 
tagit fram en modell som består av sju faktorer, som i modellen benämns H: 

 

 

H1. Informationskvalitet påverkar medlemmarna positivt mot de virtuella Communitys. Detta 
är den information som finns på webbsidorna, resultat från matcher och information om 
spelare. Desto bättre information som finns desto nöjdare blir medlemmarna på det virtuella 
Communityt. 
H2. Systemkvaliteten påverkar medlemmarnas belåtenhet positivt mot det virtuella 
Communityt. Detta är den teknik som finns på webbsidan, detta kan vara interaktiva 
funktioner samt att sidan är stabil och inte kraschar med jämna mellanrum. 
H3. Medlemmarnas belåtenhet påverkar känslan positivt av. När medlemmarna kan känna att 
de är nöjda med det som finns på webbsidan samt att de är nöjda med den tekniska delen, 
kommer medlemmarna spendera mer tid på Communityt. Det bidrar till att besökaren får en 
ökad känsla av tillhörighet. 
H4. Medlemmarnas belåtenhet påverkar positivt deras lojalitet till det virtuella Communityt. 
Belåtenheten är också en av faktorerna varför medlemmarna blir lojala till Communityt. Då 
de spenderar mer tid och bygger upp positiva känslor för Communityt och detta leda till 
lojalitet. 
H5. Känslan av tillhörighet påverkar positivt medlemmarnas lojalitet till det virtuella 
Communityt. Detta är en viktig faktor för virtuella Communitys då det enligt Lin (2008) inte 
kan uppstå engagemang eller deltagande om där inte fanns en känsla av tillhörighet. 
H6. Tillit påverkar positivt medlemmarnas känsla av tillhörighet till det virtuella Communityt. 
H7. Social Användbarhet påverkar positivt känslan av tillhörighet i det virtuella Communitys. 
Lin (2008) nämner att tillit är när en medlem tillåter sig vara sårbar av handlingar gjorda av en 
annan. Inom virtuella Communitys måste individerna skapa förtroende till varandra då det 
inte finns möjlighet till någon fysisk interaktion. Detta förtroende kan vara att alla 
medlemmarna handlar enligt de social accepterade reglerna som i förväg bestämts. Lin (2008) 
anser att om det inte finns tillit kommer det att bli ett stort hinder i skapandet av 
framgångsrika Communitys. 
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Sociala faktorer refererar till en individs samförstånd med grupp kulturen som finns på de 
virtuella Communitys (Lin 2008), Social duglighet är hur individerna i det virtuella 
Communitys visar respekt, erkännande och gillande. Medlemmar söker andras respekt och 
erkännande av andra medlemmar. 
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4 Resultat/Analys 

Här kommer vi presentera de resultat som vi kom fram till under vår studie. Detta kommer vi 
göra utifrån den teoretiska referensram som vi precis presenterat. 

4.1 Presentation av Innehållsanalys 

 

De flesta lagen i allsvenskan har liknande webbsidor, innehållet på dem är snarlikt och inte 
mycket som särskiljer dem från varandra. När vi tittade på lagens webbsidor utgick vi från ett 
par av Mohammed et al (2002) 7 C; 

• Content 

• Context 

• Connection 

• Communication 

• Customization 

• Social medias 

 

4.1.1 AIK 

På AIK:s webbsida är det lätt att hitta information om hur supportrarna kan köpa biljetter samt 
vilka platser som finns tillgängliga på arenan. Vi anser det svårt att hitta information om när 
de spelar, då detta inte finns på första sidan som det finns på de flesta andra webbsidorna. 
AIK:s webbsida är enkelt gjord och ger inget professionellt intryck. De har inget speciellt sätt 
att hålla kontakten med besökarna på webbsidan. De har bra kontakt med de andra AIK lagen 
som hockeyn och dyl. Samt att de har en bra länksamling till sidor som kan vara av intresse 
för deras besökare. AIK gör inte speciellt för att hålla sidan personlig för besökaren. 

AIK har ingen webb-tv på sin webbsida och inte i heller något Community. De har en webb 
shop på sin webbsida där de säljer småsaker som tröjor och liknande. AIK har bra statistik om 
sina spelare men en profilbild saknas. Sidan är för övrigt lätt navigerad då huvudmenyn alltid 
finns tillgänglig. Sidan finns bara på svenska. 

4.1.2 IF Elfsborg 

På Elfsborgs webbsida är det lätt att se när nästa match är och det är enkelt att få information 
om biljetter samt om arenan, webbsidan ger ett bra professionellt intryck. De använder sina 
lagfärger på ett bra sätt samt att direkt när supportern kommer in på webbsidan så spelas ett 
klipp från webb-tv upp, vilket väcker intresse. Dock känns det som webbsidan är uppdelad i 
tvådelar då webbsidan är uppdelad och all bakgrund där informationen befinner sig förvandlas 
till vit. De har inget speciellt för att upp rätthålla kontakten mellan besökare och laget. 
Elfsborg har en webb-tv samt en funktion som erbjuder supportrarna att mot betalning kunna 
se deras träningsmatcher. Medlemmarna kan få nyhetsbrev men förutom det erbjuder de inga 
social medias på webbsidan. De erbjuder viss relevant grundstatistik om sina spelare i 



34 
 

truppen, men där finns också mycket irrelevant information. Sidan är lättnavigerad och det är 
lätt för supportern att finna det den söker. Sidan erbjuds både på tyska och engelska, men 
endast sidan med deras klubbhistoria erbjuds på tyska, menyerna och all övrig information är 
fortfarande svenska. 

4.1.3 IF Brommapojkarna 

Brommapojkarna har en bra kalender på första sidan där alla kan se när de spelar. På 
webbsida är det enkelt att få information om biljetter samt om arenan. Deras webbsida har 
gjort bra jobb med att implementera sina färger i webbsidan. De har inget speciellt sätt att 
upprätthålla kontakten mellan besökare och laget genom webbsidan. De erbjuder ingen webb-
tv på sin webbsida eller någon annan social medias. Brommapojkarnas webbshop samarbetar 
med stadium, på webbsidan finns inga bilder på de produkter som erbjuds. Vidare har de 
profilbilder på sina spelare i truppen och endast personlig information om dem. Deras 
webbsida är lättnavigerad. Sidan erbjuds både på tyska och engelska, men endast sidan med 
deras klubbhistoria erbjuds på tyska, menyerna och all övrig information på webbsidan är 
fortfarande svenska. 

4.1.4 Malmö FF 

På Malmös webbsida är det lätt att hitta lagets spel- och träningsschema, det är också lätt att 
hitta information om biljetter och arenan. Webbsidan är snyggt uppbyggd och ser väldigt 
professionell ut. Malmö FF:s webbsida har på ett bra sätt lyckats använda sig av lagets färger. 
På webbsidan är deras webbshop utplacerad så den är lätt att finna. Under deras nyhetsarkiv 
är det går det leta bland gamla och nya inlägg då de sorteras efter ämnen. De har ingen 
speciell funktion med vilken supportrarna kan få kontakt med laget. MFF har en webb-tv där 
de sänder olika program innan matchstart, men utöver det har de inget social medias på 
webbsidan. Webbsidan finns endast på Svenska 

4.1.5 IFK Göteborg 

Webbsidan gör det lätt att se när nästa match spelas, den gör det även lätt att hitta biljetter till 
dessa. Webbsidan inger en professionell känsla och de arbetar bra med sina färger. Ingen 
speciell kontakt mellan besökare och laget. De har webb-tv men inget social medias. De 
erbjuder supportrarna nyhetsbrev. Deras webbshop har ett brett utbud och är lätt att hitta. 
Vidare publicerar de nyheter på webbsidan samt att de erbjuder en bra statistiskbas om sina 
spelare. Deras webbsida finns på engelska om klubbinfo, trupp, historia och en välkomstsida. 

 

4.1.6 Örebro 

Lätt att hitta information om matcherna samt lätt att hitta var biljetter kan köpas. Deras 
webbsida ger ett professionellt intryck men inger känslan av att den mer riktar sig till företag 
än supportrar. De lyckas på ett bra sätt göra reklam för sin webbshop. De erbjuder funktioner 
som social mediass. Webbsidan ger ett bra intryck och de har arbetat bra med sina lagfärger. 
Webbsidan erbjuder bra nyheter samt information om spelarna och statistik om varje enskild 
spelare. Webbsidan kan ibland kännas svårnavigerad och rörig, samt den finns bara på 
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svenska. 

4.1.7 GAIS 

Det är lätt att hitta information om biljetter på deras webbsida. Den är snyggt designad och de 
arbetar bra med sina färger, men hela webbsidan känns simpel. För att få fler till sina matcher 
har de en landningssida innan supportrarna infinner sig på indexsidan, där de uppmanar till 
biljettköp. De har varken webb-tv eller social medias på sin webbsida, men erbjuder 
nyhetsbrev. De erbjuder ingen webbshop på sin webbsida. På webbsidan finns relevant 
information om truppen och klubben, deras spelarinformation och statistik är riktigt bra. Sidan 
kan ibland kännas svårnavigerad. Vissa delar på webbsidan finns på engelska som information 
om klubben. 

4.1.8 Halmstads BK 

Halmstad BK:s webbsida ger bra information och det är enkelt att få information om biljetter 
samt om arenan. Webbsidan är snyggt uppbyggd med lagfärgerna som ett genomgående tema. 
När supportern kommer in på index sidan hamnar de först på en landningssida som är tänkt att 
bidra till en ökad upplevelse för supportern. Halmstad har både webb-tv samt social mediass 
som de kallar ”Halmstadspanelen”. Detta är också ett sätt att hålla kontakten mellan 
supportrarna och laget. Deras webbsida är väldigt lättnavigerad. 

4.1.9 BK Häcken 

Bra information om hur supportrar kan köpa biljetter och samt bra information om arenan. 
Webbsidan inger ett professionellt intryck, deras klubbfärger är inte dominerande vilket gör 
det svårt att riktigt veta vilka de är. För att öka upplevelsen och uppmana till köp har BK 
Häcken använt sig av en landningssida innan supportern anländer på indexsidan. Webbsidan 
har en webb-tv men inte något social medias, de erbjuder även en webbshop på webbsidan. 
De har bra information om sina spelare men de saknar statistik om varje enskild spelare. 
Webbsidan finns både på svenska och engelska. Webbsidan är lätt navigerad. 

4.1.10 Hammarby 

Även Hammarby har gjort som övriga fotbollslag i allsvenskan och gjort det lätt för 
supporterna att hitta de kan köpa biljetter. Vidare erbjuder de bra information om 
biljettpriserna, arenan och dess sittplatser. Webbsidan är snyggt uppbyggd och de har använt 
sina lagfärger tydligt, den är dock svårnavigerad. De erbjuder webb-tv men inte något social 
medias. Webbshop finns även på denna sida där supportrarna kan hitta olika produkter. 
Webbsidan finns på svenska, engelska samt spanska. 

4.1.11 Djurgården 

Information om biljetter och arenans sittplatser är likasom de andra klubbarna, de har lyckats 
ge information på ett bra sätt om var och hur supportern kan införskaffa sina biljetter. Deras 
webbsida är professionellt gjord och är väldigt estetiskt attraherande, de har lyckats på ett bra 
sätt använda klubbfärgerna genomgående på webbsidan. Djurgården erbjuder supportern att 
logga in på deras webbsida och de har social mediass på sin webbsida, emellertid så måste de 
betala för att kunna ta del av dessa tjänster. Djurgårdens webbsida har webb-tv. Djurgårdens 
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information om deras spelare är riktigt bra då det finns bilder och bra information om spelarna 
samt statistik. Webbsidan finns på engelska och svenska. 

4.1.12 Örgryte 

Örgryte har bra information om sina biljetter och hur supportern kan införskaffa dem. Örgryte 
har webb-tv men också ett klotterplank där besökare kan skriva. Dock är webbsidan inger inte 
ett professionellt uttryck. Finns inget speciellt på webbsidan som får en att vilja stanna en 
längre stund. 

4.1.13 Gefle IF FF 

Det första som supportern stöter på är en pop-up reklam som tar upp halva skärmen. Denna 
pop-up var nästan omöjlig att kunna stänga ner. De har webb-tv och webbshop men inga 
social mediass. De har inte spelarinformation om alla spelare och mycket av 
spelarinformationen är endast över webb-tv. Denna sida ger inte mycket anledning för 
återbesök. 

4.1.14 Trelleborgs FF 

Som alla de andra klubbar har Trelleborgs FF:s webbsida bra information om att hitta biljetter 
samt när nästa match spelas. Trelleborgs FF:s design är rörig med jobbiga länkar och inger 
inte rätt känsla av en professionell fotbollsklubb. För att bygga upp upplevelsen samt 
uppmana till köp har även Trelleborgs FF en landningssida som supportern hamnar på innan 
de kommer in på Indexsidan. Sidan har en webb-tv men inga social mediass. 
Spelarinformationen som de har är ofullständig på vissa spelare. Webbsidan finns på språken 
Svenska, Engelska samt Tyska. 

4.1.15 Kalmar FF 

Kalmar FF:s webbsida har en stor kalender som supportern finner på första sidan, där kan 
supportern se vad som händer under månaden och vilka matcher som spelas. Även Kalmar FF 
erbjuder information om biljetter och hur de kan införskaffas genom webbsidan. Man kan för 
tillfället logga in på webbsidan men när supportern väl är inloggad finns det inget speciellt de 
kan göra. KFF har webb-tv och arbetar aktivt med att hela tiden förbättra denna. 

Som betraktaren kan se är de allsvenska klubbarna väldigt snarlika varandra, där några få av 
dem har applicerat konceptet med social medias på sin webbsida för att bygga relationer med 
besökarna över Internet. Vad vi kan se att alla klubbarna arbetar med är att de gör det lätt för 
supportern att hitta information om biljetterna samt hur de införskaffas. De flesta klubbarna 
arbetar också aktivt med att erbjuda supportrarna en webb-tv på sin webbsida. 

4.1.16 Pittsburgh Penguins - NHL 

Penguins är ett hockeylag i den Amerikanska ligan NHL. Deras webbsida delar plattform med 
de övriga lagen i NHL. Detta betyder att kontakten mellan dem och de andra lagen är stor då 
det är lätt för användaren att hitta till något av de andra lagen genom bara några knapptryck. 
Webb-tv är något som de använder aktivt genom att hela tiden uppdatera sina klipp. Vad som 
skiljer sig mest från detta lag och de svenska fotbollslagen är att de hela tiden försöker 



37 
 

uppmana till köp av supporterprodukter. En annan stor skillnad är hur de arbetar med social 
medias. På Penguins webbsida kan de som vill bli medlem. Som medlem kan supportern 
kommentera nyheter samt föra sin egen blogg, ladda upp bilder eller videoklipp som andra 
användare kan titta på. De har också en avdelning på hemsidan där supportrar kan skicka in 
bilder till Penguins och få delta i tävlingen ”Fan of the week”. 

4.1.17 Dallas Cowboys - NFL 

Cowboys är ett lag i Amerikanskfotboll i NFL. NFL:s webbsidor är uppbyggda som NHL:s 
där alla lagen ligger under samma plattform. Därför är det lätt att navigera mellan lagen. 
Cowboys har mycket information om vad de gör för samhället och för ungdomar. Webb-tv 
arbetar de också väldigt aktivt med och det är ett vanligt sätt för dem att presentera nya 
nyheter. Precis som Penguins uppmanar Cowboys till köp av deras supporter produkter och 
biljetter För att kunna känna att supportern är en del av laget hela tiden har Cowboys gjort att 
man kan ladda ner så att ens webbläsare blir i Cowboys färger. Precis som Penguins har 
Cowboys också social medias, detta kallar de ”True Blue”. Här kan man bli medlem och då få 
skriva i forumet samt att sin egen profil där de skriver om sig själv. 

4.2 Sammanfattning av inehållsanalys 
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Innehållsanalysen visar att de allsvenska klubbarna är väldigt snarlika varandra vad gäller 
applikationer och design. Majoriteten av lagen har webb tv, alla lagen har information 
lätttillgänglig om hur supportern köper biljetter och om sittplatserna. De flesta lagen har också 
så att supportern på förstasidan lätt kan se när nästa match spelas med vissa undantag. 
Klubbarnas hemsidor är oftast uppbyggda som vi förväntade oss med klubbens färger som ett 
genomgående tema och försöker genom det inge ett professionellt intryck.  
När det kommer till de interaktiva delarna så är nästan alla klubbarna väldigt svaga, den 
kontakt som hemsidorna har med andra hemsidor är en länksamling till de andra allsvenska 
lagen samt förbundet, vissa av klubbarna hade även länkar till lag utomlands. Kontakten 
hemsidan har med sina besökare är i nästan alla fall bara via e-mail och nyhetsbrev. Inget av 
lagen hade någon speciell funktion för att göra deras hemsida mer personlig för sina besökare. 
Bara Djurgården, Örgryte, Örebro och Halmstad hade någon form av social media på sin 
hemsida. Det måste dock tilläggas att studien är högst subjektiv, trots att den utgått från 
Mohammed (2002) sju C. Det subjektiva ligger i betraktarnas ögon och egna preferenser och 
då vi människor inte kan vara enbart objektiva har denna studie subjektiva inslag.  
 

4.3 Presentation av Kalmar FF 

Kalmars fotbollsförening skapades 1918 genom att de två klubbarna IF Gothia och IF 
Kamraterna slogs ihop och skapade fotbollsklubben Kalmars Idrottssällskap. Året 1927 
ändrade klubben till det namn som vi känner dem vid idag, Kalmar FF. Kalmar FF har genom 
åren lyckats bygga upp sitt varumärke till regionens starkaste varumärke och har varit med att 
sätta staden Kalmar på kartan. (www.kalmarff.se). 
Kalmar FF har under åren lyckats vinna ett antal titlar och den första kom säsongen 1980/81 
då de lyckades vinna svenska cupen. Nästa vinst kom säsongen 1986/87 och den tredje 
vinsten i Svenska Cupen kom år 2007. Kalmar FF har endast blivit svenska mästare en gång 
under alla sina år och detta var säsongen 2008. Klubben har en chans att kvala in till 
Champions League i och med att de är regerande svenska mästare. 
1949 lyckades Kalmar FF för första gången ta sig upp till Allsvenskan och de spelade sin 
första match den 31 juli 1949. Mellan åren 1950 och 1955 hoppade Kalmar FF mellan 
allsvenskan och div. 2 där de 1955 åkte ner i div.2 och lyckades inte ta sig upp på 20 år. Den 
19 oktober 1975 var det dags för Kalmar FF att spela i allsvenskan igen. 
1982 åkte Kalmar FF återigen ner till div. 2 men denna gång lyckades de gå upp i allsvenskan 
igen efter ett år. Men detta varade inte så länge då de 1986 åkte ner till Söderettan. Efter ett 
antal tunga år så lyckades Kalmar FF vinna div.2 obesegrade och detta räknades som ett 
Svenskt rekord från Div 2 och uppåt. 1998 vann Kalmar FF div.1 och var tillbaka i 
allsvenskan men denna gång varade det inte heller någon längre tid och de nästkommande 
åren blev det ner och uppflyttning i den högsta serien. 
2003 gjorde Kalmar FF en offensiv satsning och lyckades värva bland annat ett par 
brasilianska spelare som med hjälp av resterande laget lyckades säkra segern och ta klivet 
ännu en gång upp till Allsvenskan. 2004 lyckades Kalmar FF med en kanonsäsong och 
lyckades hamna på 5 femte plats i Allsvenskan och har sedan dess inte åkt ner från 
Allsvenskan. 
Kalmar FF säljer ungefär 40 000 – 45 000 biljetter varje säsong och ca 8 000 av dessa bokas 
genom ticnet.se som är Kalmar FF:s återleverantör på Internet. 
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4.4 Arenan 

Enligt författarna och de personer vi intervjuat är arenan i Kalmar för tillfället inte 
tillfredsställande, varken för supportrar eller klubbledning. På grund av att arenan inte är bra 
påverkar detta upplevelsen och även hur många supportrar som kommer och ser matcherna. 
Där finns planer på att bygga en ny arena och allt de väntar på är tillståndet för att börja 
bygga. Bengtsson säger att de väntar på överklagandet och att det är åtta månaders 
handläggningstid. Roth yttrar att den nya arenan är ett måste för att kunna hänga med i 
utvecklingen både för att öka sponsorintäkterna samt publikintäkter. Supporterkulturen i 
Kalmar är enligt Bengtsson inte bra och en bidragande orsak till detta är bland annat på grund 
arenans tillstånd. 

4.5 Målgrupp 

Seybold (1999) betonar för att uppnå bästa resultat inom e-handel är det viktigt att 
organisationerna riktar sin webbsida till rätt kunder. För att kunna göra detta måste de veta 
vilken som är deras målgrupp. Parks och Quarterman (2003) säger att orsaken till varför 
människor tittar på sport skiljer sig mellan individerna, vilket gör det ännu viktigare att ta reda 
på dessa så organisationen kan nå dem med rätt budskap. Bengtsson nämner i en intervju att 
målgruppen på webbsidan är väldigt spridd, men han påstår att de kan se att majoriteten av 
besökarna är mellan 20 och 35 år. Liljevall säger att det inte finns någon speciell målgrupp de 
riktar sig till när de tillverkar sina webb-tv klipp, han berättar att det är intresset för fotbollen 
som ligger till grunden för produktionen. 

4.6 Supportrar 

”Åskådarna är lika mycket del av atmosfären som luften, regnet, solen och dimman… - 
Bernad Joy” (Engstrand s133, 2003) 
Engstrand (2003) anser att supportrarna har blivit alltmer viktiga för fotbollsklubbarna och 
deras utveckling. Sund (2008) tar upp att fotbollen har blivit en industri där supportrarna är 
kunderna vilket gör dem till en livsviktig del inom fotboll. Tyvärr så är supporterkulturen i 
Kalmar inte lika bra som den är på andra ställen. Liljevall anser att supporterkulturen i 
Kalmar är väldigt svag. Medan Bengtsson påstår att supporterkulturen i Kalmar inte är 
jättestor jämfört med andra ställen. Westerlund nämner att Kalmars supportrar är väldigt 
speciell, han berättar att det finns de som har säsongbiljetter och de är alltid på matcherna och 
sen finns det de som bestämmer sig samma dag att se på matchen. Roth berättar att även om 
Kalmar FF:s varumärke är starkt så är supporterkulturen i Kalmar inte så framstående jämfört 
med resterande Sverige. Supportrarna i Kalmar är inte organiserade vilket gör det svårt att 
kommunicera med dem. Vidare påstår han att anledningen till varför inte Kalmar FF:s 
supportrar har lyckats att organisera sig är på grund av brist på riktiga ledare. Detta är på 
grund av att det inte har setts som fint att tillhöra denna grupp då de har fått ett dåligt rykte av 
att innehålla ett viss klientel som många inte vill beblanda sig med. Enligt Engstrand (2003) 
är fotboll mycket mer än bara matcher, det innefattar även spänningen runtomkring och 
kulturen som fotboll medför. Men det finns stor potential i Kalmar, då Roth anser att Kalmar 
är ett väldigt starkt fotbollsfäste. Han förklarar detta genom att det inte funnits något starkt 
engagemang för någon annan lagsport en fotboll i Kalmar. 
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Engstrand (2003) anser att det kan återfinnas olika sorters beteenden bland fotbollssupportrar 
på en fotbollsmatch. Genom våra intervjuer vi genomförde fick vi fram att vissa människor 
som kan återfinnas på Kalmar FF:s hemmamatcher kan sammankopplas med de Engstrand 
(2003) kallar Martyrerna. Det är den supportergrupp som redan innan matchen är 
pessimistiska över matchens utgång, de har en allmänt dålig inställning och de hittar ofta 
någonting att klaga på. Bengtsson påstår att det är mycket gnäll bland supportrarna på läktarna 
trots att de vunnit. Bengtsson nämner att det finns en konstig mentalitet i Kalmar där det 
verkar vara lättare att bli glad när det går dåligt för fotbollslaget än när det går bra. När de väl 
vinner, som SM-guldet 2008, är det 15 000 människor på Stortorget och alla är glada. Roth 
framför att det är så i sportens värld, att när de vinner är supportrarna glada men när de 
förlorar klagar de. Roth menar att bara för supportrarnas klagomål är detta inte nödvändigtvis 
en dålig sak, utan att supportrarnas klagomål visar tecken på engagemang för fotbollslaget. 
Även om det kan kännas jobbigt så är detta det engagemang som de vill ha, då det bevisar att 
fansen bryr som om vad som händer med fotbollslaget. 
Roth säger att Kalmar är en avkrok i Sverige och Sverige en avkrok i världen. Han påstår att 
de trender som först kommer i Rom och London arbetar sig vidare till Stockholm och sedan 
vidare till Kalmar. Roth tar upp exemplet om att supportrarna bär det egna fotbollslagets 
färger genom halsdukar eller matchtröjor inne på arenan. För fem till tio år sedan när 
supportrarna gick på match hade de kostym eller keps på sig och om supportrarna kom i det 
egna fotbollslagets färger, tittade folk snett på dem. I Stockholm vid samma tidpunkt kunde 
det ses supportrar, i varierande ålder och olika livsstilar, springa runt i matchtröja och 
halsdukar med det egna fotbollslagets färger. Idag kan det ses även på Kalmar FF: s matcher, 
då supportrar som har på sig sitt fotbollslags färger har blivit en normal företeelse. 
Vidare anser han att Kalmar FF:s supportrar blir nöjdare om de kan besegra fotbollslagen från 
storstäderna som exempelvis Stockholmslagen. Roth har såsom åsikt vidare att det finns en 
landsbygds mot storstads mentalitet i Kalmar och supportrarna blir mycket gladare när de 
vinner mot dessa än om de vinner mot fotbollslag från mindre orter som exempelvis 
Halmstads BK. 

4.7 Relationer 

Enligt Gummesson (2006) sätter relationsmarknadsföring relationer, nätverk och olika sorters 
interaktioner i centrum. En förutsättning för att dessa relationer och nätverk ska skapas är att 
det uppstår en kontakt mellan två olika parter. Om en interaktion ska skapas förutsätts att de 
båda parterna skapar ett samspel mellan varandra. Vidare anser han att vi alla ingår i olika 
nätverk av relationer. Lovelock (2001) anser att när en relation uppstått måste företaget 
försöka få kunden att interagera mer med företaget. Även McKenna (1991) betonar att en 
organisation måste hitta ett sätt att interagera med kunderna för att de ska kunna skapa och 
sedan behålla den relationen. Dessa interaktioner kan enligt Echeverri och Edvardsson (2002) 
ske via olika teknologiska hjälpmedel. Liljevall nämner i en intervju att en organisation kan 
skapa interaktioner på sin webbsida genom olika applikationer såsom spel, webb-tv, forum 
eller andra applikationer. Vissa interaktioner som skapar möjligheter för relationer är även 
rent informationsmässiga. Enligt honom skulle de på webbsidan kunna utlysa olika sorters 
tävlingar för att skapa en interaktion och relation mellan de båda parterna. Vidare tar han även 
upp olika former av social medias som ett alternativ till en interaktion. Vidare kan enligt 
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författarna olika erbjudanden från organisationen såsom biljettförsäljning på webbsidan vara 
ett annat sätt att få kunden till interaktion. Payne (1993) menar att med hjälp av dessa 
teknologiska hjälpmedel och applikationer kan en organisation skapa tillfredsställelse och 
skapa långvariga förhållanden med kunderna. Det viktiga är enligt honom är att kunna 
kombinera kvalité, kundservice och andra sorters marknadsaktiviteter. För en mindre 
organisation eller en förening är det oftast en kostnadsfråga, vilket kan leda till ett samarbete 
med företag då de utbyter tjänster menar Liljevall. De höga kostnaderna kan försvåra för de 
inblandade att kunna erbjuda en tillräckligt bra tjänst för kunderna och därför inte kan ge dem 
den kvalité eller tillfredsställelse de efterfrågar eller förväntar sig (Ibid.). Det är väldigt viktigt 
för organisationerna enligt Berry (1999) att kunna erbjuda och lyckas ge dem tillfredsställelse, 
något som de kan vara stolta över och glädja sig åt. Vidare nämner han att för att en 
framgångsrik relation ska kunna uppstå, måste kunderna känna sig delaktiga i organisationen. 
Mohammed et al (2002) anser att upprätthålla existerande relationer är billigare än att skaffa 
nya, eftersom existerande kunder redan har kunskap om organisationen behöver de inte lära 
upp dem och utbilda dem. Det argumenterar även Lovelock (2001) om då han menar att det 
kostar uppemot sex gånger så mycket att locka till sig nya kunder än det gör att behålla dem. 
Roth menar att det är kostsamt, både ekonomiskt och tidsmässigt, att bygga nya relationer 
med nya kunder. Vidare anser han att det är viktigt för en organisation att bygga upp ett 
förtroende hos kunden och att leverera det som utlovats, vilket inte alltid varit fallet. Det är 
även viktigt att underhålla sina existerande relationer. Det betonar även Grönroos (1993) då 
han anser att det primära intresset för en organisation bör vara att försöka behålla sina redan 
befintliga kunder. Dock är det viktigt att försöka knyta nya kontakter och locka till sig nya 
kunder, men det bör inte vara det primära intresset. I en hälsosam relation menar Lovelock 
(2001) att båda parter vill fortsätta det påbörjade utbytet i flera år framöver. Vidare betonar 
han att organisationerna inte får glömma bort de kunder som endast utnyttjar tjänsten endast 
en gång. 

Kommunikation är enligt McKenna (1991) en dialog mellan två parter men för att den ska bli 
effektiv behöver båda parter i relationen dra nytta av den. Vidare tar han upp att det handlar 
lika mycket om att lyssna, som att diskutera och prata i en relation. Det är genom en sådan 
dialog relationer kommer att utvecklas. Westerlund nämner att det är viktigt med någon slags 
möjlighet till kommunikation där de olika parterna kan föra en dialog på webbsidan. Det sker 
främst genom social medias eller diskussionsforum. Enligt Bengtsson så har inte Kalmar FF 
för tillfället mycket kontakt med sina kunder över internet. Den dialog som förs sker endast 
via e-mail eller det frågeformulär där besökarna erbjuds ställa frågor till föreningen. Dock 
granskas dessa frågor innan de läggs ut på webbsidan. McKenna (1991) menar att i 
relationsmarknadsföring behöver organisationen få feedback för att kunna skapa en dialog 
med sina kunder. Det skapar en starkare relation mellan organisationen och kunderna, samt 
bidrar till snabbare anpassning och nya förändringar. Han betonar även att organisationer 
skapar sig en stark position genom starka relationer baserade på tillit, ansvar och kvalité. 

4.8 Internetrelationer 

Küng et al (2008) menar att i dagens samhälle blir det allt viktigare för organisationer och 
kunder att knyta relationer och samla in ny information. Med hjälp av internet kan flera 
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utbyten ske under dygnets alla tjugofyra timmar. Det leder till helt nya informationskanaler 
som får allt större utrymme i människors liv. Enligt Bengtsson kan det dock vara svårt att 
skapa nya relationer över internet, åtminstone genom Kalmar FF:s webbsida som enligt 
honom enbart förmedlar information. Författarna menar dock att det inte borde vara något 
problem då varje interaktion på internetsidan skapar och bygger nya relationer. Enligt 
Dahlgren (2002) är informationskanalen internet mycket snabbare nu än för några år sedan, 
vilket bidrar till helt nya möjligheter för organisationer och kunder att hitta information och 
skapa nya relationer. Liljevall nämner dock att internet inte är fullt utbyggt och på flera ställen 
saknas ett snabbt internet. Den insikten gör att inte alla kan nås eller kan erbjudas vad som är 
förväntat. I en e-relation innefattas enligt Gummesson (2006) nätverk, relationer och olika 
interaktioner med hjälp utav IT. Vidare anser O’Connor och Galvin (2001) att det är viktigt 
att de olika IT-applikationerna och de tekniska applikationerna erbjuder användarna en 
tillfredsställande service, oavsett vilken sorts interaktion det handlar om. Enligt Mohammed et 
al (2002) måste ett informationsutbyte mellan besökaren och de som äger webbsidan bli 
positivt för att relationen och utbytet ska fortsätta. 
Ett steg för att vidareutveckla och skapa närmare relationer med supportrar och andra 
besökare på webbsidan kan ske genom interaktion från dessa enligt Liljevall. Denna 
interaktion skulle då kunna innehålla supportrarnas egna reportage från olika event, puben 
eller fotbollsmatcher, som sedan skulle publiceras på webbsidan för allmänheten. Det styrks 
av Lovelock (2001) som menar att i vissa sorters relationer måste kunderna vara delaktiga i 
processen för att upplevelsen ska bli positiv. Blir upplevelsen positiv stärks även relationerna 
mellan de inblandade parterna. Grönroos (1993) nämner att i relationer då kunden är 
medproducent spelar kundens förkunskaper en betydande roll. Alla reportage skulle behöva 
redigeras innan de läggs ut på webbsidan menar Liljevall, främst för att kunna se så inget 
känsligt eller stötande material visas upp. 
Lovelock (2001) anser vidare att de mer regelbundna och återkommande kunderna kan ses 
som mer lojala. Den relationen kan senare utvecklas till ett medlemskap och en långvarig 
relation. Vidare anser han att olika sorters medlemskap eller andra service applikationer, 
diskreta eller inte, kan skapa en närmare relation. Enligt författarna erbjuds för tillfället inte 
supportrarna som besöker webbsidan någon funktion för att bli medlem. Vilket även 
Westerlund nämner i en intervju. Detta kan påverka organisationen negativt då supportrar är 
emotionellt delaktiga och ofta vill känna en tillhörighet. Enligt Gummesson (2006) finns det 
olika steg utav kundlojalitet. För att en besökare ska verka aktivt och återkomma upprepade 
gånger till webbsidan och för att en framgångsrik relation ska kunna skapas, behöver 
organisationerna enligt Berry (1999) lyckas ge dem tillfredsställelse. De ska kunna känna sig 
delaktiga i organisationen. 
O’Connor och Galvin (2001) anser att marknadsförare måste upptäcka vad de olika kunderna 
efterfrågar för att en relation ska kunna bli starkare. Berry (1999) anser att vara emotionellt 
delaktig i en relation skapar det djupaste förtroendet till organisationen. För att skapa en mer 
personlig webbsida har Kalmar FF enligt Westerlund skapat spelarprofiler där de andra 
spelarna i fotbollslaget fått uppgiften att skriva presentationer om sina lagkamrater. Det 
skapar en mer nära relation mellan spelarna och supportrarna, då supportrarna får en mer 
personlig och djupare bild av spelarna. Som supporter vill man lära känna och kunna 
förknippa sig med spelarna och med organisationen. Supportrarna får se individen utanför 
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fotbollsplanen menar Liljevall. Vidare nämner han att de ska lansera ett reportage om en viss 
profil inom organisationen, då är det främst de okända personerna och medarbetarna, inte 
spelarna. De ska försöka visa den lilla anonyma personen som ändå bidrar mycket till 
organisationen utan att det syns. Det är sådana saker som gör idrottsklubbar så unika enligt 
Westerlund då dessa försöker lyfta fram gamla och nya profiler i organisationen, allt för att 
skapa en emotionell upplevelse och tillhörighet gentemot organisationen. 
Det är viktigt enligt Seybold (1999) att en organisations webbsida är i samma linje som den 
resterande delen av varumärket och lättnavigerad. Alla färger och budskap ska förmedla 
samma saker, både fysiskt och virtuellt på webbsidan. Även Gummesson (2006) tar upp att 
det blir allt vanligare att individer skapar parasociala relationer, som är relationer till olika 
objekt, symboler eller andra fenomen. Ett varumärke och dess image kan fungera som ett 
värde och relationsskapare. Westerlund anser att supportern vill bli förknippad med ett 
varumärke och klubben. Som exempel tar han upp att om du köper en tröja vill du bli 
förknippad med det klädmärket, detsamma gäller här. Det gör att supportern vill att hans lags 
information ska vara en del utav honom. 
”…så fort någonting intressant dyker upp på Kalmar FF:s webbsida, vill jag göra det till en 
del utav mig…” (Westerlund, 2009). 
Vidare betonar Seybold (1999) att en webbsida måste vara lättnavigerad för att minska 
eventuella irritationsmoment hos besökaren. För i dagens samhälle förväntar sig besökaren att 
det ska gå enkelt och snabbt när de besöker en webbsida. En långsam webbsida kan innebära 
att besökaren lämnar tidigare. Westerlund anser att för att kunna skapa ett längre besök på en 
webbsida är det viktigt att besökaren erbjuds intressant och lagom mycket information. Det 
för att sedan successivt öka och erbjuda mer information till besökaren. Enligt den statistiska 
webbsidan Alexa (www.alexa.com) spenderar en enskild besökare i snitt 2,7 minuter per 
besök på Kalmar FF:s webbsida. Därför är det enligt författarna viktigt att snabbt fånga 
besökaren och att han inte möts av en mur av information eller reklam när de besöker 
webbsidan. 
En webbsida ska försöka vara så personlig och unik som möjligt gentemot varje enskild 
besökare anser Seybold (1999). För att en webbsida ska kunna göras så unik som möjligt, 
måste besökarna lämna information om sig själva som senare kan användas vid nästa besök. 
En teknik som erbjuder en unik och mer personlig webbsida är enligt Westerlund RSS-teknik. 
Den tekniken bygger på att besökaren kan få ett speciellt utvalt informationsflöde från utvalda 
webbsidor. Det gör att besökaren kan få de utvalda webbsidornas information publicerade på 
sin egen personliga webbsida. Som exempel skulle en användare erbjudas att den utvalda 
informationen publiceras på dennes personliga Facebooksida. 
”…det tror jag kommer bli framtiden, vad man tjänar pengar på…”(Westerlund, 2009). 
Grönroos (2008) anser att när det gäller olika sorters tjänster kan det vara svårt att 
tillfredställa alla kunders behov och önskemål. Enligt Westerlund bör det inte vara några 
problem att erbjuda unika webbsidor då det finns stor potential i denna teknik. Det som kan 
skapa problem med unika och personliga webbsidor är enligt Seybold (1999) om webbsidorna 
är för tunga att ladda. Då kommer besökaren att få vänta längre än vanligt, vilket kan skapa 
missnöje. 
Med rätt organisation och struktur tror Liljevall att den nystartade webbstudion och webb-tv 
kan innebära ett lyft för hela organisationen och dess relationer. Genom webb-tv får 
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supportrarna tillgänglighet till nya och aktuella uppdateringar om vad som händer inom och 
med anknytning till organisationen. Det tror han kommer skapa djupare relationer och bidra 
till ökad interaktion mellan supportrar och organisationen. Trots att de finns stor potential i 
internet och olika webbaserade applikationer, får en organisation inte övervärdera dess 
potential. Det är viktigt enligt Seybold (1999) att organisationen tänker på och respekterar att 
alla människor inte har internet eller använder det i samma utsträckning. 

4.9 Customer experience – Upplevelsevärld 

Schmitt (2003) anser att en kund inte köper en tjänst eller produkt bara för dess attribut, utan 
även vad den kan göra för honom efter och under köpet i form av upplevelse. Kunden köper 
tjänsten för att det är en del i en livsstil, en upplevelse. Både före, under och efter köpet 
kommer kunden att uppleva och konsumera den information, service eller annan interaktion 
som kunden vill ha. För att supportrarna ska få maximal upplevelse krävs enligt Seybold 
(1999) att alla de olika elementen som innefattar före, under och efter match överensstämmer 
och helst överträffar supporterns förväntningar. Även Holloway (1995) anser att kunder vill 
ha och väljer de produkter eller tjänster som har störst potential att tillfredsställa och ge dem 
en upplevelse. Enligt författarna erbjuder mediet internet supportrarna flera möjligheter till att 
kunna bygga upp en matchupplevelse. Denna upplevelse påverkar sedan supporterns syn och 
känslor inför matchen, då supportern tagit in information och tolkat detta subjektivt och 
utifrån sin egen personliga förmåga. Vidare anser de att då de olika supportrarna 
kommunicerar med varandra kommer att påverka hur de upplever tjänsten. Även Grönroos 
(2008) betonar detta då han anser att supportrarna vissa gånger lätt kan ändra uppfattning. 
Roth anser att för tillfället finns det ingenting som stärker upplevelsen för supportrarna innan 
matcherna på deras webbsida. Det håller Westerlund med om då han anser att det material de 
erbjuder före match inte är tillfredsställande eller helt obefintlig. Efter avslutad match kan 
supportern på webbsidan titta på den efterföljande presskonferensen på webb-tv eller olika 
små korta klipp från matchen. De erbjuder även ett kortare matchreferat. Enligt Westerlund 
skapar det nya interaktioner och relation vilket bygger upp en upplevelse hos supportern efter 
avslutad match. 
Det är viktigt att kunderna erbjuds nya upplevelser, innovationer och lösningar enligt Schmitt 
(2003). Vilket även Westerlund nämner att de för närvarande utvecklar på webbsidan, främst 
då funktioner som bidrar till ökad upplevelse och interaktion före matchstart. Lyckas de inte 
hitta nya innovationer eller lösningar som bidrar till att öka supportrarnas förväntningar 
kommer den totala upplevelsen att upplevas som negativ menar Schmitt (2003). Det gäller 
enligt honom att organisationerna genom interaktion med supportrarna skapar djupare 
relationer för att kunna engagera dem på ett mer emotionellt plan. Ett sätt att engagera 
supportrarna innan match, förutom webb-tv och social medias är att använda en 
landningssida. Prahalad (2004) anser att kunderna kan välja sin nivå av interaktion och på så 
sätt få en positivare upplevelse. Enligt Westerlund är en landningssida ett verktyg som kan 
användas för att skapa en interaktion och höja upplevelsen innan match. En landningssida är 
en webbsida besökaren hamnar på efter att han eller hon klickat på en annons, det kan vara 
exempelvis ett spel. Dock kan dessa verktyg bli negativa, om den efterföljande matchen inte 
speglar vad den uppbyggda upplevelsen innan matchen lovat. 
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Om alla i publiken på en fotbollsmatch eller en konsert är alldeles tysta eller inte lever sig in i 
eventet, kommer upplevelsen enligt Lovelock (2001) att bli betydligt sämre än vad det kunde 
bli. Eftersom supportrarna bidrar till upplevelsen så måste organisationerna hitta de rätta 
grupperna som kan bidra till en positiv upplevelse. Om de inte lyckas kommer upplevelsen att 
bli negativ för kunden. Med hjälp av olika verktyg på webbsidan anser vi att Kalmar FF 
bygga upp förväntningar som gör att supportrarna senare under matchen blir mer emotionella 
och på så sätt skapar en bättre stämning under match. Då främst genom olika inslag via webb-
tv och andra funktioner där kunderna får interagera på ett mer personligt plan med exempelvis 
någon i laget eller i dess närhet, samma dag som matchen. Även Liljevall betonar att webb-tv 
är ett verktyg som kan skapa och bygga upp förväntningar innan match. Enligt Seybold 
(1999) är det då viktigt för organisationerna att känna vad deras supportrar efterfrågar och hur 
de agerar, för att sedan använda de preferenserna skapa en så anpassad och dynamisk process 
som möjligt. Holloway (1995) menar också att kundens individuella preferenser och 
influenser påverkar beslutet. Deras förkunskaper och information de har innan påverkar även 
kundens upplevelse. Schmitt (2003) framhåller att kunden inte upplever samma objekt 
likadant som organisationen, eftersom en upplevelse är väldigt subjektiv och personlig. En 
supporter kan uppleva att en fotbollsmatch som misslyckad medan representanterna från 
klubben kan uppleva det som en lyckad upplevelse. 
När organisationen ska analysera kundens upplevelsevärld anser Schmitt (2003) att det är 
viktigt att ta hänsyn till olika punkter som deras livsstil, det sociokulturella och kundens 
behov av upplevelser. 
”Möjligheterna är oändliga, det är bara fantasin som sätter stopp” (Liljevall, 2009). 
Livsstilar och sociokulturella preferenser tror Liljevall är väldigt trendbaserat. Trenderna är 
främst baserade på vad media, som exempelvis TV och dagspress förmedlar. Det bidrar enligt 
honom till nya möjligheter att bygga upp en matchupplevelse och skapa djupare relationer 
med supportrarna. Genom att sända matprogram eller instruktionsvideo, för olika 
träningsmetoder, på webb-tv kan bidra till att öka fotbollsintresset och då även 
matchupplevelsen. Grönroos (2008) anser att ny design, stil eller en annan atmosfär kan skapa 
nya sorters upplevelser. 
Westerlund tror att i framtiden kommer all information som finns tillgänglig på olika 
webbsidor vara länkade till andra webbsidor som bloggar eller nyhetssidor som disputerar 
samma ämne. Om exempelvis Kalmar FF spelat en match och det är några andra som bloggat 
om matchen, kommer det finnas länkar till de aktuella webbsidorna. Det kommer att skapa 
oändliga möjligheter till att bygga upp en matchupplevelse genom att erbjuda supportrarna 
som besöker webbsidan så mycket information som möjligt. Detta är enligt Schmitt (2003) 
viktigt då organisationen måste erbjuda nya innovativa lösningar med vilka supportrarna kan 
integrera och bygga upp sin upplevelse innan och efter match. 

4.10 Kalmar FF:s Hemsida 

4.10.1 Hur Webbsidan byggs upp 

Zott et al (2000) säger att många företag har börjat erbjuda kompletterande produkter så att 
kunderna inte behöver leta den önskade informationen någon annanstans. Kalmar FF gör detta 
med hjälp av en teknik som heter RSS, detta göra att supportern kan samla information från 



48 
 

andra webbsidor direkt till sin egen. Bengtsson hävdar att de arbetar med detta för att 
sammanlänka med de spelarbloggar som finns. Dessa bloggar ligger på webbsidor som 
Barometern och Bengtsson berättar vidare att arbeta med RSS är ett sätt för dem att få 
besökarna till Kalmar FF:s webbsida istället för de olika tidningarnas. 
Bengtsson nämner att de försöker att inte påverkas så mycket av hur andra klubbar gör på sina 
webbsidor utan de försöker vara så unika som möjligt. Vidare nämner han att när det kommer 
till webb-tv: n så hämtar de mycket inspiration från Norge, då Bengtsson anser att de är riktigt 
långt fram inom utvecklingen av webb-tv. 
Westerlund nämner att när de gjorde webbsidan hämtade de inspiration från olika NHL-lag, 
då de enligt honom ligger väldigt långt fram med att skapa relationer genom webbsidor. Som 
ett exempel på detta nämner han Superbowl-finalen i NFL, finalen i amerikanskfotboll, som 
är väldigt bra på att bygga upp upplevelsen och skapa bra relationer till sina supportrar. Vilket 
även styrks av Shanks (2002) då han anser att de inför Superbowl-finalen är väldigt duktiga 
på att bygga upp en upplevelse och förväntningar för supportrarna. Westerlund nämner att i 
USA och de stora sporterna som ligan i amerikanskfotboll, NFL, där lagen delar samma 
plattform och lagen väljer bara design på sin webbsida. Det medför att alla funktioner är 
synkade och användargränssnittet är lika på de olika webbsidorna som gör det lätt för 
supportrarna att navigera. 

4.10.2 Vad som finns på Webbsidan 

Bengtsson berättar att det inte finns någon större skillnad på materialet de producera, oavsett 
om de förlorar eller vinner. Han nämner att det ända han har lärt sig är att han skriver lite 
kortare matchrapporter om Kalmar FF förlorar, då de flesta av supportrarna inte vill ta del av 
den tillgängliga informationen i samma grad som vid vinst. 
På en webbsida måste organisationerna tänka på vad för information de ska erbjuda. 
Mohammed et al (2002) tar upp detta i ett av sina C:n.  Bengtsson påstår att på Kalmar FF:s 
webbsida är det en balansgång om vilken information som ska visas på webbsidan. Han säger 
att det som står på Kalmar FF: s webbsida måste vara helt sant och det får inte vara några 
spekulationer. Westerlund berättar samma sak, han säger att det som står på webbsidan ska 
supportrarna veta är till 100 procent sant. Westerlund anser att om de skulle börja publicera 
spekulationer och rykten skulle Kalmar FF:s trovärdighet skadas. Men eftersom kunderna vet 
att allt på webbsidan är sant kommer detta leda till att ryktet bland kunderna blir högre och 
detta leder i sin tur till bra ”Stickiness” enligt Zott et al (2000). Ett problem med detta är som 
Westerlund nämner i en intervju är att Kalmar FF är väldigt sena med att lägga upp 
information till skillnad från tidningar, eftersom tidningar kan publicera spekulationer kan de 
publicera vad de hör direkt. 

Ett problem för alla webbsidor är svårigheten att få besökarna stanna en längre tid, enligt 
Alexa.com stannar en besökare i genomsnitt 2.7 minuter per dag på Kalmar FF:s webbsida. 
Ett sätt att få besökarna att spendera längre tid på webbsidan är att på ett bra sätt arbeta med 
de applikationer som finns tillgängliga på webbsidan. Westerlund berättar att för att kunna 
skapa så långa besök som möjligt på Kalmar FF:s webbsida och få besökarna att komma 
tillbaka är det viktigt att webbsidan erbjuder intressant och mycket information. Vidare 
nämner han att det är viktigt att inte skrämma bort besökarna. Han anser att det är lätt att 



49 
 

besökarna skräms bort om de möts av en mur av information, i sådana fall kommer besökarna 
bara ignorera webbsidan och inte läsa informationen. 
På Kalmar FF:s webbsida finns möjligheten för supportrarna att bli medlem och skapa en 
inloggning på webbsidan, men för närvarande finns där inget speciellt supportrarna kan göra. 
Bengtsson berättar att detta är bara en Beta-version och att det kontinuerligt kommer erbjudas 
nya funktioner. Han tar upp att det kommer finnas möjligheter att ta del av erbjudanden samt 
att få nyhetsbrev och mycket annat. 
Bengtsson berättar att för- och eftersäsongen är den svåra tiden att upprätthålla intresset, han 
berättar att för att få människor att besöka webbsidan även i denna svåra tid så försöker de 
uppdatera så mycket som möjligt samt ha olika aktiviteter som tävlingar och liknande. 
Bengtsson nämner att eftersom detta är en ny sida och webbgruppen som de har nu som består 
av 5 st. är nystartad så har detta inte gjort förut och planerna ligger just nu under diskussion. 
En tävling som de har diskuterat enligt Bengtsson är att supportrar ska få spela in en Kalmar 
FF låt som de sedan kan skicka till Kalmar FF, detta ska då publiceras under webb-tv och 
besökarna ska då få rösta på vilket bidrag de tycker är bäst. 
Bengtsson berättar att de spelarbloggar som finns runt om på Internet, som ett par av Kalmar 
FF:s spelare håller i är inte på Kalmar FF:s initiativ utan deras egna. Han säger att det finns 
tankar på att få någon av de andra spelarna att börja blogga och då lägga detta under Kalmars 
webbsida istället för att det är som det är nu att de ligger under olika tidningar. Bengtsson 
säger att problemet med detta är att Kalmar FF inte kan betala spelarna lika mycket för 
bloggandet som tidningarna gör därför börjar spelarna blogga hos dem istället. 
Bengtsson berättar att det finns en hel del som han saknar på webbsidan och att en av dessa 
saker är bloggande spelare 
Liljevall säger att de kan se trender inom vad folk efterfrågar både då det gäller webbsidan 
och webb-tv. Vidare anser han att dessa trender är samma som de i media, Liljevall säger 
följande ”…kolla på de olika trender som finns i media…. Nu är det mycket träning och mat” 

För att kunna bygga upp ”Stickiness” menar Zott et al (2000) att tjänsten måste utvecklas till 
att bli så personlig som möjligt. Westerlund berättar att Kalmar FF:s webbsida försöker 
förmedla en personlig känsla genom att de har låtit spelarna själva skriva information om sina 
lagkamrater, detta för att skapa närmare relationer mellan spelare och supportrar. Han anser 
att den traditionella stilen med statistik och längd inte är lika personlig. Vidare nämner han att 
supportrar vill lära känna spelarna och bli förknippade med dem och klubben. 

4.10.3 Webb-tv 

För att skapa intresse under försäsongen sänder Kalmar FF olika reportage från deras 
träningsläger berättar Liljevall. Vidare nämner han att under säsongen är det väldigt 
resultatbaserat på vad de sänder. Sedan under eftersäsongen blir det mindre men att de ska 
försöka upprätthålla en viss kontinuitet på klippen de sänder. Han nämner att han gärna ser att 
de sänder saker utöver fotbollen som ändå har en viss koppling. Detta kan vara reportage om 
fysträning och träningspass eller något matprogram där supportrarna får lära sig äta nyttigt. 
På Kalmar FF:s webbsida och deras webb-tv finns där ett klipp just nu som heter ”Nannes 
tankar”, som handlar om att Nanne Bergstrand sitter och diskuterar saker utöver fotbollen som 
handlar om exempelvis livet. Bengtsson anser att detta är ett intressant program och ska locka 
sådana människor som i normala fall inte besöker webbsidan att besöka den. 
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Bengtsson säger att de sänder alla träningsmatcher live men inte de allsvenska matcherna då 
det inte är tillåtet. De får däremot eftersända matcherna dagen efter avslutad omgång, men 
Bengtsson berättar att detta tar mycket bandbredd som kostar pengar. Om de ska erbjuda 
denna tjänst så anser han att de måste ta betalt för den. 
Liljevall anser att Norge är väldigt långt fram i utvecklingen när det kommer till webb-tv i 
jämförelse med Sverige. Han berättar att det är viktigt att de som utvecklar webbsidor tänker 
på att den virtuella världen och den fysiska världen sammanlänkas med en bro. Supportern 
ska få samma känsla på webbsidorna och webb-tv som de får ute i den fysiska världen på 
arenan. 
Liljevall anser att det som begränsar mest när det kommer till webb-tv är tillgången till 
bredband, det kräver att besökaren förfogar över ett relativt snabbt bredband för att kunna se 
på webb-tv. Ju högre kvaliteten är på klippen desto mer bandbredd krävs för att se dem. För 
tillfället lägger de ut flera versioner av klippen i olika sorters bildkvaliteter, vilket innebär att 
de med sämre uppkoppling också erbjuds möjlighet att titta på webb-tv. Liljevall tror att i 
framtiden kommer det inte vara uppdelat i tv, radio och dator utan allt kommer att samlas i en 
kommunikationslinje och när bandbredden är utvecklad i Sverige kommer Internet att ta över. 
Därför anser Liljevall att webb-tv kommer integreras och bli en del av vardagen och det finns 
obegränsad potential inom webb-tv. 

4.11 Social medias - Community 

Enligt McKenna (1991) är en personlig relation det bästa sättet att behålla kundens lojalitet. 
Gummesson (2006) anser att relationsmarknadsföring bidrar till längre relationer, ökad 
”return on relationships” och riktar sig även mot enskilda individer eller olika Communitys. 
Dessa individer delar till stor del samma värderingar eller intressen, vilka bildar olika 
subkulturer. Westerlund tar upp att ett sätt som dessa individer kan mötas på är om de erbjuds 
medlemskap i en organisation eller andra former av social medias. Ett medlemskap ska kunna 
erbjuda individen fler funktioner vilket denne kan interagera med andra. Egan (2001) menar 
att vissa individer söker sig till varandra och bildar mindre grupper av likasinnade individer, 
vilka kan grunda sig på gemensamma intressen eller liknande livsstilar. En grupp individer 
med extraordinär lojalitet är enligt O’Connor och Galvin (2001) fotbollssupportrar eller andra 
supportergrupper. De menar att en fotbollssupporter kan byta fru, men de kommer aldrig byta 
favoritlag. Även Egan (2001) anser att vissa relationer kan utvecklas till en djupare relation. 
Individer kopplade till olika fotbollsklubbar har en tendens till att ingå ett mer emotionellt och 
en djupare relation till organisationerna. 
Ett Community bygger på olika interaktioner mellan olika individer. Enligt Miller (2008) är 
ett online Community en term för flera olika medier, dessa kan exempelvis vara forum eller 
olika former av bloggar. Det är även ett ställe där det enligt Zott et al (2000) olika individer 
kan dela åsikter och erfarenheter, vilket leder till att de mer eller mindre fritt kan forma 
innehållet på de olika sidorna. Just att alla individer som deltar i de olika interaktionerna har 
olika åsikter och därför framför dessa ocensurerat kan i vissa fall vara väldigt känsligt anser 
författarna. Dock får det inte bli för kontrollerat då det kommer skada själva interaktionen och 
relationen. 
”…alla kan ha ett forum, där man kan skriva vad man vill. Men vill man ha viss seriositet 
måste man kunna kontrollera vad som skrivs” (Westerlund, 2009). 
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Westerlund är väldigt positiv till olika sorters Communitys eller social medias som 
relationsskapare över internet. Dock nämner han att det är väldigt svårt, men att det behövs 
viss kontroll över vad som skrivs i de olika interaktionsforumen. Även Bengtsson betonar att 
viss kontroll måste införas. Det med bakgrund till deras egna erfarenheter, då deras egna 
supportrar hängde ut sitt eget fotbollslags spelare på forumet. 
”Interaktivitet är viktigt, men väldigt svårt” (Westerlund, 2009). 
Men för att ett Community ska fungera som ett öppet interaktionsforum måste alla användare 
även kunna vara anonyma eller erbjudas ett alias enligt Memmi (2006). Det för att de ska 
förbli anonyma och hålla på sin integritet om de så önskar, även om de deltar i interaktionen, 
vilket författarna anser leder till en mer öppen interaktion. En mer öppen interaktion bidrar 
även enligt Westerlund till att de som driver ett Community måste filtrera det som skrivs i de 
olika forumen. I ett Community är det viktigt att även ta hänsyn till att flera individer är mer 
eller mindre passiva och inte bidrar till interaktioner lika ofta. Social duglighet är enligt Lin 
(2008) hur individerna i det virtuella Communityt visar respekt, erkännande och gillande. 
Även Zott et al (2000) anser att individerna som interagerar är mer ärliga och rättframma om 
de förblir anonyma. Lin (2008) säger att tillit är när en medlem tillåter sig vara sårbar av 
handlingar av en annan. I virtuella Communitys måste de finnas någon sort av tillit då där inte 
är några ”face to face” möten. Denna tillit kan vara att användaren förväntar sig att de andra 
medlemmarna handlar enligt de social accepterade reglerna som har bestämts. Vidare anser 
Lin (2008) att om det inte finns tillit är detta ett stort hinder för att skapa framgångsrika 
Communitys. Om inte individerna erbjuds alternativ som anonymitet kommer kanske de att 
hämmas i sin interaktion. 
Zott et al (2000) menar att det inte kan finnas en diskussion så länge det inte finns en 
gemensam värld att prata om. Miller et al (2008) anser att på ett Community måste det skapas 
ett gemensamt ämne de olika individerna kan diskutera om för att det ska skapas en bra 
relation. Vidare menar de att Communitys är ett lätt och spännande verktyg för att skapa olika 
sorters interaktioner mellan olika individer. I framtiden tror Westerlund att Communitys och 
andra social medias kommer få allt större utrymmen och spela en viktig roll i relation och 
interaktionsbyggande på webbsidor. Enligt honom kommer allt fler webbsidor att integrera 
dessa funktioner på sina webbsidor. Redan nu finns det flera webbsidor som är anknutna till 
sportklubbar med olika sorters social medias tillgängliga. Det är i form av bloggar, forum 
eller andra varianter. Seybold (1999) anser att de olika individerna inom ett Community där 
de för olika diskussioner anser sig alla vara ”experter” på just det ämnet. Eftersom de flesta av 
individerna ”talar samma språk” känner de en samhörighet, vilket leder till att de inblandade 
känner att de äger Communityt. Lin (2008) anser att det är ett effektivt sätt att dela 
information med andra, både riktiga experter och alla andra. 
Westerlund säger att för att påverka de supportrar som bestämmer sig att gå på en 
fotbollsmatch samma dag som den ska spelas är social medias ett bra medium. Däremot anser 
han att de är väldigt svårpåverkade och det oftast är deras umgängeskrets som avgör om 
supportrarna besöker arenan eller inte. Vidare anser han att det kommer att bli ännu viktigare i 
framtiden och att trenden går mot att integrera social medias på webbsidor. 
Zott et al (2000) tar upp att Communitys är ett ställe där kunder kan dela sina erfarenheter och 
forma innehållet som de får av webbsidan. Han tar också upp att en organisation som kan 
finna människor som delar ett intresse kan bygga upp en virtuell Community. Kalmar FF och 
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andra fotbollslag har tillfälle att bygga upp något slags Community då de har ett så pass starkt 
identifierbart intresse bland sina kunder som fotboll och Kalmar FF. 

Det kan dock skönjas en trend inom fotboll att social medias blir ett allt mer förekommande 
element. Bengtsson berättar att det var vanligt att det fanns forum och liknande på webbsidan 
förut men allt efter olika supportergrupper dök upp försvann detta från de officiella 
webbsidorna. Vidare påpekar han att det finns de som har försökt att införa detta igen. För inte 
så länge sedan kunde supportrarna lämna kommentarer på nyheter och videoklipp men detta 
spårade ur och det utmynnade personangrepp. Bengtsson berättar att de är arbetsgivare till 
sina spelare och att det inte är okej att det pågår att folk skriver nedsättande kommentarer om 
spelare och tränare. 

Westerlund berättar att de ville skapa en interaktion på webbsidan då de skapade den. Vidare 
nämnde han att det hade funnits en kommentarfunktion men att denna skapade negativ 
stämning och spelare hängdes ut när de förlorade matcher. Westerlund ansåg att det var som 
om ett företag hängde ut sina egna spelare, därför tog de bort funktionen efter 2 veckor. Även 
Liljevall kommenterar detta med att de erbjöd supportrarna att lämna kommentarer på 
webbsidan, men att det inte blev riktigt som det var tänkt. Liljevall säger att ”Ogranskat 

material är farligt material, det kan bara sluta i kaos”. 

När vi frågar om de kommer att återinföra social medias får vi olika svar från Bengtsson och 
Westerlund. Bengtsson påstår att det inte finns planer på att skapa något social medias på 
webbsidan. Han berättar att de skulle behöva godkänna alla inlägg och detta skulle skapa 
negativa känslor hos supportrarna då de kommer undra varför vissa inlägg censureras medan 
andra inte gör det. Westerlund menar att det finns planer för att återinföra forum vid nästa 
version men försöka lägga detta externt så att besökarna får känslan att de lämnar sidan och 
kommer in på en supportersida. Det finner författarna lite konstigt att det finns sådan brist på 
kommunikation mellan de båda parterna. Vi anser att oenigheten mellan parterna kan bero på 
att de inte har samma visioner för den framtida utvecklingen av webbsidan. Anledningen och 
hur det uppstått tror vi även kan bero på att de ser på webbsidan från två olika perspektiv. Den 
ena parten har en mer relationssyn på hur webbsidan ska utvecklas medan den andra parten 
ser mer till de tekniska utvecklingsmöjligheterna. Dock är det endast spekulationer från 
författarna, men meningsskiljaktigheterna tyder enligt dem på viss brist i kommunikationen 
inom organisationen. Om inte parterna enas om samma mål kan det komma att hämma 
utvecklingen av webbsidan. 
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5 Diskussion och Slutsatser 

Här kommer vi presentera de slutsatser vi kommit fram till under vår studie samt ge förslag 
på hur en fotbollsklubb kan gå tillväga för att förbättra relatonerna och upplevelsen för 
supportrarna med hjälp av internet. Vi kommer även använda oss av den information vi fått 
genom innehållsanalys för att på ett bättre sätt kunna dra olika slutsatser och ge bättre 
rekommendationer. 
 

5.1 Internet 

Zott et al (2000) tar upp i sin artikel att många marknadsförare inte riktigt förstått att Internet 
inte bara är ett annat kommunikationsverktyg. Vi fick känslan att Kalmar FF inte riktigt 
förstått Internets fulla potential, då Anders nämner att deras webbsida används för att dela ut 
information. Den borde användas till så mycket mer som att skapa interaktioner med 
supportrarna. Numera kan interaktioner skapas med supportrar världen över och inte enbart 
lokalt. Internet gör det möjligt att nå ut till en större massa. Bara för att en supporter flyttar 
från den Kalmar betyder detta inte att de byter favoritlag. Genom Internet har de stora 
möjligheter att följa utvecklingen i sitt favoritlag och aktivt stödja det, oavsett var i världen 
supportern befinner sig. 
Vi anser att internet som relationsskapare är med rätt utförande och teknik ett väldigt starkt 
redskap. Det baserar vi dels på att de flesta har tillgång till internet samt väldigt många 
människor idag tillbringar mycket tid på olika webbsidor som nyhetssidor eller Facebook. 
 

5.2 Social medias 

 

 

Även om Anders sade att ha ett Community inte var aktuellt för tillfället och att det inte 
fungerar så tror vi att det finns sätt att få detta att fungera. Det finns redan ett par allsvenska 
klubbars hemsidor som har social medias på sin hemsida. Vi kommer i våra slutsatser om hur 
man hade kunnat bygga upp ett Community på Kalmar FF:s hemsida utgå från Lins (2008) 
modell om de 7 H. Vad Kalmar kan ha kontroll över är H1, H2, H6 och H7 och detta kommer 
sedan leda till att de andra 3 H: na blir uppfyllda och detta bygger lojalitet till hemsidan. 

Dessa tre H:n som går att påverkas är den kvalitet som finns på hemsidan på både 
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informationen och på systemet. Både dessa faktorer jobbar Kalmar FF aktivt med redan idag 
då de lägger ut mycket information och följer med i utvecklingen. När det kommer till system 
kvaliteten så är den väldigt bra då hemsidan är byggd av en professionell webb byrå. Eftersom 
den är ny så är sidan också uppbyggd i den senaste tekniken som finns att tillgå för tillfället. 

När det kommer om de andra två faktorerna om de sociala faktorerna så är det viktigt att det 
finns en tillit på hemsidan och att medlemmarna inte känner sig utsatta på något sätt när de är 
på hemsidan. Det är viktigt att motverka all sort av påhopp både på människorna i Kalmar 
FF:s organisation och på de medlemmar som finns på hemsidan. 

Med olika social medias kan supportrarna skapa relationer och interagera med både 
representanter från fotbollsklubben och andra supportrar. 
Problemet med social medias och Community är att det pågår mycket påhopp på människorna 
i organisationen såsom spelare och tränare. Vi menar dock att fördelarna överväger de 
negativa och att det går att kontrollera vad som yttras. Den lojalitet och relation som ett 
Community bygger upp anser vi är väldigt starka. Då fotboll är mer än bara en sport anser vi 
att genom interaktion kommer den sociala faktorn bygga upp en djupare relation med 
supportrarna och stärka supporterkulturen. 

För att kunna motverka att det pågår för mycket personliga angrepp menar vi att genom den 
idag tillgängliga teknik kan censurera vissa ord eller inlägg som inte får publiceras på 
forumen. Vi tycker att för att kunna delta i diskussionerna som pågår på dessa social medias 
så måste de vara medlem och detta skapar även en lojalitet mot klubben. Det leder även till en 
ökad kontroll av medlemmarna då klubben kan neka inträde till forumen för de som inte 
sköter sig. Sedan menar vi att Kalmar FF kan låta de mest aktiva medlemmarna en viss makt 
då de får i uppgift att hålla koll på forumen och ta bort de inlägg som de anser är stötande. Vi 
tycker också att det ska finnas en funktion där användarna själva kan markera ett inlägg som 
är stötande. 
Vi anser att Kalmar FF:s webbsida kan utvecklas mycket mer och att den besitter stor 
potential. Dock beror det på hur långt och om de ansvariga vågar göra det som krävs. För att 
skapa en interaktion och på så sätt förstärka relationerna och upplevelsen till sina supportrar 
genom webbsidan, anser vi att de ska skaffa någon form av forum eller Community på 
webbsidan. Detta kommer då enligt oss att skapa en djupare interaktion mellan Kalmar FF 
och dess supportrar, även relationerna mellan supportrarna kommer att stärkas. Problemet är 
hur mycket kontroll och censur de ansvariga måste använda när de granskar det som skrivs. 
För att minimera risken för påhopp och andra känsliga kommentarer så måste de ansvariga ha 
en relativt hård kontroll av vad som skrivs. För en idrottsförening som Kalmar FF kan det 
dock vara svårt att hitta personer som kan avsätta tid till den granskning som behövs. Även 
den ekonomiska frågan kan spela in om de lejer ut denna uppgift till någon utomstående. 
Vidare kan de ansvariga genom kontroll även censurera vissa ord som kan väcka anstöt hos 
vissa individer. För att senare låta en fysisk person granska materialet och därefter censurera 
vissa åsikter. 
Ska de lägga in kontroll och censur så anser vi det viktigt att de ansvariga är noga med att 
känna av läget och kunna sätta sig in i de olika diskussionerna. De måste ha en viss känsla för 
vad som ska censureras och vad som inte behöver redigeras. Vissa ord behöver inte vara 
stötande, beroende på sammanhang. 
Ett problem som kom fram under vår analys var att Kalmar FF:s arena inte erbjuder 
supportrarna någon som helst upplevelse vad gäller komfort och ljud. Jacob berättade i en 
intervju att de supportrar som går på dessa matcher oftast bestämmer sig samma dag som 
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matchen.  Dessa människor blir oftast mest påverkade av människor i deras umgängeskrets. 
Genom att ha social medias är det relativt lätt att marknadsföra matcherna samma dag och 
bara ett par timmar innan matchen börja skapa någon form av diskussion och därigenom 
bygga upp förväntningar. Eftersom dessa människor blir påverkade av sin umgängeskrets 
finns där en stor chans att de blir sugna på att se matchen och genom att diskussionerna förs 
mellan supportrar kommer de att pusha varandra till att gå och stödja sitt lag även under 
matcherna som inte är de bästa. 

Genom att ha social medias på webbsidan anser vi att supporterkulturen i Kalmar kommer att 
växa. Då supporterkultur först och främst är baserad på en gemenskap mellan människor som 
älskar sitt lag, i detta fall Kalmar FF. Genom att ha ett social media samlas de människor som 
har gemensamma känslor för Kalmar FF på ett ställe. Det tillåter supportrarna att ha en 
plattform där de kan mötas, diskutera och bilda denna gemenskap som krävs. 

5.3 Webb-tv 

”Möjligheterna är oändliga, det är bara fantasin som sätter stopp” (Liljevall, 2009). 
Webb-tv kommer enligt oss att bli ett kraftfullt media i framtiden då det finns stor 
utvecklingspotential. Att kunna erbjuda rörliga bilder på deras webbsida kommer det skapa en 
ny informationskanal mot supportrarna. Informationskanalen anser vi är ett starkt verktyg i 
relationsskapande syfte. Det är enligt oss ett relativt flexibelt verktyg då det genom både ljud 
och bild kan förmedla önskat budskap från avsändaren. En viss interaktion skapas vilket 
enligt oss leder till djupare relationer. 
Webb-tv som intresseskapare tror vi kommer bli en stor del utav den framtida vardagen i 
människors liv. Vi anser de även kommer att utvecklas och bli ett av de viktigaste verktygen i 
relations och upplevelseskapande. Det grundar vi på att webb-tv redan nu kan erbjuda flera 
alternativ till det fasta eller digitala marknätet. Sedan blir även internet ett alltmer dagligt 
inslag i vår vardag, då vi integrerar internet i våra jobb och fritid. I det mesta vi tar oss för är 
internet inblandat. Sedan är det väldigt smidigt och billigt media, då du varken behöver en tv 
eller en digitalbox får att kunna se på de olika programmen. Det enda som egentligen 
begränsar webb-tv:s potential i nuläget är utbudet, internetåtkomsten och bandbredden. 
Genom att producera och erbjuda program som är i linje med de trender som finns ute i 
samhället för närvarande anser vi att Kalmar FF med hjälp av mediet webb-tv kan locka nya 
besökare till deras webbsida. Vi anser att det i framtiden kommer att stärka och öppna upp 
nya möjligheter då de skapar en bredare kund och supporterbas. I dagsläget är mat och hälsa 
en genomgående trend i samhället. Skulle Kalmar FF erbjuda olika program med inriktning 
mot de trenderna skulle de även bilda mer personliga relationer med deras tittare. Vidare 
skulle de kunna visa träningsprogram då de som egenskap av fotbollsklubb sitter på 
kunskapen inom organisationen. Vi anser att det kommer bli allt viktigare även för 
fotbollsklubbar att följa de aktuella trenderna i samhället. Vidare anser vi att de kan erbjuda 
fler program som är relaterade till att bygga upp kunskap om organisationen. Det kan de 
skapa genom personliga porträtt av personalen eller spelarna. De skulle på sätt enligt oss 
utveckla djupare relationer med supportrarna. 
Vi anser att genom låta supportrar spela in sina egna filmer och sedan visa dem på webb-tv 
skulle skapa en ny infallsvinkel på Kalmar FF. Det anser vi är viktigt då supportrarna inte har 
lika syn eller preferenser som fotbollsklubben. För att kunna veta vad supportrarna behöver 
måste de få någon sorts feedback och då skulle filmer producerade av supportrar kunna fylla 
den funktionen. Vidare anser vi att de filmerna även skapar och förbättrar upplevelsen för 
supportern då det blir mer personligt och intimt. Supportern kan känna igen sig även om den 
inte var närvarande på matchen. 
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Att kunna erbjuda supportrarna klipp från deras matcher samt olika program både före och 
efter avslutad match anser vi skulle leda till ökat supporterantal. Vidare anser vi det skulle öka 
intresset och publik tillströmningen för Kalmar FF:s matcher. Matchupplevelsen för 
supportern skulle med hjälp av olika reportage rörande Kalmar FF och deras motståndare som 
skador, taktik och andra nyheter med anknytning till matchen. Den informationen anser vi 
supportrarna tar med sig till matchen vilket skapar förväntningar genom ökad kunskap. 
 

5.4 Personliga webbsidor 

Stärker relationerna med den specifike supportern vilken kan få unik och aktuell information 
om Kalmar FF. Det skapar även lojalare supportrar då de anser sig viktigare. 
För att skapa intresse och en interaktion på hemsidan anser vi att olika applikationer såsom 
spel eller att göra hemsidan mer personlig kommer att komma allt mer i framtiden. Sedan är 
de tekniska framsteg som ständigt görs, kommer det endast vara den mänskliga faktorn som 
kommer begränsa möjligheterna. Med det menar vi att det är hur vissa individer lyckas ta till 
sig och hur de upplever de olika applikationer som erbjuds. Dessa applikationer och 
upplevelseförhöjande strategier måste enligt oss vara mer personliga och rikta sig mer till den 
enskilde individen. Det kan skapas genom att dessa individer erbjuds medlemskap etc., då kan 
de skapa och forma sin egen personliga webbsida. Just området personliga medlemssidor och 
att erbjudas medlemskap finns det enligt oss stor potential inom. Med en mer personlig 
webbsida kommer även interaktionen enligt oss att öka. Främst menar vi att interaktionen 
genom Communitys, forum eller andra verktyg där olika individer kan kommunicera genom, 
kommer att utvecklas till det mest vanliga sättet att bygga upplevelser innan, under och efter 
match. 
Facebook är en webbsida som de allra flesta av den yngre generationen använder och på där 
kan medlemmarna bilda olika användargrupper . Där finns redan en form av fanklubb som 
riktar sig mot Kalmar FF. Vi menar att Kalmar FF skulle kunna arbeta aktivt mot denna grupp 
och erbjuda dem hjälp med bilder samt information. På Facebook har användarna sin 
umgängeskrets med kompisar och bekanta som interagerar med varandra genom detta forum. 
Detta kan Kalmar FF använda för att locka fler människor till matcherna. Vi anser Kalmar FF 
borde genom sin webbsida länka till alternativa sidor som Facebook. Genom denna webbsida 
kan de också använda sig av tävlingar och anordna aktiviteter som medlemmarna kan vara 
intresserade av som komplement till deras egna funktioner. De kan även använda sig av 
Facebooks funktioner för att göra en marknadsundersökning av de medlemmar som finns på 
denna webbsida. 

På den nuvarande webbsidan kan supportern bli medlem. Eftersom webbsidan är relativt ny 
har inte alla funktioner blivit utlagda än och mycket är under diskussion om vad som kommer 
att hända med webbsidan. Tanken med att kunna logga in var att supportern skulle kunna 
kommentera nyheter och videoklipp, men detta togs bort då detta spårade ur. I dagsläget är det 
så att när supportern väl har loggat in finns där inte mycket mer av värde. För tillfället finns 
det ingen anledning för supportern att bli medlem. 
 

5.5 Interaktion – tvåvägskommunikation 

Genom att erbjuda någon form av interaktion där supportern via exempelvis e-mail kan få 
sina frågor besvarade leder enligt oss till ökad kunskap och nöjdare supportrar. 
Ett stort problem med Kalmar FF:s webbsida anser vi är att besökarna på webbsidan inte 
stannar någon längre tid. För att motverka detta och bygga upp relationerna tycker vi att 
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Kalmar FF borde erbjuda funktioner som uppmuntrar till interaktivitet. Detta kan vara i form 
att tävlingar eller spel. 
För tillfället är där inte mycket på hemsidan som ger känslan av personligservice och inte 
heller någon interaktion mellan lag och besökare. Vår idé för att skapa en personlig känsla 
samt en interaktion mellan lag och besökare är att på sidan erbjuda en funktion där 
supportrarna kan ställa frågor. Då kommer denna applikation leta fram svaret från en databas 
där svaren till de vanligaste frågorna finns lagrade, detta bör byggas upp så att det vore mer 
personligare genom att ha en bild på en fotbollspelare och exempelvis kalla funktionen ”Fråga 
Pelle”. Vi anser det kommer ge en mer personlig känsla då supportern känner att denne pratar 
direkt med en människa. 
För närvarande finns ingen fungerande medlemsfunktion på webbsidan. Vi anser att de skulle 
erbjuda ett premiumkonto där supportrarna erbjuds extra funktioner en de normala 
supportrarna. Anders berättade att de har diskuterat att de kanske ska eftersända de allsvenska 
matcherna men mot betalning. En av de extra funktionerna anser vi borde vara att erbjuda sina 
supportrar möjligheten att kunna se eftersända fotbollsmatcher istället för att betala för varje 
enskild match. Detta leder inte bara till en liten inkomst för Kalmar FF utan vi menar att 
premiumsupportrarna mer frekvent kommer besöka webbsidan vilket leder till lojalitet. 
Pittsburgh Penguins ishockeylag erbjuder på deras webbsida en del som de kallar ”Fan 
Scrapbook”. Där får supportrar skicka in bilder till laget och sedan utser laget den bild som 
representerar ”biggest fan” . Genom sådana tävlingar får folk aktivt visa sitt intresse för laget 
samt att besökarna till webbsidan får något underhållande att titta på, kanske de till och med 
blir inspirerade att själva delta i tävlingen. Det anser vi Kalmar FF borde ta efter då det 
uppmuntrar supportrarna att interagera och förbättra supporterkulturen i Kalmar. 
Olika Communitys och forum erbjuder supportrarna att dela och diskutera information och 
kunskaper. Det bidrar till en mer personlig tvåvägskommunikation än de alternativ som 
erbjuds idag. Med hjälp av tvåvägskommunikation skapas och byggs relationer, förväntningar 
och en upplevelsevärld byggs upp för supportrarna. Genom att supportern får mer information 
och kunskap om matchen så skapas förväntningar, de förväntningarna bygger upp en viss 
sinnesstämning, en upplevelse. 
 

5.6 Ökad kunskap 

Vi anser att ökad kunskap leder till en bättre förståelse inom såväl fotbollen som Kalmar FF. 
Supportern anser vi kommer känna sig mer delaktiga och skulle kunna anse sig som en i 
fotbollslaget. 
Att ha en bra kontakt mellan supportrar och fotbollsklubben ser vi som ett måste om 
personliga relationer ska kunna skapas. Vår idé för att öka denna personliga service är att 
supportrarna ska kunna ställa frågor till Kalmar FF om andra saker än bara fotboll. På 
webbsidan ska de kunna föreslå och ge råd om hur den intresserade exempelvis kan träna 
effektivare. Detta ska fungera som ett komplement och bidra tillökat kunnande till den 
information som redan finns tillgänglig på webbsidan. Är det någon person inom klubben som 
de aktuella frågorna berör även svarar på dessa anser vi att trovärdigheten ökar vilket 
förhoppningsvis leder till en positiv respons. 

Liljevall säger att det finns tankar om att göra webb-tv klipp om exempel träning och mat. Då 
detta är ett väldigt hett ämne i dagens samhälle och någonting väldigt många människor så 
skulle vi vilja se att de utvecklar detta och går ett steg längre än bara göra webb-tv klipp om 
detta. Vi skulle vilja se att på webbsidan kan man hitta information om både kost och träning. 
Detta kan göras genom att spelarna har en blogg där de skriver om hur de tränar och deras 
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kost. Detta kommer i sin tur bidra till en närmare känsla till spelarna och bygger närmre 
relationer till laget. En annan idé vi har är en online fotbolls skola. Här ska besökare till 
webbsidan kunna gå in och läsa hur man blir en bättre fotbolls spelare. Där kan finnas 
träningsprogram och värdefull läsning som man bör kunna för att utvecklas till en bättre 
fotbolls spelare. Genom att ha detta kommer man få fler besökare till webbsidan och ännu 
viktigare är när de väl är inne på webbsidan kommer besökarna att stanna längre. 

5. 7 Sammanfattning och rekommendationer 

Vi har lagt upp det sista kapitlat så att alla de olika delarna enligt oss leder till ökad kunskap 
om den unika matchen. Den ökade kunskapen leder enligt oss till ökade förväntningar och 
likssåledes till en högre grad av upplevelse för supportern. Denna sammanfattning kan även 
fungera som rekommendationer. 
 
Vi anser att genom de olika verktygen som internet erbjuder kan Kalmar FF skapa nya 
relationer. Genom mediet webb-tv kan de nå ut till dessa personer som i vanliga fall av olika 
anledningar inte går på en fotbollsmatch och ser den live. Det är en viktig del anser vi i den 
närmsta framtiden. Då Kalmar FF får en nya arena kommer det vara lättare att locka nya 
supportrar som sedan kan omvandlas till trogna supportrar. Genom att erbjuda olika medier 
och applikationer på deras webbsida anser vi att nya relationer och ökad kunskap om Kalmar 
FF kommer leda till fler och djupare relationer. Just kunskap anser vi är en bidragande och en 
mycket viktig del i upplevelse samt relationsbyggandet. Det kommer i slutändan enligt oss 
bidra till en större supporterbas och bättre förutsättningar för klubben i framtiden. 
 
Då de flesta elitfotbollsklubbarna i Sverige är snarlika och inte har lika välutvecklade 
webbsidor som utomlands så anser vi att det finns en stor potential i internet. Det styrks även 
av vår innehållsanalys där det framgår att endast ett fåtal av fotbollsklubbarna i allsvenskan 
använder sig av exempelvis social media. Vi anser att Kalmar FF borde fortsätta att utveckla 
sin webb-tv men även försöka erbjuda supportrarna någon sorts social media. Då främst anser 
vi i form av ett forum eller ett Community. Våra slutsatser som även kan fungera som 
rekommenationer är följande (utan inbördes ordning): 
 

• Social media – Vi anser att det är ett kraftfullt medium för att slapa djupare relationer 
och bidra till matchupplevelsen för supportrar. Det borde erbjudas då en interaktion 
bidrar till mer kunskap och en interaktion. Dock måste det finnas viss kontroll över 
vad som skrivs. Vi anser att någon nära laget någon timme innan match skulle kunna 
chatta med supportrarna för att på så sätt bidra och öka förväntningarna. Genom olika 
Communitys kan supportrarna interagera med varandra och utbyta information och 
tankar om den aktuella matchen. Det leder till högre förväntningar. 

• Webb-tv – Vi anser att genom olika program som exempelvis klipp gjorda av 
supportrar eller andra program som inte producerats av Kalmar FF själva kan bidra till 
ökad upplevelse. Sedan olika program där även individer som inte är trogna supportrar 
kan kolla på är enligt oss att föredra. Program som följer samhällstrender. Det lockar 
nya tittare som senare kan omvandlas till nya supportrar. Sådana program anser vi 
främst är högaktuella att visa under för- och eftersäsong. Allt för att kunna bibehålla 
intresset och relationerna till supportrarna. 

• Personliga hemsidor – Det tror vi kommer bli viktigt om Kalmar FF vill skapa sig 
djupare relationer med sina supportrar.  

• Tvåvägskommunikation – Genom att erbjuda olika funktioner innan match med en 
person från fotbollslaget eller en i organisationen skapas det en personligare relation. 
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Tvåvägskommunikation anser vi även bidrar till att supportrarna för första hands 
information. Det är även viktigt att erbjuda en sådan här funktion under de dagar då de 
inte spelar match. 

• Ökad kunskap – Vi anser att ökad kunskap om allting som har med Kalmar FF och 
fotboll att göra kommer bidra till starkare relationer och ökad matchupplevelse. Vi 
anser att alla de olika alternativ internet erbjuder mynnar ut och bidrar till ökad 
kunskap. 

 
Avslutninsgvis anser vi att Kalmar FF kan öka matchupplevelsen för sina supportrar 
genom olika apllikationer som social media, webb-tv och tvåvägskommunikation. Det 
bidrar sedan till att fler supportrar går och ser matcherna vilket skapar en bättre 
matchupplevelse. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

6 KÄLLOR 

LITTERATUR 
Berg, B. (2007), Qualitative Research Methods for the Social Sciences, Pearson Education, 
Inc., 

Berry, Leonard L. (1999), Discovering the soul of service, The free press, United States of 
America 
Bryman, A, Bell, E. (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber AB 
Dahlgren, P. (2002), Internet, medier och kommunikation, Studentlitteratur, Lund 
Denscombe, M. (2000), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt 
inom samhällsvetenskaperna, Studentlitteratur, Lund 
Echeverri, P. och Edvardsson, B. (2002), Marknadsföring i tjänsteekonomin, Studentlitteratur, 
Lund 
Egan, J. (2001), Relationship marketing, Pearson education Ltd, Great Britain 
Engstrand, M. (2003), Fotboll och religion, Proprius förlag Stockholm Kotler, W., (2005), 
Principles of Marketing, Prentice Hall 

Gehrke, D., Turban, E. (1999), Determinations of successful website design: Relative 
importance and recommendations for effectiviness 
Grönroos, C. (1993), Service management and marketing, ISL Förlag, Göteborg 
Grönroos, C. (2003), Marknadsföring i tjänsteföretag, Liber ekonomi. Malmö 
Grönroos, C. (2008), Service management och marknadsföring: kundorienterat ledarskap I 
tjänstesektorn, Liber AB, Malmö 
Gummesson, E. (2006), Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, Liber AB 
Holloway, Christopher J., Robinson, C. (1995), Marketing for tourism, Longman Singapore 
Publishers Ltd., Singapore 
Holt, M, Strategy: ten steps toward a better Website design (2000), Bangkok Post 
Johnson Morgan, Melissa J., Summers, J. (2005), Sports Marketing, Thomson Learning 
Nelson 
Krippendorff, K. och Bock, Mary A. (2009), The content analysis reader, SAGE Publications 
Inc., United Kingdom 
Kvale, S.(1989), Issues of validity in qualitative research, Studentlitteratur, Lund 
Küng L., Picard Robert G., Towse R. (2008), The internet and the mass media, The Cromwell 
Press Ltd, Great Britain 
Lantz, A. (2007), Intervjumetodik, Studentlitteratur, Lund Merriam, Sharan B. (1994), 
Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund 
Lovelock, Christopher H. (2001), Service marketing – people, technology, strategy 4th ed , 
Prentice Hall, United States of America 
McKenna, R. (1991), Relationship marketing: successful strategies for the age of the 

customer, Addison-Wesley publishing company, United States of America 
Mohammed, Rafi A., Fisher Robert J., Jaworski Bernard J., Kelly Aileen M. (2002), Internet 

Marketing: Building advantage in a networked economy (2002), McGraw-Hill, New York 
Normann, R. (2000), Service Management – inledning och strategi I ledningsproduktionen, 
Liber AB 



61 
 

O’Connor, J., Galvin, E. (2001), Marketing in the digital age 2nd edition, Pearson education 
limited, Great Britain 
Parks, Janet B., Quarterman, J. (2003), Contemporary sport management, Human Kinetics 

Payne, A. (1993), The essence of services marketing, Prentice Hall International Ltd, Great 
Britain 
Ryen, A. (2004), Kvalitativ intervju, Liber AB 

Schmitt, B. (2003), Customer experience management, John Wiley & Sons Inc., New Jersey 
Seybold, Patricia B. (1999), Customers.com, Redwood Books, Great Britain Sund, B. (2008), 
Fotbollsindustrin, Nomen Förlag 

Shanks, Mathew D. (2002), Sport marketing A strategic perspective, Prentice Hall 

Shapiro, C., Varian, Hal R. (1999), Information rules: A strategic guide to the Network 
economy, United States 
Shaw, C. (2005), Revolutionize your customer experience, Palgrave MacMillan Ltd, New 
York 
Trost, J.(2005), Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur, Lund 
Turban, E. (2008), Electronic commerce 2008: A managerial perspective, Pearson education 
Inc, New Jersey, United States 
Vassilopoulou, K., Keeling, K. (2000), Usability measurement tool survey: differences 

between Australia and UK, Manchester School of Management, Manchester 
Westerlundsen, Dag I. (2002), Vad, hur, varför? – om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen, Studentlitteratur, Lund 
Widerberg, K. (2002), Kvalitativ forskning I praktiken, Studentlitteratur, Lund 
 

VETENSKAPLIGA ARTIKLAR 

Brown, A, Walsh, A., (2000), Football supporters relations with their clubs: A European 
perspective, Soccer and Society: vol. 1, Issue 3 2000 

Clarke, L, (2008), Creating communities in cyberspace: pro-anorexia web sites and social 
capital, Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 

Lin, Hsiu F. (2008), Determinants of successful virtual communities: Contributions from 
system characteristics and social factors, Information & Management 45 

Memmi, D. (2006), The nature of virtual communities, Springer-Verlag London Limited 

Miller, Kent D., Fabian, F. and Lin, Shu J. (2008), Strategies for online Communitys, Strategic 
Management Journal 

Zott, C., Amit, R., Donlevy, Jon. T. (2000), Strategies for Value Creation in E-Commerce: 

Best Practice in Europe, European Management Journal Vol. 18, No. 5, pp. 463–475 

Ingela wadbring 

INTERNET 
www.aik.se (2009-05-15) 



62 
 

www.alexa.com (2009-05-15) 

www.bkhacken.se (2009-05-15) 

www.brommapojkarna.se (2009-05-15) 

www.dif.se (2009-05-15) 

www.elfsborg.se (2009-05-15) 

www.gais.se (2009-05-15) 

www.gefleif.se (2009-05-15) 

www.hammarbyfotboll.se (2009-05-15) 

www.hbk.se (2009-05-15) 

www.hif.se (2009-05-15) 

www.ifkgoteborg.se (2009-05-15) 

www.kalmarff.se (2009-05-15) 

www.manutd.com (2009-04-27) 
www.mff.se (2009-05-15) 

www.ois.se (2009-05-15) 

www.orebro-sk.se (2009-05-15) 

www.tff.m.se (2009-05-15) 

www.wii.se (2009-05-15) 

www.dallascowboys.com (2009-05-27) 

http://penguins.nhl.com /(2009-05-27) 

BILAGOR 

Jacob Westerlund, Wilson Creative (2009-05-07) 
Anders Bengtsson, Webbansvarig Kalmar FF (2009-05-12) 
Staffan Roth, Marknadsansvarig Kalmar FF (2009-05-14) 
Janke Liljevall (2009-05-15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

Bilagor 

Frågor till Anders Bengtsson 
 

Relationer 

Vilken sorts personlig kontakt har ni med fansen över Internet? 

Hur arbetar ni för att upprätthålla fansens intresse under för/efter säsong? 

Vad gör ni för att bygga relationer över internet när ni vinner respektive förlorar? 

Vad vill du/tycker att en hemsida ska förmedla? 

Vad gör ni för att trigga match upplevelsen före, under och efter match? 

Funderat på att exempelvis använda er av spelare, Nanne eller roliga videoklipp för att skapa 
och locka fler supportrar? 

 

Målgrupp/supportrar 

Vilken Målgrupp riktar ni webbsidan till främst? 

Vad har ni för samarbete med supporterunionen? 

Är spelarbloggarna strategiskt och hur mycket kontrollerar ni dem? 

Hur ser ni på supporterkulturen i Kalmar? 

Vilka kundundersökningar gör ni? 

 

Internet/Plattform 

Hur kan internet påverka supportrarnas match upplevelse? 

Vilken är er strategi med internet och hur viktig anser du att de är med en bra hemsida? 

Er webbshop hur mycket säljer den för? 

Hur många köper biljetter online? 

Tycker du något saknas på webbsidan? 

Varför bloggar de olika bloggarna inte på samma plattform, exempelvis aftonbladet och östran 
etc? 

Har ni några planer på att skapa olika social medias som forum, gästbok… 

 

Vilka är dina arbetsuppgifter som webbansvarig? 

 
Frågor Wilson Creative 
Marknadsföring 
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Gör ni kund undersökningar före ni gör webbsidan? 

Hur gör ni för att göra en hemsida mer personlig? 

Tänker ni på målgruppen när ni designar sidan? 

Vilken strategi använder ni er av? 

 

Teknik/Design 

Hur går webbdesign byggandet till, Hur börjar ni? 

Berätta om hemsidor teknik och design? 

Vilken teknik använder ni för KFF? 

Vilken teknik använder andra? 

Är det bara webbsidan KFF eller också andra grafiska inslag? 

Vad krävs för att bygga upp en comunity? 

Hur mycket jobb är det att underhålla ett comunity? 

Hur arbetar ni med tekniken för att få besökare att komma tillbaka? 

Vad tror ni man kommer kunna göra i framtiden? 

 

Internet 

Hur kan man enligt er skapa nya och bygga relationer genom mediet internet? 

Hur kan man få besökarna att stanna längre på sidan? 

 

Upplevelse 

Vad gör ni för öka upplevelsen på webbsidan? 

Hur tror ni internet påverkar besökarens upplevda verklighet? 

Hur kan ni bidra till att besökaren får en bättre upplevelse, både före och efter matchen? 

 

KFF 

Hur fria händer hade ni när ni gjorde KFF.s sida? 

Vilka krav hade KFF innan ni gjorde sidan? 

Vilka klubbar tog ni inspiration från när ni gjorde KFF? 

Hur jobbar/jobbade ni med webbansvarig för KFF? 

Uppdaterar ni eller KFF? 

Vad kommer ni göra till sidan i framtiden? 
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Övrigt 

Vilken klubb tycker ni har bäst hemsida? 

På in loggningen ser vi att det inte finns sätt att kontakta andra användare, är detta er ide? 
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