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Förord 

Denna kandidatuppsats inom marknadsföring är skriven under vårterminen 2014 vid 
Högskolan i Halmstad. Under processens gång har vi fått stora lärdomar om marknadsföring 
och fotboll ur ett kvinnligt perspektiv. Vi hoppas att vår uppsats kan komma att hjälpa 
svenska fotbollsklubbar till att få fler kvinnor till deras matcher. 

Vi vill tacka alla de som gjort den här uppsatsen möjlig. Först och främst vill vi tacka våra 
respondenter Per Welinder, Tony Ernst och Ola Rydén. Vi vill också tacka alla 334 kvinnor 
som gjorde vår kvantitativa undersökning möjlig.  

Vi vill också avsluta med att tacka vår handledare Ulf Aagerup som bidragit med tips och 
idéer under resans gång. 

Högskolan i Halmstad, 20 maj 2014 

Mikael Frestad Solér Benjamin Svensson 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund 
Fotboll är en av världens största sporter med drygt 240 miljoner regelbundna utövare världen 
över (Fifa.com). I Sverige finns det 3189 registrerade fotbollsföreningar med över en miljon 
medlemmar varav cirka 500 000 är aktiva spelare (Fogis.se). Fotboll står för en tredjedel av 
den totala svenska idrottsrörelsens aktiviteter. År 2012 var det totalt 2.43 miljoner åskådare på 
svensk elitfotboll. (Ibid.) Fotboll är en upplevelse inom underhållningsbranschen och en del 
av tjusningen med sporten är att det inte går att veta på förhand hur matchen gestaltar sig 
(Mason, 1999).

Fotboll är och har länge varit mansdominerad både vad det gäller utövare och åskådare. För 
ett antal decennier sedan fanns det inte ens flicklag och kvinnor på läktarna var mycket 
sällsynt. Med tiden har hela samhället har blivit mer könsneutralt där både fler damlag och 
fler kvinnor på läktarna syns (Widfeldt, 2001). Riksidrottsförbundet, Svenska 
fotbollsförbundet och Malmö FF skriver alla på deras hemsidor att de strävar efter att det ska 
vara mer jämställd fördelning inom idrott. På de allsvenska läktarna kan vi dock se stora 
klyftor i fördelningen av män och kvinnor som går på allsvenska matcher. Om syftet är att det 
ska vara jämställt tycker vi att detta ska speglas även på läktaren. 

Malmö FF är den klubb som senast lyckades vinna de inhemska mästerskapen och de har 
fram tills 2014 lyckats bli svenska mästare hela 17 gånger (Mff.se). MFF hade 16283 
åskådare i snitt per match under 2013 vilket är bland de bästa i allsvenskan. Med denna 
information tycker vi att MFF är en representativ klubb för Allsvenskan och vi kommer kunna 
dra slutsatser som flera Allsvenska klubbar kommer ha nytta av.   

Från en undersökning som Malmö FF (2013) själva har gjort kan vi se att de senaste fem åren 
varit ungefär 20 procent kvinnor på match i snitt. Vi kan samtidigt utläsa att det bor drygt 50 
procent kvinnor i Malmö storstadsområde (Scb.se) och vi anser att det är intressant att 
könsskillnaden på match är så stor i dagsläget.  

Problemet intygades av Malmö FF:s kommunikationsansvarige Per Welinder, och SEF:s, 
Svenska elitfotbollsförbundet, ligaansvarige Ola Rydén och båda var av samma åsikt som oss: 
Kvinnofördelningen är ett stort problem. Ola Rydén berättade att problemet har diskuterats, 
men att de inte hunnit gå djupare in på ämnet.  

Efter kontakt med SEF, fick vi ta del av en djupare studie, gjord av United Minds, där de har 
kartlagt den svenska fotbollspubliken. De har kategoriserat upp publiken i fyra olika profiler 
samt varför de olika profilerna besöker en fotbollsmatch. Trots att kvinnor är 
underrepresenterade på arenan har de inte lagt någon vikt vid detta i deras undersökning vilket 
ger oss ett gyllene tillfälle att gå just detta område på djupet. 

Eftersom merparten av åskådarna på fotbollsmatcher är män (MFF:s publikmätning 2013) 
väljer vi att använda män som standardkonsument av fotboll. Vi kommer att använda oss av 
jämförelser mellan kvinnor och män för att visa var kvinnor skiljer sig gentemot 
standardkonsumenten för att kunna uppnå en bra och djup analys av målgruppen. 
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1.2 Problemdiskussion 
Trots att drygt hälften av Malmös befolkning är kvinnor (Scb.se) kommer knappt en femtedel 
och tittar på Malmö FF:s hemmamatcher (MFF:s publikmätning, 2013). Idag är det i snitt 
3256 kvinnor på Malmös hemmamatcher och det är över 13000 män. Hade vi minskat klyftan 
mellan kvinnor och män hade åskådarantalet ökat markant. Varför ser det ut så här? Vad kan 
Malmö FF göra för att övertyga fler kvinnor att gå på match?  

Rodoula (2013) skriver att det är viktigt för ett företag/organisation att kunderna har en 
hängivenhet mot varumärket då det blir lättare att förutsäga kundernas köpbeteende vilket 
leder till att företaget kan analysera hur de kan maximera sin vinst. Matsouka et al. (2003), 
Theodorakis, Koustelios, Robinson, Barlas (2009), Pimentel och Reynolds (2004) i Dionisio 
och Leal (2008) menar att de bästa fansen är de som stödjer sitt lag oavsett lagets resultat. 
Vad kan då Allsvenska fotbollsklubbar göra för att göra kvinnor mer benägna till att vara 
lojala kunder som regelbundet besöker arenan? 

Från MFF:s publikmätning (2013) kan vi även utläsa att de säsonger som flest kvinnor i 
förhållande till män har varit de år då MFF har varit med och slagits om guldet. År 2010 och 
2013 var det 25 procent kvinnor på arenan medan siffran låg på 15 procent år 2012 (Mff:s 
publikmätning, 2013). Undersökningen från MFF har varit gjord på hösten dessa år, vilket är i 
slutet av serien då ligan avgörs. Vad kan vara anledningen till att det är så stor skillnad mellan 
olika år? Kan det vara så att kvinnor tenderar till att vara mer medgångssupporters än vad män 
är? 

Mossberg (2003) förklarar att den sammanlagda interaktionen mellan arenan, dess personal 
kunden och andra kunder är kallas för upplevelserum.  Mossberg (2013) menar också att en 
organisation kan förstärka nöjesupplevelsen genom att förpacka tjänsten med kringprodukter 
samt att försöka kombinera nytta med nöje. Vi undrar därför om vad kvinnor tycker är viktigt 
utöver fotbollen som kan skapa ett större intresse av att gå på match? 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att skapa ökad förståelse för vad som kan övertyga fler kvinnor att gå 
på allsvenska fotbollsmatcher och vad en allsvensk klubb kan göra för att lyckas med detta. 

1.4 Frågeställning 
 Hur skall Allsvenska fotbollsklubbar göra för att övertyga fler kvinnor att gå på allsvenska

matcher? 
o Vad är viktigast för kvinnor då de besöker en allsvensk fotbollsmatch?
o Tenderar kvinnor att vara mer medgångssupporters än män?

1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen är begränsad till Sveriges högsta division i fotboll, allsvenskan. Istället för att 
skrapa på ytan på flera föreningar har vi valt att använda Malmö FF som en representativ 
förening för hela allsvenskan. Vår empiriska undersökning är gjord på kvinnor i åldrarna 15-
60 år.   
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1.6 Disposition 

Inledning 
I vår inledning presenteras en bakgrund till vårt arbete följt av en problemdiskussion. Vi 
presenterar syftet med vår uppsats och våra frågeställningar samt vilka avgränsningar som är 
gjorda. 

Teoretisk referensram 
Vi presenterar och förklarar här relevanta teorier som hjälper oss att besvara våra 
frågeställningar. Teorierna fokuserar på marknadskommunikation, tjänstekvalitet, service 
management, upplevelsemarknadsföring, marknadsföring inom sport, lojalitet samt kvinnligt 
konsumentbeteende. 

Metod 
I kapitlet förklarar vi hur vi har arbetat genom hela processen. Vi motiverar vårt val av metod 
samt förklarar hur vi har samlat in våra data. Det finns även en diskussion kring studiens 
reliabilitet och validitet. 

Empiri 
I detta kapitel presenteras våra svar från både våra kvalitativa intervjuer och våra kvantitativa 
undersökningar. Vi förklarar vilka vi har intervjuat och våra kvalitativa intervjuer är 
presenterade i ämnen för att ni som läsare lättare ska kunna få en överblick. Därefter finns de 
mest relevanta svaren från våra kvantitativa studier, även dessa presenterade i ämnen. 

Analys 
Vi presenterar vår analys i olika ämnen för att underlätta för er som läsare. I kapitlet finns en 
argumentation och analys av våra teorier och empiri. Med hjälp av både teorier och olika 
typer av undersökningar har vi försökt att komma så nära verkligheten som möjligt. 

Slutsats 
I vårt sista kapitel besvaras våra frågeställningar. Vår analys ligger till grund för de slutsatser 
som är gjorda i arbetet. Kapitlet avslutas med att vi ger förslag på framtida forskning. 
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2. Teori

2.1 Marknadskommunikation 
Kotler (2011) menar att marknadskommunikation är en aktivitet där ett budskap förs fram för 
produkter, tjänster eller idéer genom olika distributionskanaler. Budskapet är till för att 
övertyga konsumenten att köpa, rekommendera eller använda produkten, tjänsten eller idén 
som kommuniceras (Kotler, 2011). Marknadskommunikation innefattar en blandning av olika 
verktyg som kan användas i olika sammansättningar och kombinationer där budskapet skall 
stimulera mottagaren på bästa möjliga sätt (Kotler, 2011). 

2.2 Tjänstekvalitet 
Ett högt antal forskare har konstaterat att upplevd tjänstekvalitet påverkar kundernas 
konsumentbeteende inom ett antal olika tjänstebranscher (Theodorakis, Koustelios, Robinson, 
Barlas, 2009).  Exempelvis studerade Alexandris, Dimitriadis, Markata (2002) i Theodorakis 
et al. (2009) hotellkunder i norra Grekland och kom fram till att upplevd servicekvalitet 
förklarade 85 procent av återköpsbesluten. Det finns också en mängd studier inom 
tjänstebranschen över olika tjänstebranscher inom åskådarsporter som visar på intressanta 
fakta. Cronin et al. (2000), Keillor et al. (2007) och Hightower et al. (2002) i Theodorakis et 
al. (2009) visar på att tjänstekvaliteten inklusive servicenivån hade både direkta och indirekta 
effekter hos åskådarna som ändrade beteendet. I till exempel amerikansk fotboll kan dock 
situationen vara annorlunda, Theodorakis och Alex (2008) i Theodorakis et al. (2009) gav 
begränsat stöd till tidigare ovan nämna teorier och menade att servicen och pålitlig personal 
var de faktorer som visade intentioner på återköp från konsumenterna. De hävdade också att 
supportrarnas beslutsprocess skiljer sig från en allmän tjänst på grund av de betydande 
faktorerna som lagidentifiering och supportermotivation (Theodorakis och Alexandris, 2008) i 
(Theodorakis et al., 2009). Greenwell et al. (2008) i Theodorakis et al. (2009) förklarar 
skillnaden i relationen mellan en supporter och ett lag tillsammans med kund och 
tjänsteleverantör där han menar att en som är supporter till Boston Red Sox mycket sällan 
väljer att gå över till New york Yankees på grund av för dålig service, medan en kund enkelt 
kan välja en annan restaurang om servicen är undermålig. Theodorakis et al. (2009) hävdar att 
de supportrar som känner sig starkt identifierade med laget inte visar på återköpsintentioner 
på grund av servicekvaliteten. Däremot, menar Theodorakis et al. (2009) att de supportrar 
som känner låg eller medelhög grad av identifiering visar på intentioner på återköp där 
servicekvaliteten var hög. Viktiga faktorer var pålitlighet och lyhördhet hos personalen 
(Theodorakis et al., 2009). 

2.3 Service Manangement
Grönroos (2007) menar att service är ett komplext fenomen med många betydelser. Det som 
definierar en service är att det krävs en ansträngning för någon annan (Beech och Chadwick, 
2007). 
Det som skiljer en servicerelaterad produkt från en fysisk produkt kan beskrivas i fyra olika 
aspekter enligt Grönroos (2007): 
· Ogripbarhet- En service kan inte smakas, kännas eller ses före ett köp.
· Oskiljaktighet- Konsumtion och produktion sker samtidigt som kunden är delaktig.
Leverantörer har svårt att kopiera servicen. 
· Heterogenitet- Varje service är unik då, den aldrig blir likadan som tidigare. Det går inte
att standardisera en service. 
· Ej lagringsbar- En service kan inte produceras och lagras för framtida bruk.
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2.4 Upplevelsemarknadsföring 
Kunder köper tjänster på grund av dess användbara funktion och om tjänsten är värd sitt pris 
(Mossberg, 2003). Att beskriva den funktionella nyttan av upplevelser innebär emellanåt 
svårigheter och då kan det vara bättre att värdera utifrån den emotionella nyttan som till 
exempel glädje, välbehag och spänning. Om personen anser att händelsen varit positiv beror 
framförallt på vad hen sett, hört, smakat eller känt. 
Vid upplevelseorienterade tjänster är tjänsteproduktionen synlig i större utsträckning än de 
funktionella tjänsterna där produktionen är mer osynlig. Kunden ser på fotboll medan 
bilreparation och tvätt sker utan kundens närvaro. (Ibid.) 

Enligt Mossberg (2003) bör följande beaktas för att maximera vinsten: 
1. Förstärka nöjesinslaget- förpacka tjänsten med kringprodukter så att nöjesupplevelsen

blir bättre i sin helhet. 
2. Att försöka kombinera nytta och nöje- till exempel ett café i ett bibliotek.
3. Att kunden skall ges något extra som inte konkurrenterna erbjuder. Det handlar om att

överträffa kundens förväntningar och ge kunden något som hen inte ens tänkt
på.(Ibid.)

Upplevelserummet är centralt i marknadsföringen av tjänsten då kunderna inte kan ta eller se 
på tjänsten innan köp (Mossberg, 2003). Denna marknadskommunikation kan ske både före, 
efter och under tjänsteprocessen. Att använda omgivningen i kommunikationen till kunderna 
kan vara speciellt framgångsrikt för tjänsteföretag, där kundernas upplevelse är i fokus. 
Genom omgivningens hjälp i upplevelserummet kan kundtillfredsställelsen öka och kan 
förstärka kundens uppfattning av servicekvalitet. (Ibid.)  

Andra kunder kan förstärka eller minska kundens positiva respons till upplevelsen (Mossberg, 
2003). Lovelock (1996) i Mossberg (2003) berättar att kundens upplevelse kan förstärkas om 
den övriga publiken bidrar till en stimulerande stämning. Det kan också vara negativt om den 
övriga publiken har andra behov och intressen än vad kunden har, vilket skapar en sämre 
tillfredsställelse hos den specifika kunden (Shamir, 1980) i (Mossberg, 2003). Martin och 
Pranter (1989) i Mossberg (2003) argumenterar vikten för företag att analysera och skapa en 
blandning av kunder som kan resultera i en god kundportfölj.  

Det finns tre olika typer av tjänster: Självservice, interpersonella tjänster samt tjänster som 
levereras på distans (Mossberg, 2003). Ett sportarrangemang är en interpersonell tjänst där det 
krävs lång tidsmässig interaktion mellan kunden och tjänsteföretaget.  
En sportarena kallas för ett upplevelserum som innebär den sammanlagda interaktionen 
mellan kunden, andra kunder, arenan och dess personal. (Ibid.) 

En viktig del i upplevelsemarknadsföring är word-of-mouth där människor emellan sprider 
ordet om deras utvärdering kring upplevelsen (Mossberg, 2003). Enligt studier har det visat 
sig att känslomässiga upplevelser är det mest populära samtalsämnet bland människor 
emellan, vilket påpekar den stora betydelsen av word-of-mouth för tjänsteföretag. Engagerade 
konsumenter som starkt dras till en tjänst tenderar att regelbundet söka information. Detta 
leder till en ökad kunskap inom området och kan därmed påverka andra personers 
köpbeteende (Ibid.). 

2.4.1 Image 
Mossberg (2003) argumenterar om att image är har en stor inverkan på konsumenterna när de 
skall besöka en upplevelseplats. Image står för hur en person eller målgrupp uppfattar till 
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exempel en produkt, en tjänst, ett företag eller en plats (Ibid.). Grönroos (2000) i Mossberg 
(2003) påpekar att image ha flera betydelsefulla roller för en verksamhet. Han nämner fyra 
roller som särskilt viktiga: 

1. Image kommunicerar förväntningar.
2. Image är ett filter som påverkar uppfattningar.
3. Image är en funktion av både erfarenheter och förväntningar.
4. Image har en intern påverkan på anställda likaväl som en extern påverkan på

kunder.(Ibid.)

2.4.2 Förväntningar 
Konsumenter tenderar att besöka platser som de anser har en bra image och som kan motsvara 
deras förväntningar (Mossberg, 2003). Image får stor betydelse då kunden skall göra sitt val 
då en starkare image kan resultera i att just den här arenan väljs ut bland konkurrerande val 
(Ibid.). 

2.4.3 Filter 
Enligt Grönroos (1994) modell bygger servicekvalitet på följande: 

 Funktionella kvalitetsdimensioner. Dessa handlar om hur tjänsten tillhandahålls.
 Tekniska kvalitetsdimensioner. Dessa handlar om till vad tjänsten används för och

resultatet av hela processen.
 Image. Hur bra image tjänsten anses ha. (Ibid.)

Grönroos (1994) beskriver att trevlig, artig, och motiverad personal är adjektiv som stämmer 
in på den funktionella kvaliteten. Interaktionen mellan företaget och konsumenten bestämmer 
nivån på den funktionella kvaliteten. Det är under interaktionen som företaget kan påverka 
vad konsumenten tycker om servicen.  

Enligt Grönroos (1994) handlar teknisk kvalitet exempelvis om hur smidigt kunden kan 
använda en biljettautomat för att köpa en biljett.   

Med image som filter menas att kunden utvärderar den tekniska och funktionella kvaliteten 
beroende av hur hen uppfattar image (Grönroos, 1994). Om kunden anser att imagen är bra, 
blir den ett slags skydd som kan ha överseende med eventuella störningar i den funktionella 
och tekniska kvaliteten. Om störningarna upprepas, blir skyddet allt sämre. Motsatt effekt kan 
ske om konsumenten anser att företaget har en dålig image, vilket gör att problemen och 
störningar uppfattas som mer negativa än om de var mer positivt inställda till företaget. (Ibid.) 

Om den uppfattade kvaliteten stämmer överens med hur kunden uppfattar företaget och dess 
image kommer bilden att förstärkas eller vara likadan (Grönroos, 1994). Om företaget 
uppträder sämre än kundens förväntningar, blir det en motsatt effekt. (Ibid.) 

Enligt Grönroos (1994) har image en påverkan internt på anställda likväl extern påverkan på 
kunder. Om imagen inte är klar och tydlig bland de anställda, riskerar detta att mynna ut i att 
personalens uppträdande gentemot kunderna kan påverkas negativt. Motsatt effekt kan vara 
om företaget har en tydlig image som uppfattas likt exempelvis pålitlighet, punktlighet och 
utmärkt service, vilket ökar chanserna till bättre uttryck mot kunderna.(Ibid.) 

2.5 Upplevelsemarknadsföring inom sport 
Konsumentens upplevda känslor spelar en stor roll när företag skall marknadsföra sina 
evenemang (Lee, Lee, Seo, Green, 2012). Om ett företag kan anpassa deras marknadsföring 
efter konsumentens positiva känslor, finns en stor chans att kunderna blir lojala. Författarna 
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exemplifierar att operahuset i Sydney inte bara är en lyskraft för staden Sydney utan för hela 
Australien med sin speciella arkitektur och de positiva känslor som förmedlas. I 
upplevelsemarknadsföring är det viktigt att skapa känslor hos konsumenterna som gör 
upplevelsen minnesvärd. Enligt minnesforskare finns det större sannolikhet om upplevelsen 
berör fler sinnen. (Ibid.) Lindström (2005) i (Lee et al., 2012) menar att ju fler sinnen som 
berörs, desto mer mottagliga är konsumenterna för ett högre pris. En arena anses kunna beröra 
alla fem sinnen enligt Gaffney och Bale (2004) i (Lee et al., 2012). Åskådarna kan uppskatta 
arenans skönhet och arkitektur, höra njutbara toner från musik eller hejarklack, känna 
bekvämlighet i sätena, gemenskap med andra fans, känna den unika doften på arenan som kan 
väcka minnen och nostalgi samt njuta av mat och dryck som serveras (Gaffney och Bale, 
2004) i (Lee et al., 2012). 

Social interaktion har visat sig vara en nyckelfaktor för åskådare på arenan (Lee et al., 2012). 
En arena skapar en plats för gemenskap och ett sätt att komma bort från det vardagliga livet. 
Åskådarna delar intresset för laget och spänningen för spelet, vilket gör det lättare att skapa 
social interaktion. De sociala gränserna tenderar att försvinna då supportrar delar intresset för 
ett lag.(Ibid.)  

Ett lag inom sport och dess stadion liknas vid ett andra hem av många fans, där de kan känna 
samhörighet och kärlek till arenan (Bale, 2000) i Lee et al., (2012). Fansen kan få känslor och 
personliga minnen som ger en samhörighet på arenan (Bale, 2000) i Lee et al., (2012). 

2.6 Lojalitet mot ett varumärke 
Att ha hängivenhet mot sitt varumärke är betydande för ett företag/organisation, då det är 
lättare att förutsäga kundernas köpbeteende och analysera hur vinsten skall maximeras 
(Rodoula, 2013). När lojalitet till varumärke skapas, bildas ofta känslomässiga band mellan 
kund och företag/organisation, vilket gör att kunden har svårt att lämna för ett annat 
företag/organisation. En stark hängivenhet hos konsumenterna till varumärket leder till att 
företaget/organisationen står sig starkare mot sina konkurrenter, då konsumenterna inte gärna 
lämnar sitt varumärke trots till exempel dåliga resultat (Ibid.). Funk och James (2001) i 
Rodoula, (2013) visar i en modell att konsumenterna utvecklar hängivenhet till ett lag inom 
sport i fyra olika faktorer: medvetenhet, lojalitet, behag, tillgivenhet. Rodoula (2013) menar 
att lojalitetskänslor till ett lag grundas i att personer skaffar sig mer kunskap i allt omkring 
laget och som sedermera skapar symboliska värden för individen så att personen känner att 
det betyder något att hålla på ett specifikt lag. 

Att behålla kunder har en positiv inverkan på långsiktig lönsamhet eftersom kostnaderna för 
att få nya kunder oftast är större än kostnaderna för att behålla befintliga kunder (Theodorakis 
et al., 2009). Ju längre en person stannar med en leverantör blir det mer lönsamt då lojala 
kunder tenderar till återkommande köp och spendera mer pengar över tid (Ganesh et al., 2000, 
Söderland, 2006, Selin et al., 1987) i Theodorakis et al., (2009). 

Hunt et al. (1999), Madrigal, (2000), Dale et al. (2005) i Theodorakis et al. (2009) stödjer 
resonemanget om att lojala supportrar spenderar mer av sina inkomster än andra supportar. 
Det är således viktigt för tjänsteleverantörer att skapa lojala kunder som blir återkommande 
och kan rekommendera vidare till andra konsumenter (Park och Kim, 2000) i Theodorakis et 
al. (2000). 



8 

Matsouka et al. (2003) i Theodorakis et al. (2009) kom fram till en teori angående supportrars 
missnöje av lagets prestation. Forskarna menade att de supportrarna som inte kunde 
identifiera sig starkt med laget var mer benägna att skippa nästa match på grund av 
prestationen, i jämförelse med de som starkt identifierar sig med laget där sannolikheten var 
betydligt högre att få tillbaka dem till nästa match (Matsouka et al., 2003), (Sutton et al., 
1997) i (Theodorakis et al., 2009). 

2.6.1 Tribal marketing
Anderson (1979) i Dionisio och Leal (2008) konstaterar att en supporter definieras som ofta 
har en överdriven entusiasm för sporten.  Kahle et al. (1996) samt Greenstein och Marcum 
(1981) i Dionisio et al. (2008) identifierade att ett vinnande lag var betydande för högre 
supporternärvaro. Pimentel och Reynolds (2004) i Dionisio och Leal (2008) menar att de 
bästa fansen är de som stödjer laget oavsett omständigheterna runt omkring som exempelvis 
goda resultat.  

I dagens samhälle är det inte bara den materiella nyttan som spelar roll utan symboliken av 
konsumtionen som spelar allt större roll (Dionisio och Leal, 2008). 

Hill och Green (2000) i Dionisio och Leal (2008) visade att socialt erkännande är en viktig 
beståndsdel för att kunna locka supportrar. Individer strävar efter att förstärka sin identitet för 
att uppnå en positiv självkänsla och lockas därför till attraktiva grupper (Fisher och 
Wakefield, 1998) i Dionisio och Leal (2008). Socialiseringsprocessen till idrotten grundas 
ofta i barndomen enligt Jacobson (2003) i Dionisio och Leal (2008). Vidare, menar Jacobson 
(2003) i Dionisio och Leal (2008) att föräldrar och reklam är de största 
påverkningsfaktorerna. Den symboliska konsumtionen blir naturlig för supportergrupper där 
alla delar en gemensam passion för laget och halsdukar, t-shirts med mera där fotbollslagets 
symbol pryder souveniren blir symboler för gruppen(Ibid.).  

2.7 Manligt och kvinnligt konsumentbeteende 
Barber, Dodd och Kolyesnikova (2009) har undersökt vilka könsskillnader det finns när män 
och kvinnor söker information om produkten/tjänsten. Författarna hävdar att kvinnor är 
mindre riskbenägna än män när köp skall övervägas. Kvinnor anses också vara mer 
konservativa i sitt beslutsfattande än män (Barber et al, 2009). Markus och Kitayama (1991) i 
Kim et al.,(2013) menar att män är mer självständiga än kvinnor som istället tenderar att vara 
mer beroende av varandra i deras konsumentbeteende. Meyers och Levy (1988) driver en 
liknande tes om att män är mer självfokuserade medan kvinnor är mer benägna att låta de 
påverkas av andra. Baumeister och Sommer, (1997), Cross och Madson, (1997) i Kim, Ko, 
Park (2013) menar att kvinnor tenderar att känna mer samhörighet med samhället och sociala 
grupper genom att upprätthålla goda relationer. 

Kvinnor har därmed blivit en vanlig segmenteringsvariabel på grund av skillnaderna (Kim et 
al., 2013). Män anses vara mer lojala mot grupper som en organisation eller företag medan 
kvinnor är mer lojala mot enskilda personer som till exempel en anställd (Kim et al., 2013). 
Melnyk et al. (2009) i Kim et al. (2013) menar därför att det är viktigt att fokusera på 
relationen mellan enskilda medarbetare och kvinnliga konsumenter. Många författare menar 
att manliga konsumenter fokuserar mer på kärnan i tjänsten och den upplevda kvalitén medan 
kvinnors fokus mer ligger på den sociala interaktionen och kringliggande serviceprocesser i 
tjänsten (Iacobucci och Öström, 1993), (Mathies och Burford, 2011) (Mattilda et al., 2003) i 
(Kim et al., 2013). 
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2.8 Manligt och kvinnligt konsumentbeteende inom idrott 
Dietz-Uhler (2000) hittade i sin studie betydande skillnader i konsumentbeteende mellan 
könen när det gäller sport. Författarna menar att den främsta orsaken till varför kvinnor blir 
fans är att de vill socialiseras med andra människor som familj och vänner där det kan utbytas 
erfarenheter. Män blir mer intresserade av idrotten och vill lära sig om sporten och laget 
genom deras supporterskap. (Ibid.) James & Ridinger., (2002) i Kim et al., (2013) kom fram 
till att många män blir supportrar för att fly ifrån vardagen och att männen brydde sig mer om 
resultaten samt var mer kunskapssökande än kvinnorna. Greenwell et al. (2002) i Kim et al. 
(2013) menar att kvinnor är mindre känsliga för ett lags prestationer än manliga konsumenter. 
Kvinnorna anser istället att arenans kvalitet och servicepersonal är viktigare för deras 
upplevelse, enligt Greenwell et al. (2002) i Kim et al. (2013). Trail et al. (2002) i Kim et al. 
(2013) menar att den fysiska anläggningen (arenan) med rena toaletter, ljudakustik och bra 
behandling av servicepersonalen är viktigare för kvinnor än män. 

Dietz-Uhler et al. (2000) har studerat beteenden hos supportrar på amerikanska högskolor och 
deras studie visar att kvinnor ser sig själva som supportrar i mindre utsträckning än vad män 
gör. Kvinnor som anser sig själva vara supportrar menar att de inte är hängivna i lika stor 
utsträckning som männen i samma kategori är. Studien visar att män söker mer information 
och diskuterar sporten i en större utsträckning än vad kvinnor gör. Kvinnorna i 
undersökningen tittade inte heller på sport på TV i samma utsträckning som männen. Enligt 
undersökningen hade kvinnor inte heller lika stort sportintresse i förhållande till männen. 
Studien visade också att kvinnor inte hade lika mycket kunskap om sport som män har.   
Kvinnor spenderar lika mycket tid på sportevenemang som män. Författarna menar att 
kvinnor ser sportevenemang som en social händelse där de får möjlighet att träffa familj och 
vänner. Studien visar också att män ser sporten som en del av deras identitet, i större 
utsträckning än vad kvinnor gör. (Ibid.)  
Gantz & Wenner (1991) i Dietz-Uhler et al. (2000) skriver att män har blivit mer socialiserade 
in i idrottsvärlden än vad kvinnor har och att sport har blivit en del av männens identitet. 
Dietz-Uhler et al. (2000) påstår att kvinnor är supportrar för att de gillar att gå på match, heja 
på laget och dela upplevelsen med personer i sin närhet medan män är supportrar för att de 
själva utövar eller har utövat någon form av idrott, har ett större idrottsintresse i allmänhet och 
för att de gillar att söka information kring idrotten. Dietz-Uhler et al. (2000) menar att det är 
lättare att bli supporter om personen själv har utövat idrotten. Enligt fogis.se (2013) visar det 
sig att det finns 336 215 stycken registrerade fotbollsspelare över 15 år, i Sverige varav 89 
362 stycken är kvinnor. Detta innebär att det finns cirka 27 % kvinnor i landet som utövar 
fotboll.  

Bush et al. (2004) upptäckte att kvinnor influeras mer av kändisar inom idrott än vad män gör. 
Författarna menar att kvinnor pratar mer positivt om ett varumärke om en känd idrottsutövare 
kan förknippas med varumärket. En slutsats som Bush et al. (2005) kommer fram till är att det 
är viktigt för tonårstjejer att ett lag kan kopplas till en känd idrottsutövare.  

Sargent, Zillman och Weaver (1998) menar att män, historiskt sett, har större intresse för 
organiserade och aggressiva sporter med kroppskontakt, vilket fotboll är ett exempel på, 
medan kvinnor har större intresse för till exempel gymnastik, skidåkning och konståkning. 
McGinnis et al. (2003) menar dock att åskådarklyftan mellan män och kvinnor för 
organiserade sporter har minskat. Hofacre (1994) i McGinnis et al. (2003) menar att 
inomhusfotboll har fått ökad popularitet bland kvinnor vilket har inneburit att det är fler 
kvinnor på läktaren i USA. Branch (1995) i McGinnis et al. (2003) anser att 
idrottsorganisationer inte längre ser kvinnor som enbart följer med deras män eller vänner på 
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idrottsevenemang utan som direkta konsumenter. 

McGinnis et al. (2003) skriver att tjejer mellan 9 och 18 år, som använder internet och tittar på 
TV, har större intresse för idrott än kvinnor över 18 år. Bradish, Lathrop och Sedgwich (2001) 
i McGinnis et al. (2003) gjorde en undersökning där de jämförde en äldre generation med en 
yngre generation tjejer, där det visade sig att den yngre generationen hade ett högre intresse 
när det gäller idrott samt att deras intresse och preferenser var samma som killars. 

Dworking och Messner (1999) i McGinnis et al. (2003) visar hur kvinnors idrottsutövande, i 
förhållande till män, ökade från 7.5% till 39 % mellan 1971 och 1996. McGinnis et al. (2003) 
menar att samhället i helhet har gått mot ett samhälle där män och kvinnor kan välja vilken 
aktivitet de själva vill vara intresserade av, oavsett kön.  

Wenner och Gantz (1998) i McGinnis et al. (2003) menar att män och kvinnor överlag har 
lika stort intresse för sport. Forskarna menar att det dock finns begränsade bevis för att 
kvinnor har kommit förbi sin undergivna roll då det kommer till att vara åskådare på 
idrottsevenemang. Samma forskare drar dock en slutsats att viljan finns hos kvinnor att gå på 
fler idrottsevenemang. (Ibid.) 
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3. Metod

3.1 Extensiv och intensiv 
Jacobsen (2002) skriver om olika sätt att utforma en undersökning; intensiv och extensiv. I 
den intensiva utformningen går forskaren ämnet på djupet, det vill säga många variabler och 
få enheter, den skapar även en hög intern giltighet. I den extensiva går forskaren istället ämnet 
på bredden med få variabler och många enheter (Ibid.). Jacobsen (2002) menar att ju mer 
extensiv upplägget är, desto mer generaliserbar blir den. Den intensiva lämpar sig därför bäst 
på en kvalitativ undersökning medan den extensiva lämpar sig bäst på en kvantitativ 
undersökning. Om forskaren kombinerar den extensiva och den intensiva utformningen kallas 
det för designtriangulering, vilket är den metod vi har använt oss av, där den intensiva ligger 
som grund för den extensiva utformningen. Då vi har valt att fördjupa oss i en förening passar 
den intensiva utformningen bra då vi ville gå ämnet på djupet med mycket information från få 
enheter. Ur kundperspektivet däremot anser vi att den extensiva utformningen passar bäst då 
vi ville nå ut till en större mängd enheter. Den intensiva utformningen från MFF har legat som 
grund för den extensiva i kundperspektivet.  

3.2 Induktivt och deduktivt 
Enligt Patel och Davidsson (2003) finns det olika strategier för att samla in de data som 
behövs, de vanligaste är induktivt eller deduktivt. Induktiv ansats menas att forskaren går från 
empiri till teori, det vill säga att forskaren går ut i verkligheten utan att ha allt för många 
förväntningar, samlar information som behövs för att skapa sig en uppfattning angående 
ämnet utifrån detta. (Ibid.) Jacobsen (2002) skriver att det optimala med en induktiv ansats är 
att inget ska begränsa det som forskaren samlar in och forskaren ska försöka ha ett öppet 
sinne. Halvorsen (1992) beskriver det induktiva förhållningssättet på liknande sätt, han menar 
att forskaren närmar sig en verklighet som forskaren har begränsade eller inga kunskaper om. 
Kritiken mot den induktiva ansatsen är att det är näst intill omöjligt att inte ha någon som 
helst förkunskap inom ett visst ämne (Jacobsen, 2002). 

Motsatsen till induktiv benämner Jacobsen (2002) som deduktiv. Här ska forskaren istället gå 
från teori till empiri, det vill säga att forskaren har vissa antaganden från början, samlar 
relevanta teorier angående ämnet för att sedan testa om teorierna stämmer överens med 
verkligheten. När forskaren har samlat den empiri som behövs kan forskaren se om 
antagandena håller eller ej. (Ibid.). Halvorsen (1992) skriver att deduktion är vanligast att 
använda då forskaren för en kvantitativ studie. Problemet med detta tillvägagångssätt är att 
forskaren bara finner den information som hen letar efter (Jacobsen, 2002).  

Patel och Davidsson (2011) beskriver även ett tredje sätt att samla in data: abduktion. 
Forskarna förklarar att abduktion är en kombination mellan induktion och deduktion (Ibid.). 
Vi har främst använt oss av deduktion, det vill säga att vi har utgått från befintliga teorier och 
har haft som avsikt att testa dessa i verkligheten. Vi kan dock anse att vi till viss del har haft 
ett abduktivt tillvägagångssätt då vi gjorde två av våra intervjuer innan vi hade samlat in alla 
de teorier som vi har använt i arbetet. 

3.3 Kvantitativ och kvalitativ metod 
Enligt Backman (2008) är svaren från en kvantitativ metod ofta förutbestämda och statistiskt 
mätbara och kommer ofta från frågeformulär samt enkäter. Jacobsen (2002) skriver att 
frågorna är fasta och att svarsalternativen är givna i kvantitativa metoder. Med en kvantitativ 
undersökning når vi enklare ut till fler respondenter, dessa kan i sin tur motsvara ett 
representativt urval av verkligheten vilket ökar generaliseringen av resultatet (Ibid.). En 
kvantitativ ansats är framförallt bra för att begränsa mängden information och endast få den 
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information som forskaren vill undersöka (Larsen, 2009). Eftersom vi vill veta vad som skulle 
övertyga fler kvinnor att gå på allsvenska fotbollsmatcher är det viktigt för oss att på enklast 
möjliga sätt nå ut till en så stor grupp som möjligt. Det är även viktigt för oss att få in just den 
information vi behöver för att se hur de befintliga teorierna står sig i verkligheten. Djurfeldt, 
Larsson och Stjärnhagen (2010) visar hur en undersökning ur del av populationen antagligen 
hade sett ut om vi använt hela populationen, självklart med viss osäkerhet, och vi anser därför 
att vår undersökning kan användas för att komma nära verkligheten. Forskarna anser att vi 
måste acceptera en statistisk felmarginal i våra svar (Ibid.). I en undersökning med 
förutbestämda svar har forskaren stor inverkan på hur svaren blir (Jacobsen, 2002). Holme 
och Solvang (1996) menar att det har en stor betydelse hur enkäten är utformad, att 
intervjuobjekten är motiverade så att svaren som kommer in blir seriösa. Widerberg (2002) 
skriver att kvantitativa undersökningar blir bättre då de baseras på kvalitativa intervjuer, vilket 
vi valde att anamma. Våra frågor i enkäten baseras på tidigare teorier samt den information 
som vi fått fram i de kvalitativa intervjuerna. 

När en forskare använder kvalitativa metoder får forskaren fram ny information eftersom att 
svaren är öppna (Jacobsen, 2002). Problemet är dock att forskare har vissa skygglappar som 
gör att forskaren inte är fullt öppen. När vi vill förstå andra människors uppfattning av 
verkligheten är närhet ett viktigt element som uppfylls av kvalitativa metoder. (Ibid.) Eliasson 
(2006) anser att kvalitativ metod är flexibel då forskaren kan anpassa sig efter situationen. Vi 
gjorde våra intervjuer ganska tidigt i arbetet för att kunna använda svaren för att formulera 
frågor till vår kvantitativa enkätundersökning. Det hade varit svårt för oss att formulera bra 
frågor innan våra kvalitativa intervjuer då vi fick ny och intressant information från dessa. 
Bryman och Bell (2005) riktar viss kritik mot kvalitativ forskning, de menar att 
undersökningarna ofta blir för subjektiva och vinklas av vad forskarna själva anser är 
intressant och betydelsefullt. Vi försökte därför i våra kvalitativa intervjuer vara så öppna som 
möjligt och använda relevant information utan att begränsa oss för mycket till våra egna 
åsikter. Backman (2008) anser att kvalitativ metod inte är tillräckligt objektiv utan endast 
lägger vikt vid de intervjuade individerna och Jacobsen (2002) anser därför att svaren kan bli 
svåra att applicera på verkligheten. Vi anser dock att det var bättre att analysera en förening 
på djupet och istället komplettera med en intervju med en före detta ordförande för en 
supporterförening på grund av att vi inte bara ville se föreningens sida utan även få en annan 
bild av verkligheten.  För att öka generaliserbarheten än mer gjorde vi även en tredje intervju 
med en representant från SEF, Svenska Elitfotbollsförbundet, som arbetar med hela 
Allsvenskan. Sigmund Grönmo (1996) i Jacobsen (2002) påstår att kvalitativa och 
kvantitativa ansatser inte är konkurrerande utan att de fungerar som ett komplement till 
varandra. Glaser och Strauss (1967) i Jacobsen (2002) menar att båda typerna av data är 
viktiga för verifikation och generalisering av teorier, oavsett var fokus ligger. 

3.4 Datainsamling 
Jacobsen (2002) beskriver två typer av datainsamlingsmetoder; primär- och sekundärdata. 
Forskaren menar att idealet är att använda olika typer av data, det vill säga både primär och 
sekundärdata. De olika typerna av data kan därmed kontrollera varandra vilket gör att 
trovärdigheten av arbetet kan öka. Vi har därför valt att använda olika typer av data i vår 
uppsats. 

3.4.1 Sekundärdata 
Sekundärdata kommer inte direkt från källan, istället använder forskaren information som 
andra har samlat in sedan tidigare (Jacobsen, 2002).  Eliasson (2006) skriver att sekundärdata 
kan användas för att få idéer till frågor samt att den kan användas till att relatera 
undersökningen till tidigare forskning. Informationen från sekundärdata är ofta insamlad i ett 
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annat syfte än vad forskaren söker (Jacobsen, 2002). Kvalitativ sekundärdata kommer från 
redan publicerade texter medan kvantitativ sekundärdata kommer från redan existerade 
statistik, årsredogörelser, räkenskaper med mera. (Ibid.) De sekundärdata vi har använt är 
både kvalitativ och kvantitativ. De kvalitativa sekundärdata kommer från diverse 
vetenskapliga artiklar och böcker. Vi har främst använt databaser som är tillgängliga via 
biblioteket på Högskolan i Halmstad samt Google Scholar som söker på flertalet databaser 
samtidigt. Emerald och ABI Inform är de databaser som vi har använt mest frekvent. De 
kvantitativa sekundärdata kommer från bland annat MFF:s tidigare undersökningar och 
publicerade siffror från United Minds (2013) publikmätning och Statistiska centralbyrån. 
Jacobsen (2002) och Eliasson (2006) skriver båda att forskare bör vara kritiska då hen 
använder olika typer av sekundärdata. Vi har försökt att använda oss av sekundärdata som 
kommer från seriösa forskare, databaser och företag för att öka trovärdigheten av vår uppsats. 

3.4.2 Primärdata 
Jacobsen (2002) förklarar primärdata som när forskaren samlar in information direkt från 
personer eller grupper vilket innebär att informationen samlas in för första gången. 
Datainsamlingen är då skräddarsydd för den speciella problemställningen. 

3.4.2.1 Intervjuer 
Enligt Jacobsen (2002) är den vanligaste metoden för kvalitativ metod den individuella, öppna 
intervjun. Den individuella öppna intervjun är mest användbar då relativt få enheter undersöks 
och när vi vill få djupare information om vad en enskild individ tycker. Författaren skriver att 
individuella besöksintervjuer är tidskrävande då forskaren behöver flytta sig från en plats till 
en annan och för att forskaren får in stora mängder data som tar lång tid att bearbeta. För att 
reducera kostnader kan forskaren även göra telefonintervjuer. Författaren nämner både för 
och nackdelar med de olika intervjusätten men att besöksintervju är att föredra. Han nämner 
att besöksintervju är bäst för personliga öppna intervjuer då den som genomför intervjun kan 
få en bättre personlig kontakt med intervjuobjektet. (Ibid) Vi hade därför som avsikt att 
genomföra tre stycken öppna besöksintervjuer. Efter kontakt med de olika intervjuobjekten 
passade besöksintervju bra för två av dem. Den sista intervjun fick bli via telefon då det 
passade bäst både för oss för intervjuobjektet. Vi hade även möjlighet att komplettera den 
information vi fick in vid intervjuerna, via e-mail.  
 
Om forskaren endast antecknar intervjun kan viktig information missas, intervjuer blir ofta 
bättre om forskaren har ögonkontakt med intervjuobjektet vilket leder till att flytet i intervjun 
blir bättre och detta kan reduceras om intervjun spelas in (Jacobsen, 2002). Vi valde därför att 
spela in samtliga intervjuer och endast skriva ner viktiga stödord. Vi lyssnade sedan igenom 
intervjuerna och skrev ned dem på en dator för att få alla intervjuer på text. Jacobsen (2002) 
anser att optimal längd för en intervju ska vara mellan en och en och en halv timma långa, 
vilket vi förhöll oss till i samtliga intervjuer.  
Enligt Jacobsen (2002) kan intervjuer ha olika grader av öppenhet och det vanligaste är att 
intervjun är strukturerad till en viss grad, till exempel en lista med centrala ämnen som ska tas 
upp i intervjun. Är intervjun helt öppen finns det ingen intervjuguide överhuvudtaget, är 
intervjun helt strukturerad så finns det fasta frågor och fasta svar. En kombination mellan 
dessa två bipolära poler är att föredra. (Ibid.) Vi visste på förhand vilka ämnen och frågor vi 
skulle ställa, dock var samtliga svar dock helt öppna. Vi valde inte heller att använda någon 
specifik ordning på våra frågor utan vi ställde frågorna så att samtalen flöt på i ett naturligt 
flöde.   
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3.4.2.2 Frågeformulär 
Den vanligaste typen av frågeformulär i kvantitativa metoder har fasta svarsalternativ 
(Jacobsen, 2002). Svaren är ofta numrerade och varje siffra motsvarar ett svar i ord, varje 
siffra fungerar alltså bara som en symbol för ett ord. Skillnaden mot den kvalitativa metoden 
blir alltså att svaren är starkt strukturerade vilket gör att de blir mer effektiva än en öppen 
ansats. Eftersom de svar som forskaren får, finns i siffror och att det finns fler 
uppgiftslämnare så kan forskaren enklare generalisera svaren. (Ibid.) Vi började därför vår 
uppsats med att hitta teorier och göra kvalitativa intervjuer, efter det visste vi vad vi ville ha 
reda på från vår kvantitativa undersökning och strukturerade upp frågorna och svaren innan 
undersökningen genomfördes.  
Jacobsen (2002) skriver några viktiga minnesregler när frågor ska utformas. En av dessa 
regler är enkelhet, han menar att vi bör ha korta, avslutade meningar och inte använda för 
invecklade meningar (Ibid.). Vi bör inte heller använda oss av dubbla frågor där 
uppgiftslämnaren måste svara på två frågor samtidigt. Två andra minnesregler som Jacobsen 
(2002) beskriver är att samma begrepp uppfattas olika av olika personer. Frågorna bör därför 
vara så konkreta och specifika som möjligt samt att vi inte bör utforma ledande frågor. Detta 
är något som vi regelbundet har försökt att eftersträva då vi har utformat våra frågor. Jacobsen 
(2002) tycker även att det är viktigt att forskaren använder en mittkategori vilket vi förhöll oss 
till genomgående i frågeformuläret. Eliasson (2006) menar att de första frågorna i formuläret 
bör likna faktafrågor så att forskaren kan veta vilket värde respondentens svar tillför en 
undersökning och som är något som speglas i vår enkät. Jacobsen (2002) anser också att det är 
viktigt att vi testar formuläret innan vi genomför intervjun. Vi valde därför att dela ut 
formuläret till kvinnor i vår närhet och vi fick inga indikationer på att formuläret skulle vara 
lätt att feltolka eller liknande och vi valde därför att inte ändra något i utformningen. Våra 
enkäter anser vi mest likna postenkäter som Eliasson (2006) skriver om, han menar att det inte 
är någon direkt kontakt via undersökare och de undersökta. Vi hade dock en snabbare kontakt 
då vi lämnade ut enkäten, efter det fick de undersökta svara på enkäten helt själva.  

Vi valde att åka till Malmö två gånger för att genomföra vår kvantitativa undersökning. Vi 
valde att gå fram till personer och fråga om de var villiga att fylla i formuläret. Den enda 
frågan vi läste upp för respondenterna var om de är intresserade av fotboll, då vi hade två 
olika enkäter beroende på om de var intresserade av fotboll eller inte. Respondenterna fick 
sedan god tid på sig att svara på enkäterna utan stress från vår sida. Vi valde dela ut våra 
enkäter på Malmö stadsbibliotek, på Malmö centralstation och vid olika kaféer kring 
Triangeln i centrala Malmö. Vi delade även ut formulär vid MFF:s första träningsmatch på 
hemmaplan för säsongen, mot Mjällby AIF på Malmö IP. Vi fick in allra flest svar från 
stadsbiblioteket och från Malmö IP, då respondenterna verkade mer positiva till 
undersökningen. I paus på Malmö IP och på stadsbiblioteket lämnade vi ut enkäterna och 
samlade sedan in dem efter cirka 15 minuter så att respondenterna fick den tid de behövde. 
Med facit i hand kan vi känna att våra enkäter var aningen långa till de som var intresserade 
av fotboll. Vi trodde att det kunde vara lite långt men våra testrespondenter ansåg inte att det 
var långt, därför valde vi att ha kvar samtliga frågor. Vi är dock väldigt nöjda med våra svar 
och vi fick in totalt 336 svar vilket var mer än vad vi hade hoppats på sedan tidigare då vårt 
mål var att få in 300 svar.  

3.4.3 Urval 
Ett stort problem för många undersökningar är att det är svårt att undersöka alla vi vill 
undersöka (Jacobsen, 2002). Djurfeldt et al. (2010) skriver att det är nödvändigt att göra ett 
urval på grund av praktiska, ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar. 
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3.4.3.1 Kvalitativ 
Forskare måste vara uppmärksamma på vilka personer de intervjuar i kvalitativa intervjuer 
(Jacobsen, 2002). Han förklarar vidare att vi i kvalitativa metoder inte eftersträvar det 
generella och typiska utan om det speciella och unika. Författaren skriver också om olika steg 
i urvalsprocessen. Först och främst måste vi få en överblick av vilka vi vill undersöka oavsett 
tid och resurser, samt vilka kriterier respondenterna ska uppfylla. Han nämner även olika 
urvalskriterier, ett av dessa kriterier är information. Vi måste då välja ut rätt uppgiftslämnare 
som vi anser kan ge oss bäst information i ämnet, personen ska även vara villig att ge oss den 
information vi behöver. (Ibid.) Eftersom att Malmö FF är den klubb vi har valt att arbeta med, 
valde vi att välja en person från klubben som har insikt i ämnet vi undersöker. Malmö FF:s 
kommunikationsansvarig, Per Welinder, var därför ett ganska självklart val för oss. Innan vi 
valde ämne hade vi en snabbare kontakt med Per Welinder för att se vad MFF kunde vara 
intresserade av för ämne, för att vara säkra på att klubben kunde ge den information vi 
behövde till arbetet. Vi valde även att intervjua Tony Ernst, före detta ordförande på MFF 
Support för att få insikt i hur supporterorganisationen anser om Malmö FF:s jobb inom detta 
ämne. Ernst är också ordförande för Svensk Fotbollssupporterunion där hans uppdrag handlar 
om att främja och ena Sveriges klubbars supportrar på bästa sätt.  För att inte bara låsa oss vid 
MFF valde även att intervjua Ola Rydén, evenemang-och ligaansvarig på Svenska 
elitfotbollsförbundet, som har inblick hur det ser ut i Allsvenskan i stort. Vi är väldigt nöjda 
med att samtliga våra respondenter valde att medverka i våra intervjuer. 

3.4.3.2 Kvantitativt 
Eliasson (2006) anser att det är omöjligt att fråga alla enheter och att ett urval därför är 
nödvändigt. Författaren menar att de resurser som finns begränsar vilka som ska finnas i 
urvalet (Ibid.). Jacobsen (2002) menar att den främsta anledningen till att genomföra 
kvantitativa studier är att vi kan undersöka många enheter till ett lågt pris. Han menar att 
meningen med ett stickprov är att de undersökta ska spegla hela populationen. Författaren 
skriver också att vi måste veta vilka målgrupper vi ska undersöka (Ibid.) Vi valde att 
undersöka kvinnor i åldrarna 15-60 år. Vi ville undersöka både de som är intresserade och de 
som inte är intresserade av fotboll. Vi gjorde även en geografisk avgränsning då vi endast 
undersökte kvinnor i Malmö.  
Vi valde att ha tre åldersintervall i vår undersökning: 15-25, 26-40 och 41-60 år. 
Åldersintervallen är olika långa då vi efter intervju med Per Welinder fick veta att en 
åldersgrupp som de var extra intresserade av var 15-25 år. Hade vi haft 10 års åldersintervall i 
alla åldrar tror vi att det hade varit svårt att få in så många svar att vi skulle kunna dra 
slutsatser av alla. Det vi är mest besvikna med är att vi inte fick in tillräckligt många svar i 
åldersintervallet 41-60 år, där vi endast fick in 30 svar. Vi kommer därför inte kunna dra 
några slutsatser i detta intervall. Vi försökte få in fler svar i denna kategori men vi hade 
varken tid eller resurser till detta tyvärr. 

3.4.4 Fallstudie 
I fallstudier fokuseras en speciell enhet (Jacobsen, 2002). Denscombe (2004) skriver att om 
forskaren ska undersöka ett begränsat antal individer, kan hen fokusera sitt arbete på ett eller 
ett fåtal fall för att kunna få djupare kunskap kring ett ämne. Forskaren får bättre insikt i hur 
ett särskilt exempel fungerar samt djupare kunskap och förståelse av exemplet. Fallstudie är 
enligt forskaren allra bäst att använda vid kvalitativa studier. (Ibid.) Blaxter, Hughes och 
Tight (2006) menar att en fallstudie på många sätt kan vara det mest ideala alternativet för 
småskaliga forskare eftersom att de har begränsade resurser.  

Solberg Søilen och Huber (2006) skriver att fallstudier kan frambringa preliminära variabler 
och kategorier som kan testas statistiskt. Jacobsen (2002) förklarar också att fallstudier kan 
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användas för att gå en viss fråga på djupet i ett enskilt fall för att finna fakta som vi inte visste 
sedan innan. Dessa resultat kan sedan ligga till grunden för hypoteser som forskaren sedan 
kan testa (Ibid.) Detta är något som vi har anammat i vår uppsats. Från våra kvalitativa 
intervjuer fick vi fram flera variabler som vi sedan valde att ha med i vår kvantitativa 
undersökning. 

3.5 Reliabilitet och validitet 
Alla undersökningar ska enligt Jacobsen (2002) försöka minimera problem som är relaterat 
till reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (giltighet). Forskare ska försöka vara kritiska till 
de data som har blivit insamlade (Ibid.). Halvorsen (1992) förklarar validitet med två ord; 
giltighet och relevans. Om studien ska ha en god validitet krävs det att undersökaren söker det 
som hen vill undersöka, vilket främst gäller för kvantitativa studier då det kan vara svårt att på 
förhand veta exakt vad som ska undersökas i kvalitativa studier (Patel & Davidsson, 2011). 
Widerberg (2002) anser att validitet därför bör genomsyra hela forskningsprocessen i en 
kvalitativ studie. Andersen (1994) delar upp validitet i intern och extern form. I den interna 
validiteten ska den interna giltigheten prövas genom at kontrollera hela undersökningen och 
dess slutsatser (Ibid.) Med extern giltighet menas i vilken grad undersökningen kan 
generaliseras (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) anser att den kvalitativa studien inte kan 
generalisera ett fenomen och dra slutsatser till en annan miljö då forskaren undersöker för få 
enheter. Kvantitativa studier är däremot mer generaliserbara då fler enheter undersöks (Ibid.). 
Enligt Patel och Davidsson (2011) ligger teoretiska referensramen till grund för den kunskap 
som skapas inom ett ämne som studeras och kan användas för att styrka validiteten då 
frågorna blir stärkta av teorin. Vår kvalitativa undersökning har genomsyrat hela vårt arbete 
då vi fick djupare kunskap i ämnet genom undersökningen. Den kvalitativa undersökningen 
har tillsammans med teorin legat till grund för de frågor vi har ställt i den kvantitativa studien. 
Vi började därför vårt arbete att ta fram relevanta teorier och få en fördjupad kunskap inom 
vårt ämne för att sedan fråga våra intervjuobjekt i den kvalitativa undersökningen. När vi har 
baserat vårt frågeformulär inför den kvantitativa studien på både teorier och kvalitativ 
information från intervjuer anser vi att validiteten i vårt frågeformulär är stärkt. Vi har fått 
kvalitativ information från företaget i vår fallstudie, en representant från SEF som har 
överblick över hela allsvenskan samt från en representant i supporterfrågor. Den kvantitativa 
informationen kommer från konsumenter eller potentiella konsumenter. När vi använder 
teorier, tre kvalitativa undersökningar och en kvantitativ undersökning anser vi att studien 
avser att mäta det vi har tänkt mäta på olika nivåer. Vi fick även ta del av Malmö FF:s 
publikmätning från 2013 och genom SEF fick vi även ta del av United Minds undersökning 
om den allsvenska publiken, vilket också var viktig information som gav oss djupare insikt i 
ämnet. När vi använder olika insamlingsmetoder får vi en bättre helhetsbild av ämnet och 
kommer närmre verkligheten, detta benämns som triangulering (Jacobsen, 2002). Patel och 
Davidsson (2011) anser också att validiteten ökar om informationen om ett fenomen kommer 
ifrån olika källor. Den kvantitativa undersökningen ger arbetet en större extern giltighet. 
Något som däremot kan sänka giltigheten av vår undersökning är att vi inte har gjort någon 
statistisk analys i SPSS eller liknande program. Vi grundar valet på att vi inte tror att en 
statistisk jämförelse skulle ge oss tillräckligt mycket extra värde.  
Validiteten i en studie ökar om vi intervjuar respondenter som har den kunskap som krävs 
inom det specifika ämnet (Jacobsen, 2002). Efter kontakt med de olika organisationerna blev 
vi hänvisade till de personer som ska ha bäst kunskap inom vårt ämne vilket gör att vi anser 
oss ha intervjuat rätt personer. Jacobsen (2002) skriver att företagen/organisationerna ibland 
kan undanhålla information som kan vara känsligt att ge ut. Eftersom både Malmö FF tyckte 
detta var ett intressant ämne som skulle kunna hjälpa dem i deras jobb att övertyga fler 
kvinnor att komma till arenan, tror vi att vi har fått ärliga svar vilket gör att validiteten ökar 
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mer. För att ändå förhålla oss kritiska till den information vi fick in från intervjun med MFF 
valde vi, som tidigare har nämnts, att intervjua andra insatta i ämnet som inte bara ser det från 
Malmö FF:s sida. Vi hade kunnat intervjua fler klubbar för att öka generaliserbarheten av vårt 
arbete.  
 
Ruane (2006) skriver att vi inte bara ska lägga fokus på validitet utan också fråga oss om vår 
undersökning är tillförlitlig, vilket benämns som reliabilitet. För att forskningsresultat ska 
kunna förklara faktiska förhållanden och att den information som kommit fram ska kunna 
återskapas är reliabilitet en förutsättning (Andersen, 1994).  Patel och Davidsson (2011) 
menar att reliabilitet innebär hur tillförlitliga våra studier är. Om undersökningen görs flera 
gånger så ska den få samma resultat, det är vad reliabiliteten beskriver enligt Björklund och 
Paulsson (2003). Vi har därför försökt att beskriva hur vi har gjort de olika undersökningarna 
så att fler kan göra samma undersökning igen. En kvalitativ undersökning bör vara tydligt 
formulerad och anpassad efter respondenten (Patel & Davidsson, 2011). Ruane (2006) anser 
att det är viktigt att intervjun spelas in så att vi senare kan gå tillbaka och lyssna på intervjun 
så att viktig information inte missas. Vi försökte skapa välformulerade frågor som 
respondenten förstår och kan komma med bra svar på. Samtliga av våra intervjuer är därför 
inspelade via våra telefoner, vilket ingen av våra respondenter hade något problem med. 
Jacobsen (2002) anser att respondenter inte bör vara anonyma då detta minskar 
tillförlitligheten. Vi gav våra respondenter i de kvalitativa undersökningarna möjligheten att 
svara helt anonymt, men inga av våra respondenter valde att vara anonyma, vilket vi är glada 
för eftersom reliabiliteten av vår studie blir högre om vi får använda deras namn. 
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4. Empiri 

4.1 Kvalitativ data 
Vi kommer nedan att presentera kvalitativa förintervjuer som gjorts för att få en djupare 
förståelse inom ämnet. Detta gjordes för att skapa en bra kvalitet på våra teorier. Efter 
teorierna genomförde vi en kvantitativ enkätundersökning där teorierna beprövades.  
Intervjuerna  finner  ni  i  sin  helhet  under  avsnittet  ”bilagor”.  Nedan  följer  en  kort  beskrivning  
om personerna som intervjuades, följt av en presentation av intervjuerna i relevanta ämnen. 
 
Per Welinder- Kommunikationschef Malmö FF (MFF). Personlig intervju 2014-01-22, 
Malmö. 
Tony Ernst- Ordförande i Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU) samt tidigare 
ordförande för MFF Support. Personlig intervju 2014-01-22, Malmö. 
Ola Rydén- Evenemangs och ligaansvarig på Svensk Elitfotboll (SEF). Intervjun 
genomfördes 2014-02-13 via telefon. 

Intervju med Per Welinder 
Per Welinders roll som kommunikationsansvarig på MFF är att förbättra klubbens varumärke. 
Welinder har övergripande ansvar för föreningens marknadsföring. Marknadsföring som MFF 
använder sig av är till exempel: sociala medier, annonser, radio, TV, föreningens egen tidning 
”Avspark”,  word-of-mouth, evenemang med mera.  

Intervju med Ola Rydén 
Ola Rydén har arbetat på SEF sedan 2009 och arbetar som liga- och evenemangsansvarig. 
SEF:s syfte är att förbättra förutsättningarna för fotbollsklubbarna i Allsvenskan och 
Superettan. SEF är en länk mellan klubbarna och Svenska Fotbollsförbundet. I takt med att 
SEF:s organisation har växt genom åren, beslutar de idag i många frågor som gäller svensk 
fotboll utan Svenska Fotbollsförbundets inverkan. Rydéns viktigaste uppgifter är att utveckla 
upplevelsen på arenan i samverkan med klubbarna.  

Intervju med Tony Ernst 
Tony Ernst har varit supporter till MFF hela livet och har suttit som ordförande i MFF 
Support mellan åren 2005-2009. Han arbetar som frilansskribent och tidningsredaktör samt 
sitter som ordförande för SFSU sedan 2012. SFSU är ett organ som skall representera 
supportrarna för klubbarna i Allsvenskan respektive Superettan. Organisationen skall 
stimulera intressen hos supportrarna och där dem tillsammans med SEF och SVFF arbetar för 
att skapa en harmonisk och tillfredsställande supportermiljö.  
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4.1.1 Kontakt med supportrar 
Enligt Welinder (2014) arbetar MFF med Customer relationship marketing genom sin databas 
där de har cirka 65.000 mailadresser som de kan nå ut till. På Facebook har MFF 65.000 likes 
där föreningen är måna om att hålla kontakten med sina fans och skapa ett större intresse 
kring MFF. Föreningen är mån om sitt samhällsengagemang genom att de regelbundet 
besöker skolor och dagis med mera för att öka intresset bland barn i samhället. MFF har också 
nyligen startat en arbetsförmedling där klubben kan dra nytta av deras stora företagsnätverk. 
Tanken är att klubben skall bidra till hjälp för Malmö stad genom att de låter unga arbetslösa 
komma till klubben på intervju och där klubbens anställda sedan kan värdera om de 
intervjuade kan bli antagna till deras databas. Den här databasen skall MFF:s 
samarbetspartners få ta del av när de skall nyrekrytera. I databasen finns information om 
personernas egenskaper, vilket gör att klubbens samarbetspartners enkelt kan se om personen 
i fråga är aktuell för deras eftersökta tjänst. (Ibid.) 

Rydén (2014) påpekar vikten av att samarbeta med klubbarna för att skapa en större närhet 
och  en  bättre  kontakt  med  publiken  genom  CRM.  ”Veckans  match”  är  ett  evenemang  där  SEF  
i samarbete med klubbarna skapat ett tillfälle där fansen kan få träffa sina idoler och komma 
närmare laget. Detta event fokuseras på segmenten kvinnor och barn. Rydén relaterar till en 
tidigare undersökning där det visade sig att ytterst få barn har allsvenska profiler som idoler. 
Om många barn kan bli intresserade av Allvenskan, då finns också möjligheten till fler antal 
åskådare,  menar  Rydén.  ”Veckans  match”  är  ett  initiativ  till  att  vända  trenden.  SEF  håller  
också på att utveckla en kommunikationsplattform där varje klubb skall kunna ha möjligheten 
att kartlägga sina konsumenter på bästa sätt. Tanken är att klubbarna genom denna databas 
skall kunna se köpbeteendemönster och anpassa erbjudanden och kampanjer på ett 
individbaserat sätt. (Ibid.) 

4.1.2 Marknadsföring mot kvinnor 
Welinder (2014) berättar att Malmö FF erbjuder barnfamiljer att sitta på familjeläktaren till ett 
förmånligt pris. Detta görs för att locka fler barn och familjer till stadion. Problemet med 
familjeläktaren är att placeringen inte är optimal på grund av att den ligger nedanför 
bortalagets supporterklack, vilket kan skapa problem beroende på vilket motståndarlag som 
MFF  möter.  MFF  har  planer  på  att  skapa  en  ”nybörjarläktare”  som  skall  vara  mer  
kvinnoanpassad. Klubben skall här ha informativa flygblad där klackens sångtexter och annan 
viktig information som rör en MFF-match skall stå med. Tanken är också att ta bort Unisex-
toaletterna och istället ha mer kvinnoanpassade toaletter där det är mer städat. (Ibid.) 

MFF gör emellanåt segmentbaserade kampanjer som till exempel att barnen får 
ansiktsmålning inkluderat i biljetten berättar Welinder (2014). Han berättar att de inte arbetar 
särskilt mycket med könsbaserad marknadsföring på grund av att det eventuellt kan bli 
diskussioner  om  diskriminering  och  så  vidare.  MFF  testade  kampanjen  ”Ladies  Night”  förra  
året där föreningen bjöd in kvinnor innan matchen för att kunna lyssna på kända svenska 
manliga artister och mingla runt. Detta mynnade ut i många negativa åsikter från både män 
och kvinnor. Några män tyckte att det var diskriminerande och vissa kvinnor tyckte att det var 
en löjlig marknadsföring mot kvinnor. (Ibid.) 

Ernst (2014) anser som vissa av kvinnorna att idén med Ladies Night var något 
kvinnoförminskande. Vidare, betonar Ernst vikten av att inte förminska kvinnor och att MFF 
bör undvika kampanjer som till exempel Ladies Night där något helt annat än fotbollen är i 
fokus. Marknadsföringen bör göras i relation till kärnprodukten, enligt Ernst. Han berättar om 
en annan kampanj där alla med samma förnamn som någon spelare i laget fick komma in 
gratis, vilket han tyckte var en diskriminerande kampanj då den endast inriktar sig mot män. 



20 

Ernst berättar att han alltid har haft ett brinnande intresse för genusfrågan inom MFF och att 
det faktiskt skedde märkbara förbättringar under hans tid som ordförande inom MFF Support. 
Tidigare fanns det till exempel bara manliga matchtröjor att köpa i MFF-shopen. MFF 
Support lyckades få in kvinnliga snitt på tröjorna och deras storlekar, vilket gjorde att 
försäljningen av matchtröjor ökade både totalt och bland kvinnor. När organisationen skulle 
åka på bortamatcher, bokade de kvinnobussar och lugnare bussar vilket var uppskattat.  
Ernst berättar att han tror på vikten av symbolhandlingar för att integrera fler kvinnor inom 
fotbollens värld. Det blir enklare för fler kvinnor att haka på tåget om de ser att det finns 
kvinnor som tilldelats viktiga roller inom föreningen. MFF Support lyckades till exempel få 
med en kvinna som kunde skriva i deras medlemstidning, vilket jag tyckte var viktigt. MFF 
Support hade under Ernst tid i organisationen 25 procent kvinnliga medlemmar, vilket är 
rekord bland supporterklubbarna i landet. (Ibid.) 

4.1.3 Varför så få kvinnor på matcherna? 
Welinder (2014) tror att många kvinnor är rädda för att gå på fotboll och att det är den enskilt 
största anledningen till varför kvinnorna är så få. Vissa kvinnor tycker också att priset är för 
högt, men det handlar om att förmedla andra värden som gör matchbiljetten så prisvärd som 
möjligt, menar Welinder.  

Ernst (2014) menar att stämningen är den största anledningen till varför folk i allmänhet vill 
gå på Allsvensk fotboll. Största problemet är när stämningen förstörs av stök, bråk, läktarvåld 
och så vidare. Kan vi få fler kvinnor till matcherna, tror jag också att stöket kring matcherna 
kan minska. Det är inte lika lätt att skrika könsord, bråka och slåss när kvinnor är i närheten. 
(Ibid.) 

En intressant iakttagelse från Ernst (2014), är att Allsvenskan är den enda ligan i Europa där 
publikmängden inte korrelerar med liganivåranking sett ur ett sportsligt perspektiv. Sverige 
har en låg ligaranking, men betydligt högre publiksiffror. Allsvenskan är rankad som 24:e 
bästa liga i Europa rent sportsligt medan publiksiffrorna visar att vi ligger på topp 10 i 
Europa. Vi bör ta tillvara på denna unika faktor, anser Ernst. I dagens samhälle är givetvis 
tillgången på TV-sändningar från de Europeiska toppligorna en stor konkurrerande faktor. 
Många är bekväma och ser gärna en sportsligt bättre match på TV:n än upplever en Allsvensk 
match på plats, tror Ernst. 

Rydén (2014) anser att det handlar mycket om tradition. Enligt statistik är utomhusidrotter 
svårare att locka kvinnor till. När Allsvenskan spelas delvis under våren och sommaren finns 
andra aktiviteter som inte är sportrelaterade, vilket gör att konkurrensen är hård. Syftet med 
att gå på fotboll skiljer sig också mellan könen, enligt Rydén. 

4.1.4 Priset 
Welinder (2014) tror att det blir svårt att ändra priserna för att locka fler kvinnor till 
matcherna. Han påpekar återigen att männen kan komma att ha negativt åsikter om ett sådant 
eventuellt beslut och att MFF:s varumärke därmed kan påverkas negativt. Ernst (2014) delar 
uppfattningen om att MFF och Allsvenska klubbar inte bör prisdiskriminera vissa segment 
utan klubbarna bör se värdena som finns i en matchbiljett och genom effektiv marknadsföring 
bygga upp intresset. Både Welinder och Ernst menar att en prissänkning skulle minska värdet 
på en biljett och att Allsvenska klubbar istället fokusera på att arbeta med rabatter eller 
kampanjer för locka kvinnor 
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4.2 Kvantitativ data 
Enkät för de som är fotbollsintresserade av fotboll 
Svarsfrekvens ålder: 
15-25: 135 st 
26-40: 74 st 
41-60: 13 st (dessa har inte tagits med i diagrammen på grund av för liten svarsfrekvens) 

4.2.1 Fotbollsintresse 
Vi har valt att dela upp våra diagram i kategorier för att skapa en klarare bild över vår 
kvantitativa undersökning. Nedan följer frågor kring ämnet fotbollsintresse för att ge en bild 
över hur intresserade och insatta våra respondenter är i ämnet fotboll. 

Hur stort fotbollsintresse har du? 
Här kan vi se att fotbollsintresset är förhållandevis stort och att svarsfrekvensen inte skiljer 
nämnvärt mellan åldersgrupperna. 

Har du själv spelat fotboll i en klubb? 
Som vi kan se här var det mer populärt med utövandet av fotboll bland de som var yngre. Frågan 
ställdes för att kunna göra en jämförelse med fotbollsintresset och därmed eventuellt kunna 
hitta om det finns något samband mellan fotbollsintresse och fotbollsutövning. 
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Vilket är ditt favoritlag i Sverige? 
Diagrammet visar en tydlig bild av att Malmö FF är favoritlaget. Vissa har inget speciellt 
favoritlag 

Har du gått på en MFF match? 
De flesta av respondenterna svarade att de hade gått på en MFF-match. 

Om ja, hur ofta går du på match? 
Svaren är varierade, men vi kan se att många går på fler än 12 matcher vilket gör att 
bedömningen av upplevelsen på Swedbank Stadion blir mer tillförlitlig. 
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Hur viktig är fotbollskvaliteten när du går på fotboll? 
Fotbollskvaliteten definieras: Hur skickliga fotbollsspelarna är på sin sport och hur detta 
präglar spelet på planen. Faktorn visade sig vara ganska viktig enligt diagrammet framförallt 
bland de yngre åldrarna.

Hur viktigt är det med kända spelare i laget? 
De flesta är neutrala och anser att det inte är särskilt viktigt. 

Känner du dig mindre insatt i fotboll än vad män i din omgivning är? 
Här var det många spridda svar bland respondenterna och det blir således svårt att dra några 
konklusioner. 
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4.2.2 Arenaupplevelsen 
Under denna kategori har vi valt att visa de resultat som har med upplevelsen att göra. I denna 
kategori  har  vi  också  underkategorin  ”faciliteter”  som  berör  arenan  och  arenaupplevelsen. 

Hur viktigt är det att träffa vänner och familj när du går på fotboll?      
Förhållandevis likartade svar mellan åldrarna, men för många är det viktigt att gå på match 
tillsammans med någon, vilket stärker den sociala upplevelsen kring en fotbollsmatch. 

Hur viktig är stämningen från hejarklack och andra supportrar när du går på fotboll? 
Stämningen på match är enligt respondenterna en mycket viktig faktor under en fotbollsmatch. 

Hur viktigt är det med att det inte är supportervåld på arenan? 
Enhälligt mycket viktigt att supportervåld inte ska finnas på en fotbollsmatch. 
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Hur viktigt är det att du känner dig trygg på arenan? 
Mycket viktigt för de flesta. Fler äldre lägger större betoning på tryggheten. 

Hur viktigt är service från personal när du går på fotboll? 
I den äldre åldersgruppen anses det vara viktigare med servicen under en fotbollsmatch. Vi kan 
se att många är neutrala, men att respondenterna generellt tycker att det är viktigt med en god 
service från personalen på arenan. 

Hur viktigt är det att beställning och servering av mat och dryck går snabbt på arenan? 
Här ser vi en del skillnader mellan åldrarna. Många i åldersgruppen 26-40 menar att det är 
mycket viktigt. I åldern 15-25 anses det vara viktigt, men inte i samma utsträckning som i 
åldrarna 26-40. 
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Hur viktigt är utbudet av mat och dryck på arenan? 
Många menar att det är viktigt med ett bra utbud av mat och dryck. Inga nämnvärda skillnader 
mellan åldrarna. 

Är extraarrangemang på arenan en viktig faktor när du går på fotboll? 
(Uppvisningsmatch, konsert o.s.v.)   
De flesta menar att extraarrangemang inte är särskilt viktiga under en fotbollsmatch. 

4.2.3Faciliteter 
Hur viktigt är det med fräscha faciliteter på arenan? 
De allra flesta anser att det är viktigt. Värt att nämna är att de äldre anser faciliteterna vara 
mycket viktiga medan de yngre visar på något lägre siffror. 
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Hur viktigt är bekvämlighet på sitt/ståplats på arenan när du går på fotboll? 
Den högsta stapeln visar att de flesta tycker att denna faktor är medelviktig. Den näst högsta 
stapeln visar dock på att många besökare bryr sig mycket om bekvämligheten på plats. 
Noterbart är att det är något fler yngre som prioriterar bekvämlighet på arenan. 

Hur viktigt är det med lättillgängliga toaletter när du går på fotboll? 
Många tycker att det är viktigt med lättillgängliga toaletter på arenan. De yngre tycker att det 
är något viktigare än de äldre. 
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4.2.4 Lojalitet 
Under den här kategorin vill vi visa hur mycket lagets framgång påverkar intresset av att besöka 
arenan.   

Hur viktigt är slutresultatet för dig när du skall gå på allsvenska matcher? 
Även här förhållandevis lika mellan åldrarna. Många menar att slutresultatet är en viktig faktor 
när de går på allsvenska matcher. 

Hur mycket spelar en hög tabellposition in när du skall gå på Allsvenska matcher?  
Tabellpositionen visar sig vara mindre viktigt och är inte en faktor som påverkar intresset av 
att besöka arenan. De yngre anser att tabellpositionen spelar en viss roll. 

Jag anser mig vara ett lojalt MFF-fan. 
Många av respondenterna anser sig vara lojala MFF-fans. 
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4.2.5 Biljettpris 
Den här kategorin valdes för att se hur mycket priset spelar in när kvinnor väljer att gå på match. 

Hur viktigt är biljettpriset för dig när du går på fotboll? 
Sammantaget kan vi se att priset spelar en ganska stor roll i kvinnors val av att gå på match. De 
äldre anser att det är något viktigare än de yngre. 

4.2.6 Kommunikation 
Vad fick dig att börja gå på MFF:s matcher? 
Väldigt tydliga besked från respondenterna där det visar sig att människorna i deras närhet är 
de största faktorerna som påverkar. Påverkan av vänner visar sig vara den vanligaste faktorn. 
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Enkät för de som inte är fotbollsintresserade av fotboll. 
Svarsfrekvens ålder: 
15-25: 43 st 
26-40: 52 st 
41-60: 17 st (Dessa tas ej med i diagrammen på grund av för liten svarsfrekvens) 

4.2.7 Fotbollsintresse 
Har du själv spelat fotboll i en klubb? 
Övervägande fler som inte har spelat fotboll bland respondenterna. 

Har du gått på en MFF-match? 
Merparten av de tillfrågade hade inte gått på en MFF-match. Noterbart är att fler av de äldre 
hade besökt stadion i jämförelse med de yngre. 
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Skulle du vara mer benägen att oftare gå på fotboll om det finns kända spelare i laget? 
De äldre tycker att det är viktigare med kända spelare än den yngre åldersgruppen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.2.8 Arenaupplevelsen 
Skulle du vara mer benägen att oftare gå på fotboll om du samtidigt träffar vänner och 
familj? 
En stor del av respondenterna skulle vara mer benägna att gå på match om de samtidigt träffar 
människor i dess närhet. De flesta menar dock att det inte spelar särskilt stor roll. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skulle du vara mer benägen att oftare gå på fotboll om det är en bra stämning från 
hejarklack och andra supportrar på arenan? 
Stor spridning bland svaren från respondenterna. Diagrammet visar att stämningen spelar en 
viss roll och att en bättre stämning kan locka fler kvinnor till arenan.  
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Skulle du vara mer benägen att oftare gå på fotboll om du blev medbjuden? 
Respondenterna skulle vara klart mer benägna att gå på fotboll om de blev medbjudna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skulle du vara mer benägen att oftare gå på fotboll om det fanns ett brett utbud av mat 
och dryck på arenan? 
Fler i åldersgruppen 26-40 anser det vara ganska viktigt med ett brett utbud av match och dryck. 
Åldersgruppen 15-25 är mer neutral och verkar inte bry sig nämnvärt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hur viktigt är det att det ej är supportervåld på arenan? 
Nära 80 procent i båda åldersgrupperna svarade mycket viktigt, vilket ger klara signaler om vad 
respondenterna tycker om supportervåld. 
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Hur viktigt är det att du känner dig trygg på arenan? 
Över 80 procent i båda åldersgrupperna tycker att det är mycket viktigt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skulle du vara mer benägen att oftare gå på fotboll om det finns extraarrangemang på 
arenan? (Till exempel uppvisningsmatch, konsert o.s.v.? 
Stor spridning bland svaren. Noterbart är att det är fler som vill ha extraarrangemang än de som 
inte vill ha fler arrangemang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.2.9 Faciliteter 
Skulle du vara mer benägen att oftare gå på fotboll om det är bekväma sitt/ståplatser på 
arenan? 
Bekvämare sitt/ståplatser verkar inte påverka nämnvärt för de kvinnliga respondenterna önskan 
om att gå på match. 
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4.2.10 Biljettpris 
Om du skulle köpa en matchbiljett, vad skulle du kunna tänka dig att betala? 
De flesta skulle kunna tänka sig att betala mellan 51-100 kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2.11 Vad tycker kvinnor om MFF? 
Dessa data berör de respondenter som är intresserade av fotboll och som har gått på en MFF-
match. 
Svarsfrekvens ålder: 
15-25: 126 st 
26-40: 58 st  
41-60: 12 st (dessa redovisas inte på grund av det låga antalet) 
 
Frågorna är ställda i skalan 1-5 och dessa beskrivningar på varje siffra: 
1 Mycket dåligt      2 Dåligt     3 Medel      4 Bra      5 Mycket bra  
 
Vilket betyg vill du ge din/dina matchupplevelser? 
Snittbetyg 15-25: 4,1 
Snittbetyg 26-40: 3,9 
 
Hur uppfattar du fotbollskvaliteten som MFF spelar? 
Snittbetyg 15-25: 4,1 
Snittbetyg 26-40: 3,9 
 
Hur uppfattar du bekvämligheten på sitt/ståplats på Swedbank Stadion? 
Snittbetyg 15-25 4,0  
Snittbetyg 26-40  3,9 
 
Hur uppfattar du stämningen på MFF:s matcher? 
Snittbetyg 15-25 4,4  
Snittbetyg 26-40 4,3 
 
Hur uppfattar du biljettpriserna som MFF erbjuder? 
Snittbetyg 15-25 3,7  
Snittbetyg 26-40 3,5 
 
Hur uppfattar du tillgängligheten på toaletterna på Swedbank Stadion? 
Snittbetyg 15-25 4,0  
Snittbetyg 26-40 3,7 
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Hur uppfattar du MFF:s service från personal på Swedbank Stadion? 
Snittbetyg 15-25 3,6  
Snittbetyg 26-40 3,7 
 
Hur uppfattar du smidigheten vid servering och beställning av mat o dryck på arenan? 
Snittbetyg 15-25 3,6  
Snittbetyg 26-40 3,3 
 
Hur uppfattar du MFF:s utbud av mat o dryck på arenan? 
Snittbetyg 15-25 3,7 
Snittbetyg 26-40 3,0 
 
Hur uppfattar du MFF:s hantering vid biljettköp? 
Snittbetyg 15-25 4,1 
Snittbetyg 26-40 3,7 
 
Hur uppfattar du faciliteterna på Swedbank Stadion? 
Snittbetyg 15-25 4,0  
Snittbetyg 26-40 3,8 
 
Hur uppfattar du MFF:s motverkan av supportervåld på arenan? 
Snittbetyg 15-25 3,8  
Snittbetyg 26-40 3,8 
 
Hur uppfattar du MFF:s arbete för trygghet på arenan? 
Snittbetyg 15-25 4,3  
Snittbetyg 26-40 4,0 
 
Hur uppfattar du MFF:s arbete med extraarrangemang (som t.ex. uppvisningsmatch, 
konsert)? 
Snittbetyg 15-25 3,5  
Snittbetyg 26-40 2,8 
 
Anser du att MFF har tillräckligt med kända spelare i laget? 
Snittbetyg 15-25 3,7  
Snittbetyg 26-40 3,4  
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5. Analys 
Genom respondenternas svar kan vi se tydliga likheter och skillnader gentemot den teoretiska 
referensramen. Vi kommer att analysera vår studie genom att beakta en rad faktorer när det 
handlar om kvinnor på Allsvenska fotbollsmatcher.  

5.1 Fotbollsintresse 
Respondenterna som svarade ja på frågan om de var intresserade av fotboll visade sig vara 
mycket intresserade av fotboll. Dietz-Uhler et al. (2000) menar att nivån på sportintresset hos 
kvinnor oftast är lägre än män och att också kunskapsnivån kring laget och sporten är lägre 
hos kvinnor. Undersökningen visar på olika åsikter bland kvinnorna när det kommer till hur 
insatta de är i sporten. Detta kan möjligen förklaras av att många har svårt att vara 
självkritiska eller att flera av kvinnorna faktiskt är insatta i fotboll. Många av kvinnorna har 
ett stort fotbollsintresse enligt undersökningen, vilket kan båda för en hög kunskap. Dietz-
Uhler et al. (2000) menar att det är lättare att bli intresserad och bli en supporter om personen 
även utövar idrotten. Undersökningen visar på att det är svårt att se något samband då det var 
ett mycket högre fotbollsintresse i jämförelse med hur många som har utövat fotboll. Siffrorna 
från fogis.se (2013) visar på att fördelningen av andelen utövare mellan könen, speglar MFF:s 
åskådarandelar under guldsäsonger. Däremot, visar det sig att skillnaderna mellan andelen 
kvinnliga fotbollsutövare och åskådare ökar då MFF inte spelar om guldet. 
 
Bland de fotbollsintresserade kvinnorna kan vi se att hela 50 procent i den yngre 
åldersgruppen går på fler än 12 matcher per år, vilket är nära 15 matcher som är alla årets 
hemmamatcher. I den äldre åldersgruppen visar det sig att 45 procent går på fler än 12 
matcher. Det är inte särskilt många som går på mellan 5-12 matcher medan det är 37 procent 
av de yngre och 33 procent av de äldre som går på mellan 1-4 matcher per år. Detta visar på 
att det finns stora gap mellan de som besöker få matcher och de som besöker alla matcher. 
MFF har här en potential att försöka övertyga de som går på få matcher och se till att det kan 
bli en större andel bland de som besöker 5-12 matcher. Vi kan se ett samband mellan det höga 
fotbollsintresset och att antalet matcher/år var högt hos många. Däremot, finns det en hög 
andel som kan bearbetas med tanke på att fotbollsintresset inte korrelerar perfekt med 
besöksantalet. 
 
Det visar sig att fotbollskvaliteten är viktig då 67 procent av de yngre respektive 76 procent 
av de äldre har svarat att fotbollskvalitén är viktig eller mycket viktig. Iacobucci och Öström 
(1993), Mathies och Burford (2011) och Mattilda et al. (2003) i Kim et al. (2013) berättar om 
att kvinnor mer lägger fokus på den sociala interaktionen och kringliggande serviceprocesser i 
tjänsten än vad män gör. Genom responsen på denna fråga kan vi inte annat än konstatera att 
även kvinnor lägger stort fokus på själva kärnan i tjänsten, nämligen fotbollen. 
 
Bush et al. (2004) menar att kvinnor och framförallt tonårstjejer influeras av kändisidrottare 
och blir mer positivt inställda till ett varumärke om de kan förknippa det med kända idrottare. 
Respondenternas åsikter ger ett svagt stöd till Bush et al.:s (2004) teori. De flesta kvinnor som 
är intresserade av fotboll ställer sig neutrala i frågan och bryr sig inte nämnvärt om det finns 
kända  spelare  i  laget  medan  ett  fåtal  tycker  att  det  är  ”mycket  viktigt”  respektive  ”inte alls 
viktigt”.  I  åldersintervallet  26-40 av de kvinnor som inte var intresserade av fotboll gavs det 
ett visst stöd till Bush et al.:s, (2004) teori där över 40 procent svarade att de troligtvis skulle 
vara mer benägna att gå på match om det fanns kända spelare i laget.  
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5.2 Arenaupplevelsen 
Intervjuobjekten menar att det är viktigt att träffa vänner och familj när de går på fotboll. 
Kvinnor tenderar att tycka social interaktion under en upplevelse är en hög faktor när det 
gäller upplevelsetillfredsställelse (Iacobucci & Öström, 1993, Mathies & Burford, 2011, 
Mattilda et al., 2003, i Kim et al., 2013). Markus och Kitayama (1991) påpekar att kvinnor har 
lättare för att påverkas av andra i deras konsumentbeteende. De som inte är intresserade av 
fotboll visar sig vara mer benägna att gå på fotboll om de blev medbjudna enligt 
undersökningen. Detta kan möjligen också bero på prisfaktorn, men tendensen är att kvinnor 
är klart beroende av den sociala interaktionen när de går på match. Lee et al. (2012) berättar 
också att social interaktion har visat sig vara viktig för åskådarupplevelsen och att arenan är 
en plats som skapar gemenskap samt kommer bort från det vardagliga livet. 
 
De fotbollsintresserade kvinnorna i undersökningen tycker också att stämningen är en viktig 
variabel när de skall gå på match. I den yngre åldersgruppen och äldre åldersgruppen är det 85 
procent  respektive  89  procent  som  har  svarat  ”viktigt”  eller  ”mycket  viktigt”  när  det  kommer  
till variabeln stämning. Genom en bättre stämning finns dessutom en större chans att övertyga 
de kvinnor som inte är fotbollsintresserade att gå på match. Mossberg (2003) och Lovelock 
(1996) berättar att upplevelsen kan förstärkas om övrig publik bidrar till en stimulerande 
stämning, vilket får anses stämma överens med respondenternas åsikter. 
Det som kan ställas i direkt relation till en stimulerande stämning är naturligtvis faktorerna 
om supportervåld och tryggheten på arenan. Welinder (2014) nämner att de allsvenska 
klubbarnas hjärtefråga för att få fler kvinnor till matcherna är att skapa en grundtrygghet på 
arenorna. Ernst (2014) pratar om att stämningen är den största anledningen till att folk väljer 
att gå på fotboll, även för kvinnor. Enligt undersökningen kan vi se att båda är inne på rätt 
spår. Undersökningen visar att stämningen, trygghet och icke våld är de faktorer där flest 
kvinnor har samma åsikt. Respondenternas svar i dessa frågor är förhållandevis likartade 
bland de som är intresserade respektive inte intresserade av fotboll. 
 
44 procent bland de yngre och 57 procent i den äldre åldersgruppen hävdar i undersökningen 
att service från personal är en 4 eller 5 på den femgradiga skalan angående hur viktigt det är 
med service på arenan. Grönroos (2007) nämner hur service kan beskrivas på fyra olika sätt 
genom ogripbarhet, oskiljaktighet, heterogenitet och att den ej är lagringsbar. En Kexchoklad 
smakar likadant varje gång som den köps, beteendet på personen som säljer Kexchokladen på 
arenan kan aldrig vara exakt likadant, vilket gör att det ställs krav på den anställde. 
Målgruppen där klubbarna bör beakta denna faktor är kvinnor som inte är de mest hängivna 
supportrarna, som med större sannolikhet kan komma tillbaka om servicen upplevs 
stimulerande (Theodoris et al., 2009). Viktigt är att ta hänsyn till den image som både kunder 
och personal har under en matchdag på arenan. De Allsvenska klubbarna bör se till sina 
anställda där arbetet som utförs påverkar imagen och som sedan förs vidare ut till kunderna 
som skapar sin uppfattning om imagen på stadion (Mossberg., 2003). Kvinnor anser att det är 
viktigt med serviceprocesserna kring evenemanget och den sociala interaktionen som kan 
uppstå mellan exempelvis en matchvärd eller kioskpersonal bör tas på allvar då kvinnor 
tenderar att vara lojala mot enskilda personer som ger bra service (Kim et al., 2013).   
 
Respondenterna upplever att det är viktigt att mat och dryck serveras snabbt och smidigt på 
arenan. I den äldre åldersgruppen svarade 86 procent att det är viktigt eller mycket viktigt 
jämfört med den yngre åldersgruppen där 54 procent svarade i samma intervall. Gaffney och 
Bale (2004) i Lee et al. (2010) berättar om vikten att beröra konsumenternas sinnen för att 
skapa en bra arenaupplevelse. Om fler sinnen berörs under ett evenemang, desto större 
möjligheter finns det att få tillbaka konsumenterna (Ibid.). Intervjuobjekten har svarat att 
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utbudet av mat och dryck är viktigt. Det är fler i åldern 26-40 som anser det vara mycket 
viktigt än i den yngre åldersgruppen. Faktorer som utbudet och smaken på maten, 
hejarklackens sånger, gemenskapen på arenan och dess skönhet är något som de allsvenska 
klubbarna bör ta fasta på när de skall locka folk till arenorna.  

De tillfrågade fotbollsintresserade kvinnorna i undersökningen menade att extraarrangemang 
på arenorna inte var särskilt viktigt för deras arenaupplevelse. Här skiljer sig svaren med de 
som inte är fotbollsintresserade. 30 procent i åldrarna 15-25 menade att det vore mycket 
troligt att de skulle gå oftare på fotboll om klubbarna anordnade extraarrangemang på plats. 
43 procent i åldrarna 26-40 svarade troligt eller mycket troligt samt 34 procent som svarade 
medel, vilket tyder på att även de äldre önskar mer kringaktiviteter på arenan för att bli 
övertygade att besöka en match. Mossberg (2003) berättar att nöjesinslaget bör förstärkas 
genom att förpacka tjänsten med kringprodukter som kan förbättra tjänstens helhet. Mossberg 
(2003) menar vidare att det är viktigt att överträffa kundens förväntningar och leverera något 
som inte konkurrenterna erbjuder. Welinder (2014) pratar om att MFF bör bli bättre på att 
leverera extraarrangemang, men att det inte ta bort fotbollsupplevelsen. Undersökningen visar 
att MFF och Allsvenska klubbar bör beakta denna fråga, men med viss försiktighet. Det finns 
en överhängande risk att klubbarna tappar deras lojala fotbollsälskande fans om de börjar 
arrangera för många extraarrangemang som inte har någon koppling till fotboll.  

5.3 Faciliteter  
Mossberg (2003) berättar om att konsumenter tenderar att besöka platser som har en bra 
image och att just den faktorn kan väljas ut bland konkurrerande val av aktiviteter. 
Respondenterna tycker att det är viktigt med fräscha faciliteter. 87 procent i den äldre 
åldersgruppen har svarat viktigt eller mycket viktigt på skalan. 63 procent svarade en viktigt 
eller mycket viktigt i de yngre åldrarna medan hela 33 procent var neutrala i frågan. 
Kvinnorna i undersökningen visar också att de tycker bekvämlighet är en viktig faktor på 
arenan. 45 procent i de yngre åldrarna respektive 36 procent i de äldre åldrarna har svarat att 
bekvämlighet är viktigt eller mycket viktigt. Vissa ställde sig också neutrala i frågan. Detta 
visar på att arenans faciliteter betyder mycket för kvinnors åskådarupplevelse. Resultatet av 
lättillgängliga toaletter tyder också på att även detta är en faktor som klubbarna bör beakta om 
de vill locka fler kvinnor till matcherna. 69 procent bland de yngre och 54 procent bland de 
äldre svarade viktigt eller mycket viktigt medan 15 procent respektive 35 procent var neutrala 
i frågan. De som inte är intresserade av fotboll verkar dock ha svårt att bli mer benägna att 
besöka en fotbollsarena på grund av faciliteterna och bekvämligheten på arenan. Welinder 
(2014) pratar om att MFF är på väg att skapa en läktare för kvinnor där de kringliggande 
toaletterna skall vara lättillgängliga och fräscha för att kunna stimulera kvinnornas önskemål. 
Detta anser vi vara ett steg i rätt riktning. MFF visar också genom initiativet att kvinnor är en 
målgrupp som föreningen prioriterar och välkomnar med öppna armar. Rydén (2014) 
förklarar att de klubbar i Allsvenskan som har satsat på fräscha faciliteter också tenderar till 
att visa upp högre andel kvinnor på deras matcher. 

5.4 Lojalitet 
Theodorakis et al. (2009) belyser vikten av att behålla kunder för att få en långsiktig 
lönsamhet då det oftast kostar mer att skaffa nya kunder. Rodoula (2013) menar att en 
konsument sällan byter från ett varumärke till ett annat om hen har en stark hängivenhet till 
varumärket, trots dåliga resultat eller liknande. 60 procent av våra respondenter, som var 
intresserade av fotboll, ansåg sig vara lojala MFF-fans, både i den äldre och den yngre 
generationen. Enligt teorin borde dessa respondenter inte byta klubb trots dåliga resultat av 
klubben. Detta stärks ytterligare när vi kan se att nästan 60 procent av våra respondenter inte 
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anser att en hög tabellposition spelar någon större roll när de går på fotboll. Vi vill dock 
belysa MFF:s publikmätningar, från de senaste åren, som visar att det är en markant större 
andel kvinnor på match när klubben har en hög tabellplacering och har chans att vinna 
Allsvenskan. Eftersom vår undersökning, av de som är intresserade av fotboll, inte bryr sig 
mycket om tabelläget bör detta förklaras med att kvinnor som inte är intresserade av fotboll 
kommer till match då MFF har en hög tabellposition.  

Rydén (2014) berättar om ett initiativ från SEF som kallas veckans match där fokus ligger på 
barn och kvinnor. Initiativet går ut på att supportrarna ska få möjlighet att träffa spelarna i 
laget och få ett ökat intresse för ett specifikt lag. Welinder (2014) berättar att MFF 
regelbundet besöker skolor och dagis för att öka intresset i de yngre åldrarna. Ganesh et al. 
(2000) skriver att ju längre en konsument stannar hos ett företag, ju större blir lönsamheten då 
lojala kunder återkommer och spenderar pengar över tid. Bale (2000) i Lee et al. (2012) 
beskriver hur fans kan få en samhörighetskänsla och kärlek till en arena, författaren lyfter 
framför allt fram personliga minnen som den bidragande faktorn till detta. Jacobson (2003) i 
Dionisio och Leal (2008) menar att socialiseringsprocessen till idrotten oftast grundas i 
barndomen. Vi anser därför att initiativet från SEF och MFF:s arbete hos skolor är ett steg i 
rätt riktning då de försöker öka intresset hos den yngre generationen då dessa kan bli framtida 
lojala konsumenter. Vi vill dock belysa att klubbarna bör rikta sig mot båda könen hos den 
yngre generationen för att inte lämna det ena.  
Kahle et al (1996) samt Greenstein och Marcum (1981) i Dinisio et al. (2008) kom fram till 
att vinnande lag har högre supporternärvaro. I vår undersökning kan vi se att slutresultatet 
anses som viktigt eller mycket viktigt av nästan 60 procent av våra respondenter i båda 
åldersspannen. Matsouka et al. (2003) i Theodokaris et al. (2009) tog fram en teori kring 
supportrars missnöje med lagets prestation och menade att supportrar som kunde identifiera 
sig med laget var mer benägna att komma till nästa match. Rodoula (2013) lyfter fram en 
individs symboliska värden som en av de viktigaste faktorerna av lojalitet till ett lag. Jacobson 
(2003) i Dionisio och Leal (2008) anser att den symboliska konsumtionen blir naturlig för 
supportrar då de kan få en gemenskap för ett lag genom halsdukar, tröjor och andra saker som 
kan kopplas till laget. Ernst (2014) anser även han att symboler är viktiga för en klubb då de 
vill ha lojala fans. Han och MFF Support lyckades få MFF att även producera kvinnliga 
matchtröjor vilket ökade den totala försäljningen av matchtröjor för MFF. Eftersom att 
symboliken är viktig när ett fans vill identifiera sig med ett lag anser vi att det är viktigt för 
Allsvenska klubbar att producera produkter som ser både till män och kvinnor. Kan kvinnor 
ha på sig matchtröjor och känna gemenskap med klubben och andra fans bör dessa bli lojalare 
till klubben om vi utgår från vår teori.  

5.5 Biljettpris 
När vi ställer frågan om hur viktigt biljettpriset är när kvinnor går på fotboll kan vi se att den 
yngre generationen inte är lika priskänsliga som den äldre generationen i vår undersökning. 
Majoriteten av de yngre respondenterna ställer sig ganska neutrala till frågan vilket påvisar att 
biljettpriset inte är en avgörande faktor då de går på fotboll. Den äldre generationen anser i 
större utsträckning att biljettpriset är viktigt. Inga av respondenterna i undersökningen ansåg 
att priset inte alls var viktigt vilket var ganska väntat då vi inte satte ut något tak för vad ett 
högt biljettpris är. Om vi ser över den totala bilden hos de kvinnor som är intresserade av 
fotboll kan vi se att respondenterna anser att biljettpriset är viktigt överlag. Det intressanta är 
när vi kan se att de allra flesta är nöjda med de priser som Malmö FF har på sina 
hemmamatcher, både den yngre och den äldre generationen i vår undersökning.  
Av de som inte är intresserade av fotboll anser ungefär en fjärdedel att de endast hade kunnat 
tänka sig att betala 0-50 kronor för att gå på allsvensk fotboll. De som inkluderas i denna 
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kategori tror vi inte hade gått på fotboll oavsett vad klubbarna gör. De flesta som inte är 
intresserade av fotboll kan tänka sig att betala 51-100 kronor vilket är ett segment klubbarna 
kan lyckas locka till sig genom olika rabatter och kampanjer. Det som vi anser är mest 
intressant är att drygt 30 procent av den yngre generationen är villiga att betala 100-150 
kronor och nästan 25 procent av den äldre generationen är villiga att betala 151-200 kronor. 
Dessa segment är alltså villiga att betala de priser som klubbarna har för tillfället och vi ser 
dessa som potentiella konsumenter. 
 
Per Welinder (2014) tror att det skulle vara svårt att ändra priserna för att locka fler kvinnor 
till matcherna vilket våra undersökningar stödjer om vi ser till majoriteten av respondenterna. 
Tony Ernst (2014) anser inte heller att en prissänkning skulle vara en bra idé då han anser att 
det finns ett högt värde i att gå på en MFF-match. Både Welinder (2014) och Ernst (2014) 
anser att en prissänkning skulle minska värdet på en biljett och att MFF istället ska fokusera 
på rabatter och kampanjer för att locka fler kvinnor till match. En prissänkning endast för 
kvinnor skulle väcka reaktioner hos många av de manliga fansen vilket gör att denna sorts 
prisdiskriminering inte är tillämpningsbar enligt Welinder (2014). Vi tror att Allsvenska 
klubbar måste vara smarta och ta hänsyn till kvinnor då de anordnar olika kampanjer. Ernst 
(2014) berättar om att MFF anordnade en kampanj för några år sen då alla med samma 
förnamn som någon i laget fick komma in gratis på matchen. Med en sådan kampanj bortser 
klubben helt från kvinnor vilket inte är att föredra om de vill öka intresset för klubben även 
hos kvinnor. Welinder (2014) berättar om en annan kampanj som hette Ladies Night för att 
öka intresset hos kvinnor, vilket MFF fick kritik för då många ansåg att detta var 
diskriminerande. Ernst (2014) tog upp Ladies Night som ännu ett dåligt exempel från MFF:s 
sida då han anser att klubben nedvärderar kvinnor genom en sådan kampanj, han anser att 
kvinnor kan vara lika intellektuellt intresserade av fotboll som män. Enligt Ernst (2014) kan 
kampanjerna ha en annorlunda touch, om klubben vill inrikta sig mot kvinnor, dock har han 
inget konkret svar hur klubben ska lösa detta. Som vi har tagit upp tidigare i vår studie är det 
sociala en viktig faktor för kvinnor då de besöker en fotbollsarena. Welinder (2014) berättar 
om att MFF har en uppskattad familjeläktare där familjer kan sitta till ett förmånligt pris. 
Dessa typer av biljetter tror vi därför är tillämpbara för klubbar i dagsläget. Andra kampanjer 
som bygger på det sociala tror vi också skulle uppskattas av de kvinnliga besökarna.  
 
Med grund från våra undersökningar och intervjuer anser vi inte att biljettpriset ska sänkas. 
Däremot bör klubbarna arbeta med olika kampanjer och rabatter för att lyckas locka fler 
kvinnor till matcherna. De kampanjer och rabatter som vi anser vara de mest tillämpbara är 
marknadsföring som riktar sig mot fotboll där den sociala faktorn kan komma i fokus som 
exempelvis familjerabatter eller liknande. 

5.6 Kommunikation 
Mossberg (2003) belyser word-of-mouth som en viktig del i upplevelsemarknadsföring. 
Mossberg (2003) skriver att känslomässiga upplevelser är det mest populära samtalsämnet 
mellan människor, vilket leder till att människor söker information kring ämnet och att detta 
kan påverka köpbeteendet. Vi ser starka kopplingar till detta i vår empiriska undersökning där 
vi kan se att nästan hälften av våra respondenter började gå på MFF:s matcher tack vare en 
vän. Vidare kan vi även se att familjen är en bidragande faktor till att de besöker arenan, 
framför allt i åldrarna 26-40 år där en fjärdedel besökte arenan tack vare familjen. Vi anser 
därför att allsvenska klubbar bör arbeta mycket med upplevelsen i centrum. Mossberg (2003) 
skriver att upplevelserummet är centralt i marknadsföring av tjänster och att denna typ av 
marknadskommunikation kan ske före, under och efter tjänsteprocessen. För att lyckas få en 
positiv word-of-mouth tror vi att klubbarna bör ta vara på de konsumenter de redan har och ge 
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dessa en positiv bild av klubben som de sedan kan förmedla vidare. Welinder (2014) berättar 
att MFF har en databas där de kan nå ut till 65000 mailadresser för att kunna ha en 
kommunikation men konsumenterna. Rydén (2014) berättar vidare att SEF håller på att 
utveckla en kommunikationsplattform där klubbarna ska kunna kartlägga sina konsumenter på 
bästa sätt. Klubbarna skall då kunna se olika köpbeteendemönster för att kunna anpassa sina 
erbjudanden och kampanjer på ett bra sätt.  Vi tror att dessa typer av CRM-system skulle vara 
ett bra sätt för klubbarna att få en mer personlig marknadsföring till kunden så att den positiva 
bilden av klubben ökas. Vidare ser vi att MFF är aktiva i olika sociala medier, vilket vi tror är 
viktigt då det blir en tvåvägskommunikation mellan klubben och individen. I vår 
undersökning var det inte många kvinnor som ansåg att de började gå på MFF:s matcher tack 
vare sociala medier. En möjlig anledning kan vara att många började gå på MFF:s matcher för 
många år sen, innan sociala medier existerade. Vi tycker att MFF ska fortsätta arbeta proaktivt 
med sociala medier då de kan nå ut till många konsumenter till en låg kostnad. 
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6. Slutsats
Det har visat sig att det finns en rad aspekter att ta hänsyn till om de allsvenska 
fotbollsklubbarna vill ha fler kvinnor på matcherna. Klubbarnas stora och svåra utmaning är 
att övertyga de kvinnor som inte är fotbollsintresserade.  

Om klubbarna kan hjälpa till att skapa ett högt fotbollsintresse hos kvinnorna finns en god 
chans till en ökning av kvinnliga åskådare. Vi kan konstatera att fotbollskvaliteten som är 
själva kärnan i tjänsten även är viktig för kvinnor när de skall besöka en fotbollsmatch. I 
åldrarna 26-40 som inte är intresserade av fotboll, finns en önskan om att fler kända spelare i 
laget skulle göra de mer benägna att gå på en allsvensk fotbollsmatch. Vi kan också 
konstatera att andelen kvinnliga fotbollsutövare korrelerar med MFF:s kvinnliga 
åskådarandelar under guldsäsonger, men när laget presterar sämre faller sambandet.  

Arenaupplevelsen är ett ämne där klubbarna har en stor möjlighet att påverka kvinnornas 
önskningar. De allsvenska klubbarna bör ha i åtanke att merparten av kvinnorna tycker att det 
är mycket viktigt med den sociala interaktionen på arenan. Det finns en stor önskan att ha med 
familj och vänner när de se på match där klubbarna bör kunna anpassa sina 
marknadsföringsåtgärder genom att fokusera på den sociala faktorn kring en fotbollsmatch. 
Stämningen och tryggheten på arenan är två av de allra viktigaste faktorerna som klubbarna 
bör beakta. En bra stämning från hejarklacken och en trygghet på arenan utan supportervåld 
värderas mycket högt hos kvinnorna, både bland de som är fotbollsintresserade och de som 
inte är fotbollsintresserade. Om stämningen är hög finns en stor chans att även övertyga de 
som inte är fotbollsintresserade. Klubbarna bör därför se till att ha en bra kontakt med 
supporterföreningen som allt som oftast bidrar till hejarklackens stämning på arenan samt kan 
hjälpa till att arbeta för icke-våld på arenan. Det är också viktigt att klubbarna försöker att 
skapa en genomgående hög service på arenan med ett bra utbud av mat och dryck som 
serveras snabbt och smidigt. Extraarrangemang på arenan är något som klubbarna bör vara 
försiktiga med. De fotbollsintresserade kvinnorna menar att detta är något som inte saknas, 
medan vissa av de som inte är fotbollsintresserade skulle bli mer benägna att besöka en 
fotbollsmatch om det var fler extraarrangemang på arenorna. Vi anser att klubbarna bör arbeta 
med extraarrangemang, men att de bör kretsa kring fotbollen för att inte riskera att tappa deras 
fotbollsintresserade kvinnosupportrar. 

Fräscha faciliteter, bekvämlighet på arenan och lättillgängliga toaletter är faktorer som de 
allsvenska klubbarna bör ha i åtanke när de skall försöka övertyga fler fotbollsintresserade 
kvinnor att besöka matcherna. De kvinnor som inte är fotbollsintresserade har dock svårt att 
motivera sig att gå på match på grund av bättre faciliteter, enligt oss. 

Kvinnor som är intresserade av fotboll bryr sig enligt dem själva inte om tabellpositionen som 
klubben har. Däremot har det varit fler kvinnor på Malmö FF:s matcher de säsonger då det har 
gått bra för laget. Vi tror att anledningen till att det är fler kvinnor på arenan då det går bra för 
laget är att kvinnor som inte är intresserade av fotboll kommer dit. Vi menar att kvinnor som 
är supportrar till en klubb inte är mer medgångssupporters än vad män är. Däremot kan 
differensen förklaras genom att kvinnor som inte är supporters kommer till arenan av sociala 
skäl när det går bra för laget då personer i deras närhet, så som familj och vänner besöker 
arenan vid dessa tidpunkter.  

Det är viktigt för Allsvenska klubbar att få lojala kunder och vi anser att det är viktigt för 
klubbarna att försöka öka intresset för fotboll och klubben hos tjejer i en tidig ålder. Lyckas 
klubben med detta har de en större chans att få tjejerna att bli framtida lojala konsumenter. 
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Det är också viktigt för klubbarna att lyckas bygga symboliska värden som kvinnor kan 
identifiera sig med för att de ska känna en tillhörighet till klubben. Att Allsvenska klubbar ska 
producera matchtröjor i kvinnostorlekar ser vi som en självklarhet och detta kan i sin tur öka 
kvinnors tillhörighetskänsla till klubben. 
 
De flesta kvinnor som går på fotboll tycker att priset är acceptabelt och för att inte sänka 
värdet på fotboll anser vi att klubbarna inte ska sänka priset på matchbiljetterna. Däremot 
anser vi att klubbarna bör arbeta med olika rabatter och kampanjer för att lyckas övertyga fler 
kvinnor till match. Många kvinnor vill dela sin matchupplevelse med familj och vänner, 
därför kan exempelvis familjerabatter vara ett möjligt knep för att övertyga fler kvinnor till 
arenorna. För att nå ut till kvinnor och utforma lyckade kampanjer anser vi att klubbarna ska 
jobba vidare och utöka sina CRM-system. Med hjälp av dessa system kan klubbarna få 
nöjdare konsumenter som i sin tur kan skapa en mer positiv word-of-mouth. 

6.1 Förslag på framtida forskning 
Hur bör allsvenska klubbar arbeta med CRM-system? Är CRM-system en lönsam 
investering? Det hade varit intressant att se hur klubbarna kan utveckla sin kontakt med sina 
fans. Vi tror att det bör finnas en utvecklingspotential hos klubbarna att skapa en närmre 
kontakt för att kunna anpassa sin marknadsföring till individnivå. Svårigheten är hur 
klubbarna skall gå till väga för att på det mest effektiva sätt skapa utrymme för ett högre 
åskådarantal och ett öka intresse kring klubben.  
Vi hade tyckt att det hade varit både givande och intressant att forska vidare kring denna 
fråga, då de allsvenska klubbarna i nuläget blöder ekonomiskt. 
 
Det hade också varit intressant att se vilka typer av extraarrangemang som hade attraherat fler 
kvinnor till matcherna. Då det finns många influenser inom detta område ifrån bland annat 
USA så hade det varit intressant och givande att se om vilka typer av extraarrangemang som 
passar i Allsvenskan. 
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Bilagor 
Intervju med Per Welinder, kommunikationschef MFF. 
 
Till att börja med, kanske du kan berätta lite om dig själv och din bakgrund? 
Jag har studerat kulturvetenskap, kommunikation och media i Lund. Har sedan arbetat med 
filmproduktionsbolag, reklambyråer och Sveriges Television inom olika roller under en 20-års 
period innan jag hamnade här. Jag har dessutom varit skrivande supporter för MFF. 
 
Vilka är dina huvudsakliga ansvarsområden? 
Jag har varit kommunikationschef hos MFF i 5 år och jag är ansvarig för hela 
privatmarknadssidan. Jag har det övergripande ansvaret för hur vi skall kunna förbättra MFF:s 
varumärke.  
Detta innefattar hur MFF exempelvis skall synas på sociala medier som Facebook, Twitter, 
Instagram. Jag har också ansvar för hur MFF syns i media när det gäller presskonferenser, hur 
spelarna skall hantera journalister och dylikt. Hur vi arrangerar våra evenemang och vilka 
evenemang vi skall ha är också viktiga ämnen som jag ägnar mig åt. 
 
Berätta lite om hur ni jobbar med marknadsföring inom MFF? 
Jag är chef över marknadsföringsdelen. I MFF finns det sedan personer som har olika 
ansvarsområden. Det finns en redaktör för de sociala medierna och tidningen Avspark, en 
person som är grafisk formgivare och som hanterar hemsidan och en person som endast 
arbetar med att sälja biljetter och årskort. Här tycker jag att vi hade behövt en mer renodlad 
säljare som aktivt säljer våra biljetter för att kunna maximera läktarantalet. 
 
Vi har avtal med en massa företag som går in med annonser. MFF skall arbeta med företag 
som tycker att vi är intressanta. Vi har annonser i Sydsvenskan med 2 helsidor några dagar 
innan match. Vi annonserar på hemsidan 3 dagar innan match, Kvällsposten har 2-3 
halvsidorsannonser i deras tidning dagen innan match. I TV 4 har vi ett avtal där vi 5 gånger 
varje år kan göra reklam innan våra matcher. MFF arbetar också med CRM (Customer 
relationship marketing) där vi har en databas med 65.000 mailadresser som vi kan nå ut till. 
Vår Facebook har ca 65.000 likes och hemsidan besöks av 75.000-100.000 personer inför 
matcherna. Vi betalar inte för våra företagsavtal, utan avtalen är utformade på ett sätt som 
liknar  ”ge  och  ta”.  Våra  samarbetspartners  betalar  för  att  få  vara  en  del  av  vårt  företagsnätverk  
(över 100 stycken) där företagen kan utnyttja varandra och synas i samband med MFF. MFF 
utnyttjar deras samarbetspartners i form av att de köper tjänster/produkter av sina 
samarbetspartners. 
 
Vi arbetar också för att öka vårt samhällsengagemang genom att vi besöker skolor, dagis med 
mera för att öka intresset kring föreningen. Det senaste som vi har gjort är att MFF har blivit 
en arbetsförmedling där vi drar nytta av vårt företagsnätverk och där personer och våra 
samarbetspartners kan komma i kontakt med varandra på ett bättre sätt. 
 
Vilka typer av marknadskommunikationer använder ni er av? 
Annonser, Sociala medier, reklam på TV/radio, word-of-mouth, egen tidning som heter 
Avspark som går ut till medlemmarna som kan läsa det senaste om MFF. 
 
I vilka sociala medier arbetar ni i? 
Facebook, Instagram, Twitter 
 
 



 

Och hur ser den marknadskommunikationen ut? 
På Facebook finns matchuppdateringar, informationsflöde kring vad som händer i föreningen 
(nya spelare, tränare, etc). Vi är noggranna med att ta bort opassande kommentarer i vårt 
nyhetsflöde på Facebook. Det kan till exempel vara personer som skriver något opassande om 
våra spelare, tränare eller liknande. Detta tar vi bort på grund av att vi MFF är deras 
arbetsgivare och att vi vill behandla våra anställda som på vilken annan arbetsplats som helst. 
Ingen ska behöva få höra opassande kommentarer kring ens person.  
 
På Instagram laddar vi upp bilder och nyheter då och då. Twitter är ganska likt vårt arbetssätt 
på Facebook, skillnaden är att antal följare är färre. 
 
Hur ser er segmentering av målgrupper ut? 
För det första har vi vår ståplatspublik där det finns många målgrupper. Vi har inte 
segmenterat målgrupper specifikt på ståplats, vilket kan upplevas som att det är en något 
dysfunktionell segmentering på grund av att det är så många olika individer. 
 
Sittplats är delvis segmenterat utifrån ett beteende. Sjungande sittplats som det kallas är 
personer som har varit på ståplats, men som med åren hellre vill sitta ovanför klacken.  
 
I sittplats ingår också familjeläktaren där priserna är ungefär som ståplatsbiljetterna. Här 
erbjuds familjer att sitta till ett bra pris. Problemet som många upplever är att denna läktare är 
placerad precis under bortalagets klack, vilket många familjer kan vara rädda för beroende på 
vilket lag Malmö möter.  
 
Vi har sedan planer på att ha ”lugna  läktaren”  som  är  snett  ovanför  familjeläktaren  där  vi  har  
tänkt att ha dem som är nyfikna på fotboll, men som inte har varit på så många matcher. Detta 
är en typ av nybörjarsektion där vi delar ut flyers där det står: Så här är det att gå på match! 
Här har vi också planer på att ta bort unisex-toaletterna och skapa kvinnotoaletter där det ska 
vara mer städat. 
 
Övriga sittplatser på arenan är klubbstolar och VIP-loger samt vanliga sittplatser. Klubbstolar 
innebär att du får ett paket med mat och dryck samt en bra plats på arenan. VIP-loger är oftast 
företagsabonnerade. Sedan har vi sittplatsstolar som säljs till årskortsinnehavare där personen 
har en bestämd plats hela säsongen. Resterande är övriga sittplatser som inte är segmenterade.  
 
Vilken marknadskommunikation upplever du som mest effektiv i respektive segment? 
Svårt att säga, men inom varje evenemangssport finns det tre delar när det gäller att 
marknadsföra evenemang. Den ena fasen är personer som vill se spelet och för att uppleva 
stämningen där produkten ”fotboll” är i fokus. Den här personen är inte beroende av 
tabelläget. I denna fas är personer mest mottagliga för marknadsföring enligt mig.  
 
Sen har vi en fas som till exempel kan vara att semestern börjar och där det finns möjlighet att 
locka första eller andragångsbesökare som vill ha något kul att göra på semestern.  
 
I den tredje fasen spelar det ingen roll vad vi gör för marknadsföring eller åtgärder. Vi kan 
sänka priset, nya kampanjer, det är bara förväntan som styr. Om det finns en hög förväntan på 
toppstrid så kommer det mycket folk och är det låg förväntan kommer inget folk alls.  
 
Kan du ge några exempel på marknadskommunikation där ni riktar er enbart mot 
kvinnor/män? 



 

Nej, det har vi inte. Däremot gör vi en del kampanjer som är segmentbaserade. Vi gör 
familjeerbjudanden som till exempel att barnen får ansiktsmålning i biljetten. Vi har 
exempelvis kampanjer för sjungande sittplats för att få en bättre stämning samt kampanjer 
mot företagen. Mot ett bra lag är det fotbollen som säljer, mot ett mindre bra lag så tror jag att 
vi bör försöka sälja in evenemanget mer.  
 
Hur stor andel kvinnor hade ni på matcherna förra året? 
Andelen kvinnor dubblas när vi är i guldstrid. År 2010 när vi tog guld var andelen 25 procent 
medan de två efterföljande åren mellan 10-12 procent. År 2013 ökade det återigen på grund 
av guldstriden. 
 
Var är kvinnorna huvudsakligen placerade på arenan? 
Det vet vi inte. Vi har inget system för detta. Vi kommer förmodligen att skapa ett CRM-
system inom kort där vi kan kartlägga var dem är placerade. 
 
Skulle en sänkning av priset mot kvinnor vara en idé? Eller kommer andra segment att 
reagera negativt på detta? 
Svår fråga, men jag tror att det kommer att vara känsligt. Detta är för att vi särbehandlar en 
målgrupp och jag tror att de andra målgrupperna kommer att reagera negativt.  
 
Vilken åldersgrupp är mest frekvent när det kommer till kvinnor på matcherna? 
Jag tror att vi kan få fram statistik på det, men vi har inte gjort det än. 
 
Tror du att det finns något samband mellan vilka spelarprofiler laget har och antalet 
kvinnliga supportrar? I så fall vilka typer av spelarprofiler hade kvinnor varit 
intresserade av att se.   
Ja, det tror jag absolut! Nu har Markus Rosenberg kommit hem, och fler årskort har sålts. Han 
kan vara en anledning, det tror jag. Däremot har jag svårt att uttala mig om den här faktorn 
blir mer intressant för kvinnor respektive män. 
 
Vad tror du är den största anledningen till att det är så få kvinnor på matcherna? 
För att många tycker att det är farligt att gå på fotboll. Läktarvåldet är det enskilt största 
problemet. Sedan är priset för högt för vissa. Däremot, är detta en variabel som vi hela tiden 
vrider och vänder på. Det handlar om att förmedla andra värden så att vi kommer runt 
prisargumentet. Skapa mervärden! Det är jag helt övertygad om. 
 
Brukar ni ha evenemang inför och efter match? Finns det en plan på att utveckla detta? 
Vi arbetar för lite med dessa frågor, men samtidigt tror jag att vi bör vara försiktiga. Jag tror 
att engångsbesökarna och de som inte går så ofta kan uppskatta evenemang och mycket kring 
matcherna. Däremot, tror jag att många vana besökare som går för fotbollen i längden kan 
tycka att för många evenemang kan ta bort glansen från vår produkt, fotbollen som spelas på 
plan.  
 
Det finns en plan för att utveckla konceptet med fokus på fotbollen. Vi skall aktivera några 
gamla spelare för att visa intervjuer på storbildsskärmen eller via högtalare under pausen. Det 
kan också bli aktuellt med intervjuer eller liknande med våra nuvarande spelare som kan 
spelas upp i periodpauserna.  
Vi har under denna säsong haft halvlekssnack med den gamla meriterade MFF-tränaren Tom 
Prahl som analyserar matchen under ett antal minuter, vilket har varit uppskattat. 
 



 

Dessa är exempel på sidoaktiviteter som fokuserar på vår fotbollsprodukt, vilket är något vi 
vill utöka. 
 
Hur arbetar ni med ert samhällsengagemang?  
Vi utökar den biten hela tiden. Vi har nyligen startat en arbetsförmedling. Det finns en hög 
arbetslöshet och många företag har svårt att hitta rätt personal. Vi har startat ett samarbete 
med Malmö Stad där de arbetslösa ungdomarna mellan 16-24 år kan få chansen att träffa MFF 
för intervjuer och möten. De som sedan är lämpliga kan då antas till MFF:s karriärakademi 
där våra sponsorer kan se personer som är tillgängliga och som eventuellt kan passa in i deras 
företag. Dessa underlättar för företagen, då de slipper att leta personal samt att MFF gör en 
insats för samhället. Kanske kan vi också genom detta lyckas generera nya målgrupper. 
 
Vad ingår i familjepaketet? Har ni funderat någonting kring par-biljetter? 
Ja vi har familjepaketet där familjer på 4 personer ingår till ett mycket bra pris. Dessa sitter på 
familjeläktaren nedanför bortaklacken. Par-biljetter har vi inte på grund av att definitionen 
”par”  kommer  vara  svår  för  oss  att  styra  över.  Vi  har  däremot  haft  ”ta  med  en  vän  på  match”  
tidigare där en person har kunnat bjuda med en vän. 
 
Hur ser arbetet ut med att locka barn till arenan både pojkar/flickor? (Norra blå) Går 
ni ut i skolor och informerar något? 
Vi går ut i skolor och pratar om MFF. Vi har dessutom förmatcher där lokala föreningar i 
ungdomsåldrarna får chansen att spela på Swedbank Stadion. MFF erbjuder också yngre killar 
och tjejer från lokala fotbollsföreningar gå in med spelarna innan matchen, vilket är en stor 
upplevelse.  
 
Hur för ni dialog med MFF support? Tycker ni att det är viktigt med mycket 
kommunikation med era fans? Tror ni att det kan stärka intresset och synen på er 
förening? Har ni lyft frågan angående kvinnor med supporterföreningen? 
Vi har skapat en enskild organisation inom MFF där dessa frågor bearbetas via en SLO 
(Supporter Liaison Officer) där Peter Åhlander sköter dialogen mellan MFF Support och 
MFF. Vi anser att dialogen är mycket viktig och ju bättre samarbete, desto större chans är det 
till fler supportrar. Under de senaste åren har dock MFF Support blivit mer försiktiga och 
alltmer tappat sin identitet. Vi borde kunna lyfta frågan angående kvinnor, absolut. 
  



 

Intervju med Ola Rydén, evenemangs- och ligaansvarig på SEF 
 
Till att börja med, kanske du kan berätta lite om dig själv? 
Jag har jobbat på SEF sedan 2009 och arbetar som liga och evenemangsansvarig. Mitt område 
är att utveckla upplevelsen på arenan tillsammans med klubbarna. Jag arbetar också med 
ligaplanering som innebär att planera när matcherna skall spelas där många intressenter har 
önskemål som exempelvis TV, klubbarna, konkurrerande evenemang och så vidare. 
 
Vad innebär SEF och vad är ert huvudsakliga syfte? 
SEF är en intresseförening som bildades 1928 där vi verkar för att stimulera klubbarnas 
intressen i Allsvenskan och Superettan. Detta innebär att vi samlar klubbarnas intressen i 
olika frågor för att sedan samarbeta med den högsta instansen, Svenska Fotbollsförbundet. Vi 
skall dra in så mycket pengar som möjligt till klubbarna där TV-avtalet, arenaupplevelser och 
så vidare är viktiga frågor. Förra året drog vi in cirka 300 miljoner till klubbarna.  
 
Vilka är dina huvudsakliga ansvarsområden? 
Ligaplanering, arenan, säkerhet och evenemang. Jag besiktigar arenor, ser över kvaliteten och 
att dessa håller en hög säkerhet både i själva bygget, men också i säkerheten runt omkring. 
Dessa diskussioner förs regelbundet med klubbarna. 
 
Evenemangsfrågan är ständigt viktig och under utveckling hela tiden. Vi vill hålla en hög nivå 
på våra evenemang och det här ligger dagligen på mitt bord under tiden jag arbetar. 
 
Berätta lite om veckans match? 
Detta är ett nytt initiativ sedan 2013 där SEF arrangerar ett tvådagars-event i samband med 
match på varje arena bland Allsvenska och Superettan-lag. Detta kan vara ett event på ett stort 
torg eller köpcenter där vi vill komma ut till supportrarna på ett bra sätt. Eventet fokuseras på 
familjer och barn. Enligt en tidigare undersökning hade barn ytterst få allsvenska idoler och 
där det också kunde relateras till att idolerna var svåra att nå. Därför har vi fått de allsvenska 
klubbarna att ställa upp på detta och spelare skall då vara med på dessa evenemang för att 
barnen skall kunna få idoler att se upp till. 
 
Hur ser SEF:s kommunikation med SLO:n ut? (Supporter Liaison officer) 
SLO skriver kvartalsrapporter om vad de arbetar med och vilka frågor som de vill behandla. 
Ofta handlar frågorna om en supporters vardag och vad supportrarna önskar som till exempel 
att underlätta för smidigare bortaresor. Det kan också handla om att skapa möten mellan SLO 
och polis för att motverka stöket kring matcherna. SLO:n är då en mellanhand till lagets 
supportrar och oss som styrande organ. 
 
Berätta lite om hur ni jobbar med marknadsföring av allsvenskan? 
Inom marknadsföring är vi ganska gröna. Vi fick ansvaret för 2 år sedan, tidigare låg det på 
Svenska Fotbollsförbundet. En kommunikationsplattform är på väg att skapas där tanken är 
att vi skall kunna ha ett CRM-system för att kunna kartlägga våra konsumenter på bästa sätt. 
Varje klubb skall ha sin egen databas där information samlas om den enskilda supportern. I 
denna plattform kan vi och klubbarna dagligen hålla kontakt med supportrarna och utforma 
erbjudanden anpassat efter respektive individ. 
 
 
 
 



 

Hur ser ansvarsområdena ut på SEF?  
Generalsekretaren Mats Engqvist skall driva igenom en verksamhetsplan efter vad 
medlemmarna har bestämt. Tillsammans med ordförande Lars Christer Olsson driver han 
även frågan om TV-avtalet. Dessa två är de som också sköter kontakten med SFSU. 
Stefan Lundin ansvarar för utveckling av spelare och sportsliga frågor där han samarbetar 
med klubbarna. 
Magnus Linder är försäljnings och marknadsföringsansvarig samt har hand om CRM. 
Madeleine Öqvist är Key Account Manager som sköter uppföljningen och kontakten med 
våra sponsorer. 
Åsa Friberg sköter våra digitala medier såsom hemsida, Facebook, podcast, Twitter med 
mera. 
 
Har ni tagit hänsyn till kvinnors intresse när ni vill skapa högre rykte på allsvenskan? 
Och är det något som ni anser vara viktigt? 
Veckans match är en aktivitet där vi fokuserar på kvinnor och unga tjejer som kan bli 
intresserade av fotboll. Vi är medvetna om problemet och vi arbetar för att få upp intresset. 
Klubbarna skiljer sig ganska mycket när det kommer till fördelning av kvinnor på läktaren. Vi 
har sett ett mönster där klubbar som har moderna arenor visat sig locka fler kvinnor än de 
klubbar som har äldre arenor.  
 
Hur ser könsfördelningen ut på fotbollsarenorna?  
Vi har ingen statistik på det på grund av att vi ännu inte har ett fungerande system som 
kartlägger konsumenterna. Känslan är att de som har moderna arenor ligger på 15-20 procent 
kvinnor medan de klubbar som har äldre arenor ligger på 10-15 procent.  
 
Hur ser åldersfördelningen ut på fotbollsarenorna? 
Samma svar som tidigare, men åldersgrupperna har hållit sig ganska stabila under de senaste 5 
åren enligt Svenska Fotbollsförbundet. Den enda gruppen där vi har tappat något är 
åldersgruppen 15-29 år. 
 
Har du några synpunkter på hur man skall locka fler kvinnor till matcherna? 
Kvinnor är svårare att locka som enskilda individer än män på grund av att de gärna vill ha 
med sig väninnor, familj eller liknande när de går på match.  
Jag tror att klubbarna bör satsa på servicen och faciliteterna kring arenan. IF Elfsborg är 
duktiga på att tillhandahålla sina faciliteter på sin arena och har en bra kvinnoandel i 
jämförelse med andra klubbar. Jag tror att utbudet av faciliteter på arenan är jätteviktigt. 
 
Vad tror du är den största anledningen till att det är så få kvinnor på matcherna?  
Jag tror att det ligger mycket i traditionen. Generellt sett är utomhusidrotter svårare att locka 
kvinnor till. Vi spelar ju våra ligamatcher under vår och sommar där det är många 
konkurrerande aktiviteter som inte är sport. Kvinnor är dessutom mer benägna att prioritera 
barnens aktiviteter som också tar tid och konkurrerar mot Allsvenska fotbollsmatcher. 
 
Tror du att det skiljer sig mycket mellan kvinnor och män när det gäller syftet att gå på 
fotboll?  
Ja, jag tror generellt sett att kvinnor är mer benägna att gå på fotboll på grund av den sociala 
faktorn, medan män besöker arenan på grund av fotbollen. 
 
 
 



 

Vad tror du om laglojalitet mellan kvinnor och män? Finns det skillnader?  
Nej jag tror inte det. Jag tror att kvinnor är lika hängivna som män. Jag tror mycket på den 
sociala faktorn. Fotboll är ju en grabbkultur fortfarande får jag ändå säga. 
 
Vilka typer av marknadskommunikationer använder ni er av? 
Sociala medier, webben, podcast bland annat. Reklam i radio och TV kommer förmodligen att 
komma allt eftersom. Det är en kostnadsfråga och en diskussion mellan oss och 
medlemmarna. Ordförande och klubbdirektörer är dem som brukar föra dessa diskussioner 
mellan oss och klubbarna. 
 
 
  



 

 
Intervju med Tony Ernst, ordförande i SFSU och tidigare ordförande i MFF Support 
 
Till att börja med, kan du berätta lite om dig själv? 
Jag har varit supporter till MFF i hela livet och varit aktiv inom MFF i supporterkretsar sedan 
tidigt 90-tal. Jag arbetar som frilansskribent och tidningsredaktör och sitter som ordförande 
för SFSU sedan 2012 (Svenska fotbollsupporterunionen). Har tidigare varit ordförande för 
MFF Support mellan åren 2005-2009. Jag är dessutom en ivrig förespråkare för 
föreningsdemokrati. 
 
Vad innebär SFSU? Hur ser arbetet ut? Vad har ni för visioner?  
SFSU har funnits sedan 2009 och står för Svenska Fotbollssupporterunionen.  
Vi lägger upp en långsiktig idé genom att representera supportrarna i Sverige utan specifika 
mål. Vi skall bevaka supportrarnas intresse och det kan skilja sig år från år. De flesta 
supporterföreningarna i Allsvenskan och Superettan är medlemmar i SFSU. Vi är ett 
maktorgan där supportrarna får göra sina röster hörda och som vi sedan förmedlar vidare till 
SEF (föreningen för svensk elitfotboll) samt SVFF (Svenska fotbollsförbundet). 
 
Att vara rationell i detta sammanhang är såklart en utmaning på grund av att det är så mycket 
känslor inblandade. Alla har sina favoritlag och vissa personer har svårt att vara objektiva och 
har  svårt  med  att  bilda  en  supporterenhet  som  arbetar  för  ”Sveriges  supportrar”.  Framförallt  
har det varit svårt att få de tre Stockholmsföreningarna att samarbeta.  
 
Under 2012 och 2013 ägnades mycket tid åt 51 procent regeln där vi bestred SVFF:s förslag 
om att bolagisera fotbollsklubbar. Förslaget gick inte igenom på grund av att vi fick med 
supportrar från hela Sverige som ville ha kvar medlemsägda fotbollsklubbar.  
 
Vi har diskuterat könsfrågan inom SFSU, men vi har inte fattat så många beslut i den 
riktningen. Vi har varit tydliga med att vi gärna ser kvinnor i styrelsen. Vi har 3 just nu. Under 
våra årsmöten är det ca 15-20 procent kvinnor och det har ökat för varje år.  
 
Hur för ni dialog med Sveriges supportrar? 
Varje lag i Allsvenskan och Superettan skall ha en SLO (Supporter Liaison officer) som 
företräder supportrarna enligt UEFA. De som är SLO har vi regelbunden kontakt med och vi 
samordnar möten för att vi skall kunna representera dessa på bästa sätt. Dessa möten sker ofta 
i samarbete med SEF (Föreningen för svensk elitfotboll) som står för kontakten mot 
klubbarna i landet.  
 
SLO:ns roll är något otydlig och skulle kunna förbättras avsevärt för att få bättre respons. 
 
Som tidigare ordförande i MFF support, hur ser arbetet ut där?  
När jag var ordförande var MFF mindre professionellt skött där VD Bengt Madsen och 
sportchefen Hasse Borg styrde och ställde. Nu är det mer professionellt organiserat i olika 
avdelningar.  
 
Dialogen har varit dålig väldigt länge, men jag tillsammans med ett antal andra införde något 
som kallas för supporterdialogen. Detta innebär regelbundna, formaliserade möten 
tillsammans med MFF, vilket jag anser vara väldigt viktiga för supportrarnas gehör. 
 



 

Genusfrågan är viktig för mig. När jag var ordförande i MFF Support propagerade jag för 
frågan om varför inte tjejer får spela fotboll i MFF? Min dotter frågade mig just det, och 
självklart ville jag ha svar. De svaren jag alltid fick från MFF var att det var för dyrt. Det är 
inget  kul  att  berätta  för  sin  dotter… 
 
Jag har propagerat länge för att det skall finnas kvinnor i beslutande organ. Det hade varit 0 
kvinnor i MFF:s styrelse fram tills några år sedan då en kvinna valdes. 
 
Vi försökte också få med mer kvinnosupportrar. Det fanns till exempel tidigare bara manliga 
supportertröjor. Vi lyckades få in kvinnliga snitt på tröjorna och deras storlekar i 
supportershopen där pengarna gick rakt in i MFF:s kassa. Vi bokade kvinnobussar och 
lugnare bussar inför bortaresorna vilket var uppskattat. Under min tid lyckades vi få in en 
kvinna som skrev i medlemstidningen. Vi höjde medlemsantalet bland kvinnor markant och 
var upp i cirka 25 procent kvinnor och bäst i Sverige när det gäller könsfördelning. 
 
Jag är av den uppfattningen att symbolhandlingar är viktiga. Om en kvinna som är intresserad 
av MFF och upptäcker att en kvinna skriver i medlemstidningen eller sitter med i beslutande 
organ, blir det mycket enklare för den intresserade kvinnan att delta inom MFF. 
 
Hur ser du på relationen mellan MFF support och MFF? Får ni gehör för era åsikter? 
MFF kan inte bestämma lika mycket som de gjorde innan. De kunde tidigare besluta saker 
och jag fick sedan ringa till VD:n och skälla på honom. Så är det inte idag. MFF Support har 
fått mer makt och är ett viktigt organ för MFF. 
 
Tycker du att MFF marknadsför sina matcher mot kvinnor på ett bra sätt? 
Nej, det tycker jag inte.  
 
MFF gjorde för ett par år sedan en kampanj om att alla med samma namn som någon spelare i 
MFF:s A-lag fick gå in gratis på matchen. Det är ju inte så många kvinnor som heter Anders 
direkt…. 
Föreningen var dock stolta på grund av att det fanns namn med utländsk bakgrund, vilket 
gjorde att inte bara vanliga svenskar kunde gå in gratis. 
 
Ytterligare  ett  dåligt  exempel  var  att  anordna  en  ”Ladies  Night"  för  att  stimulera  kvinnor.  Jag  
är av uppfattningen att kvinnor inte går på fotboll för att det arrangeras en Ladies Night eller 
liknande evenemang inriktade på kvinnor. Kvinnor är också intresserade av fotbollen som 
MFF spelar. Det är det huvudsakliga intresset.  
Ta exemplet med namnen som tidigare. När man gör på detta vis, finns en stor risk att det blir 
taffligt. Självklart kan MFF arrangera något liknande, men då bör det finnas ett etablerat 
kvinnonätverk inom MFF. Det finns det inte idag. 
 
 
Vad anser du att MFF bör göra för att övertyga fler kvinnor att gå på matcherna? 
När vi tog guld 2010, då hade vi 25 procent beläggning. Vi måste hålla kvar dem! 
MFF måste fråga sig själva vad anledningarna kan vara.  
Jag tror inte att kvinnor är mer medgångssupportrar, men jag tror att folk är mer benägna att ta 
med sina respektive, familj och så vidare när det går bra för laget. 
 



 

Vi som är drivande inom MFF är intellektuellt intresserade av MFF och de som är kvinnor är 
ju likadana där. Den marknadsföring som du riktar till mig, den kan du göra även mot 
kvinnor, men kanske med en annorlunda touch. Inte genom Chippendales eller Ladies Night. 
 
MFF kanske bör satsa sin marknadsföring mot något yngre tjejer på grund av att det är ofta 
lättare att övertyga yngre målgrupper enligt mig. 
 
Norra Blå är ett exempel där Malmö har lyckats med sin marknadsföring! Här fokuseras det ju 
på fotbollen. Barnen får stå i klacken med andra i samma ålder, träffa spelare efter matchen 
och äta burgare i pausen. Alla dessa faktorer kretsar kring huvudprodukten, fotbollen.  
 
En idé är att ha kvinnor i marknadsavdelningen där hon kan ta sig an problemet. 
 
Fotbollen har förändrats markant under 20 år. Mediabevakningen, publikintresset, med mera 
har ökat enormt.  
Tidigare var det notiser i tidningarna om matcherna, nu är det 4 sidors rapporter i 
kvällstidningarna där varenda spark analyseras.  
När det gäller kvinnofrågan har dagens fotbollsklubbar mycket att lära. De har inte behandlat 
interaktionen med kvinnor i dagens fotboll.   
 
Hade man lagt herr-resurserna på ett eventuellt damlag istället för herrlaget så är jag helt 
övertygad om att kvinnointresset för föreningen hade stärkts. 
Jag tror att om ett damlag hade skapats, hade det varit en större ökning totalt bland MFF:s 
supportrar (även ökning av kvinnoantalet). 
 
Nu för tiden har klubben en hemmamatch på 14 dagar. Arenan hade klarat av en match till på 
dessa dagar. MFF hade till exempel kunnat höja årskorten med 500 kr för att inkludera MFF:s 
dammatcher. Jag hade köpt det, och många andra också förmodligen. Hade MFF investerat i 
ett damlag tror jag verkligen att det hade blivit uppsving hos föreningen. 
 
I Malmö kommun är det en uttalad vision om att alla ska representeras. Detta är svårt att 
uppnå, då hälften inte får lov att spela fotboll i föreningen (kvinnorna). 
 
Kan en eventuell ökning av antalet kvinnor riskera att andra segment minskas? 
Nej, det tror jag inte. Om man tycker så, då bör man inte vara på en allsvensk match.  
En större inverkan av kvinnor skapar en bättre miljö. Sexistiska, rasistiska glåpord och stöket 
på läktaren kan minska rejält med en kvinna i närheten.  
 
Skulle en sänkning av priset mot kvinnor vara en idé? Eller kommer andra segment att 
reagera negativt på detta? 
Jag tycker inte att MFF bör sänka priset. Det finns ett värde i en MFF-match. Jag tycker att de 
hellre bör jobba med rabatter eller kampanjer.  
MFF hade behövt göra samma saker mot män. Värdet kommer att gå ner om priset sänks. 
 
Jag tror inte att priset är problemet hos kvinnorna. Det finns andra hinder. Jag tror inte att det 
är svårt att få kvinnor att fastna. Ta min dotter, hon ville inte gå dit innan, nu går hon på varje 
match.  
 
Vad tror du är den största anledningen till att det är så få kvinnor på matcherna? 



 

Stämningen är den stora anledningen till varför folk går på fotboll, enligt mig. Problemen är 
stöket som genererar en dålig stämning.  
Det enda landet i Europa där publik inte korrelerar med UEFA-rankningen är Sverige. I topp 
är Tyskland, England osv där publikmängden är i linje med rankingen av ligan. Sverige har 
låg ligaranking men betydligt högre publiksiffror. Vi är 25:a rankade ligan i Europa, medan vi 
ligger på topp 10 publikmässigt i Europa. Vi bör ta tillvara på denna unika faktor! 
 
Många barn ser storlag runt om i Europa på TV och tillgängligheten av bra matcher har ökat 
markant. Det här kan ofta betyda att många väljer att se MFF:s match eller andra matcher 
hemma framför TV:n och skippar att gå till arenan. Detta gör såklart att TV är en stor 
konkurrent rent allmänt och även bland kvinnor.  
 
Vi måste motarbeta stöket och bevara vår stämning för att kunna locka fler kvinnor!  
 
Behövs det fler aktiviteter på matchdagen för att göra det mer intressant för kvinnor att 
komma till Swedbank stadion? 
Jag tror att det finns ganska mycket att göra! 
När jag var liten såg jag fram emot Kexchoklad i pausen. Det var det som lockade mig när jag 
var barn så självklart är mat och dryck en viktig faktor för vissa. 
 
Jag var på Baseball i USA. Skillnaden mot här är effektiviteten. Folk behövde inte ens vänta 
10 sekunder på sin öl. De sålde mer öl än ett litet afrikanskt lands BNP. Alla hade på sig 
någon slags souvenir.  
 
Det som vissa hockeylag i Sverige är bra på är att de har intervjuer i pausen med spelare, 
vilket också är något som direkt kopplas till själva upplevelsen fotboll.  
 
Vad anser du att de allsvenska klubbarna bör lägga huvudfokus på när det kommer till 
supportrar? 
Det är stämningen som är viktig! Flaggor, sånger och så vidare. Förlorar laget och det inte är 
en bra stämning, då riskerar klubben att tappa åskådare. 
Om klubben däremot vinner och stämningen är bra, är jag helt övertygad om att fler 
supportrar kommer på nästa match. 
 
Jag tror att kvinnor behöver vara delaktiga i dem beslut som görs. Ta inte in massa sköna 
snubbar, utan ta hellre in en insatt kvinna i organisationen och könsfördela dem inte, utan 
försök övertyga dem genom att fokusera på produkten fotboll. 
 
En klubb bör också beakta sina traditioner och förmedla historier som kretsar kring klubben 
och som skapar intresse. 
 
Har du något övrigt att tillägga i denna fråga? 
Styrelser i dagens fotbollsklubbar består av tunga företagsmän som vill driva klubbarna som 
företag, utan medlemmarnas inblandning trots att klubbarna är föreningar där medlemmarna 
skall ha stor inverkan på besluten som tas. Det kan svårt för dessa herrar som sitter i många 
aktiebolagsstyrelser och som sedan skall ändra sitt sätt när de sitter i en allsvensk klubbs 
styrelse på grund av att det är föreningsdemokrati. Detta gör att medlemmarna får svårt att få 
igenom sina önskemål.  
 



 

Knappt någon allsvensk klubb tillåter att offentliggöra sina styrelseprotokoll trots att 
offentlighetsprincipen råder, vilket är beklagligt. Hade MFF:s protokoll varit offentligt, är jag 
helt övertygad om att klubbarna hade utvecklats och stimulerat sina supportrar på ett bättre 
sätt. 
 
  



 

Enkät 1- För fotbollsintresserade 
Är du intresserad av fotboll? 
Ja Nej Vet inte 
 
Hur stort fotbollsintresse har du? 
Mycket litet  1     2 3 4 5    Mycket stort 
 
Har du själv spelat fotboll i en klubb? 
Ja  Nej Vet inte 
 
Vilket är ditt favoritlag i Sverige? 
Fritt Har inget 
 
Har du gått på en MFF-match? 
Ja Nej Vet inte 
 
Om ja, hur ofta går du på match? 
1-4 ggr om året 5-8 ggr om året  9-12 ggr om året Fler än 12  
 
Vilket betyg vill du ge din/dina matchupplevelser? 
1 till 5 
 
Hur viktig är fotbollskvaliteten när du går på fotboll? 

 Inte alls viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
Hur väl uppfyller MFF detta? 
1 Mycket dåligt 2 Dåligt 3 Medel 4 Bra 5 Mycket bra 
 
Hur viktigt är det att träffa vänner och familj när du går på fotboll? 
Inte alls viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
 
Hur mycket spelar en hög tabellposition in när du skall gå på MFF:s matcher? 
Inte alls viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
 
Hur viktigt för dig är slutresultatet när du går på fotboll? 
Inte alls viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
 
Hur viktigt är bekvämlighet på sitt/ståplats på arenan när du går på fotboll? 
Inte alls viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
Hur väl uppfyller MFF detta? 
1 Mycket dåligt 2 Dåligt 3 Medel 4 Bra 5 Mycket bra 
 
Hur viktig är stämningen från hejarklack och andra supportrar när du går på fotboll? 
Inte alls viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 

 Hur bra är stämningen på MFF:s matcher tycker du? 
                  1 Mycket dåligt 2 Dåligt 3 Medel 4 Bra 5 Mycket bra 

 
Hur viktigt är biljettpriset för dig när du går på fotboll? 
Inte alls viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
Hur väl uppfyller MFF detta? 
1 Mycket dåligt 2 Dåligt 3 Medel 4 Bra 5 Mycket bra 
 
Hur viktigt är det med lättillgängliga toaletter när du går på fotboll? 
Inte alls viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
Hur väl uppfyller MFF detta? 
1 Mycket dåligt 2 Dåligt 3 Medel 4 Bra 5 Mycket bra 



 

 
Hur viktigt är service från personal när du går på fotboll? 
Inte alls viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
Hur väl uppfyller MFF detta? 
1 Mycket dåligt 2 Dåligt 3 Medel 4 Bra 5 Mycket bra 
 
Hur viktigt är det att beställning och servering av mat och dryck går snabbt på arenan? 
Inte alls viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
Hur väl uppfyller MFF detta? 
1 Mycket dåligt 2 Dåligt 3 Medel 4 Bra 5 Mycket bra 
 
Hur viktig är utbudet av mat och dryck på arenan? 
Inte alls viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
Hur väl uppfyller MFF detta? 
1 Mycket dåligt 2 Dåligt 3 Medel 4 Bra 5 Mycket bra 
 
Vad fick dig att börja gå på MFF:s matcher? 
En vän   
Annons dagstidning  
MFF:s sociala medier  
TV  
Radio   
Affischer 
Jag själv 
Annat 
Vet inte  
 
Hur viktigt är det att det är smidigt att köpa biljetter när du går på fotboll? 
Inte alls viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
Hur väl uppfyller MFF detta? 
1 Mycket dåligt 2 Dåligt 3 Medel 4 Bra 5 Mycket bra 
 
Hur viktigt är det med fräscha faciliteter på arenan? 
Inte alls viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
Hur väl uppfyller MFF detta? 
1 Mycket dåligt 2 Dåligt 3 Medel 4 Bra 5 Mycket bra 
 
Hur viktigt är det att det inte är supportervåld på arenan? 
Inte alls viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
Hur väl uppfyller MFF detta? 
1 Mycket dåligt 2 Dåligt 3 Medel 4 Bra 5 Mycket bra 
 
Hur viktigt är det att du känner dig trygg på arenan? 
Inte alls viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
Hur väl uppfyller MFF detta? 
1 Mycket dåligt 2 Dåligt 3 Medel 4 Bra 5 Mycket bra 
 
Är extraarrangemang på arenan en viktig faktor när du går på fotboll? (Uppvisningsmatch, konsert 
osv) 
Inte alls viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
Hur väl uppfyller MFF detta? 
1 Mycket dåligt 2 Dåligt 3 Medel 4 Bra 5 Mycket bra 
 
Hur viktigt är det med kända spelare i laget? 
Inte alls viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktig 



 

Hur väl uppfyller MFF detta? 
1 Mycket dåligt 2 Dåligt 3 Medel 4 Bra 5 Mycket bra 
 
Känner du dig mindre insatt i fotboll än vad män i din omgivning är? 
1 Instämmer helt    2 Instämmer    3 Neutral       4 Instämmer inte       5 Instämmer inte alls 
 
Jag anser mig vara ett lojalt MFF-fan 
1 Instämmer helt     2 Instämmer   3 Neutral      4 Instämmer inte        5 Instämmer inte alls 
 
Ålder?    15-25  26-40   41-60 
 
 
Enkät 2- Ej intresserade av fotboll 
Är du intresserad av fotboll?  

Ja Nej Vet inte 
 
Har du själv spelat fotboll i en klubb? 
Ja  Nej Vet inte 
 
Har du gått på en MFF-match? 
Ja Nej  Vet inte 
 
Om ja, hur ofta går du på match? 
1-4 ggr om året 5-8 ggr om året  9-12 ggr om året Fler än 12 
 
Vilket betyg vill du ge din/dina matchupplevelser? 
Mycket dåligt 1 2 3 4 6 Mycket dåligt 
 
Skulle du vara mer benägen att oftare gå på fotboll om du samtidigt träffar vänner och familj? 
Inte alls troligt 1  2 3                    4 5 Mycket troligt 

 
Skulle du vara mer benägen att oftare gå på fotboll om det är bekväma sitt/ståplatser på 
arenan? 
Inte alls troligt 1 2 3 4 5 Mycket troligt 

 
Skulle du vara mer benägen att oftare gå på fotboll om det är en bra stämning från hejarklack 
och andra supportrar på arenan? 
Inte alls troligt 1 2 3 4 5 Mycket troligt 

 
 

Skulle du vara mer benägen att oftare gå på fotboll om du blev medbjuden? 
Inte alls troligt 1 2 3 4 5 Mycket troligt 

 
Om du skulle köpa en matchbiljett, vad skulle du kunna tänka dig att betala? 
0-50 51-100 101-150 151-200 201-250 mer än 250 
 
Skulle du vara mer benägen att oftare gå på fotboll om det fanns ett brett utbud av mat och 
dryck på arenan? 
Inte alls troligt 1 2 3 4 5 Mycket troligt 

 



 

Hur viktigt är det att det ej är supportervåld på arenan? 
Inte alls viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
 
Hur viktigt är det att du känner dig trygg på arenan? 
Inte alls viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 

 
Skulle du vara mer benägen att oftare gå på fotboll om det finns extraarrangemang på 

arenan? (Uppvisningsmatch, konsert osv) 
Inte alls viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 

 
Skulle du vara mer benägen att oftare gå på fotboll om det finns kända spelare i laget? 
Inte alls viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 

 
 

Ålder:  15-25 26-40 41-60 
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