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Förord  

Stort tack till Linköping HC:s representanter som gav oss möjlighet att få god inblick i 
idrottens förtrollade värld. Utan er hade denna studie inte varit mer än ritade streck på en 

taktiktavla.  

Tack till Hans Andersson för väg- och handledning under skrivprocessen. Likt en 
förhörsledare har hans(pronomen, inte namnet) skarpa och kritiska frågor inom alla 

tänkbara områden lotsat uppsatsen i rätt riktning, samt fått oss att ifrågasätta många 
påstådda sanningar i vår omvärld. 

Vi vill även passa på att tacka studenterna i vår handledningsgrupp som bidragit med 
reflektioner, uppmuntran och mikrolån i kaffekön.  

Trevlig läsning! 
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Sammanfattning 

Titel: Konsten att inte vara offside online – Elitidrottsklubbars 

varumärkesbyggande i sociala medier. 

Författare: Joachim Hörnqvist och Jesper Willman 

Handledare: Hans Andersson 

Bakgrund: Den ökade användningen av sociala medier har lett till att de i allt större 

utsträckning används som varumärkesbyggande verktyg för företag och organisationer. Den 
ökade kommersialiseringen som skett inom elitidrott har lett till att även elitidrottsklubbar 

avser att stärka sina varumärken. Tidigare forskning visar att elitidrottsklubbar bör utnyttja 
sociala medier för att främja och stärka relationen med supportrar och kunder, eftersom det 

på lång sikt bidrar till ökade intäkter för klubben. I en svensk kontext är forskningen om 

elitidrottsklubbars varumärkesbyggande i sociala medier däremot ytterst begränsad. Med 
anledning av denna kunskapslucka krävs ytterligare studier om hur svenska idrottsklubbar 

använder sociala medier för att stärka sina varumärken. 

Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att undersöka hur och varför svenska 

elitidrottsklubbar använder sociala medier som varumärkesbyggande verktyg.  

• Vilka syften har användningen av sociala medier för en svensk elitidrottsklubb och 

hur uppfylls dem? 

• Vilka förtjänster och utmaningar medför användningen av sociala medier som 

varumärkesbyggande verktyg i kontexten av svensk elitidrott? 

• Vad för innehåll publicerar en svensk elitidrottsklubb på sociala medier och hur 

påverkar det klubbens fans? 

Genomförande: Studien har kombinerat en kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi.  

Innehållsanalyser av en fallorganisations publicerade material på sociala medier, samt en 
kvalitativ semistrukturerad intervju har utförts för att fylla studiens syfte. 

Resultat: Sociala medier är viktiga verktyg för att bygga och fördjupa relationen, samt skapa 
lojalitet mellan klubben och dess fans och kunder. Sociala medier fyller också direkta 

ekonomiska syften. Studien har även påvisat tydliga utmaningar som klubbar ställs inför. 

Utmaningar som till stor del grundar sig i brist på enhetlig syn på hur och varför sociala 
medier ska användas. 



 

 

 

 

Nyckelord: Varumärkesassociationer, varumärkesimage, varumärkeskapital, kundbaserat 
varumärkeskapital, sociala medier, professionell idrott, ishockey. 

  



 

 

 

 

Abstract 

Title: The Art of Not Being Offside Online – Professional sport clubs 
brand management in social media. 

Authors: Joachim Hörnqvist and Jesper Willman 

Supervisor: Hans Andersson 

Problem definition: The emergence of social media has resulted in that companies to a 

bigger extent uses them as brand management tools. The increased commercialization in 
professional team sports led to the fact that professional sports clubs aim to strengthen their 

brands. Previous research shows that professional sports clubs should take advantage of 
social media to promote and strengthen relationships with fans and customers, since it will 

result in increased revenues for the club in the long term. In a Swedish context, however, the 

research about professional sports clubs’ brand management in social media is extremely 
limited. Due to this research gap, further research studying Swedish professional sports 

club’s brand management in social media is eligible.  

Aim and research questions: The purpose of this study is to examine how and why 

Swedish professional sports club use social media as a brand management tool. 

• What are the purposes of using social media as a brand management tool for a 

Swedish professional sports club and how are they fulfilled? 

• What benefits and challenges entails he use of social media as brand management 

tool in the context of professional Swedish sports? 

• What content is published by professional Swedish sports club on social media and 

how does it affect its fans? 

Methodology: This study has combined a quantitative and qualitative research strategy. 

Content analysis of a case organization's material published on social media, as well as 

qualitative semi-structured interviews have been conducted to fulfil the purpose of this study. 

Findings: Social media are important tools for building and deepening the relationship, as 

well as creating loyalty, between the club and its fans and customers. Social media also fills 
direct economic purposes. This study has also highlighted clear challenges that sports clubs 

face when using social media. These challenges are to a big extend due to lack of unanimous 
views on how and why social media should be used. 



 

 

 

 

Keywords: Brand associations, brand image, brand equity, customer-based brand equity, 
social media, professional sport, ice hockey. 
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1 Inledning	

1.1 Problembakgrund	och	problemdiskussion	

Sociala medier har idag en stor roll i människors vardag och har på många sätt förändrat hur 

vi kommunicerar och interagerar med varandra. I Sverige tillbringar människor i genomsnitt 
en timme per dag på sociala medier som växer årligen allt eftersom användarna blir fler. 

Under 2016 ökade användandet ytterligare och 77 procent av alla svenska internetanvändare 
använder sociala medier, varav 58 procent av dem gör det dagligen (IIS, 2016). 

Det ökade användandet av sociala medier har lett till att företag intresserat sig och etablerat 

egna konton och kanaler på sociala medier för att kunna sprida och stärka sina varumärken 
(Mangold & Faulds, 2009). Ett företag kan via sociala medier nå ut till en bredare publik på 

ett effektivare och billigare sätt jämfört med traditionella kommunikationsverktyg (Kaplan & 
Haenlein, 2010; Filo, Lock & Karg, 2015). Sociala medier har stor påverkan på den 

förskjutning som skett i hur företag använder internet, från att sprida information till att 
alltmer påverka människors beteende (Hanna, Rohn & Crittenden, 2011). Vidare hävdar 

Keller (2009), Hanna m.fl. (2011), samt Schivinski och Dabrowski (2015) att det är viktigt för 
organisationer att använda sociala medier i sin marknadsföringsstrategi för att därigenom 

kunna stärka sitt varumärke. 

Intresset för elitidrottsklubbars arbeten med att stärka sina varumärken har ökat samtidigt 
som idrottens kommersialisering de senaste decennierna (Gladden & Funk, 2002; Richelieu 

& Pons, 2006; Bauer, Stokburger-Sauer & Exler, 2008; Parganas, Anagnostopoulos & 
Chadwick, 2015). Till följd av detta och sociala mediers framväxt de senaste åren är det idag 

ytterst ovanligt att elitidrottsklubbar saknar officiella konton i sociala medier. Till exempel 
är de stora europeiska fotbollsklubbarna idag världsberömda varumärken med miljontals 

följare i flera sociala medier såsom Facebook, Instagram och Twitter. Sociala medier har 

blivit en viktig plattform för klubbarna att interagera med sina supportrar, kunder och 
sponsorer, men även för att skapa intresse bland nya supportrar. Wallace, Wilson och Miloch 

(2011) hävdar att till följd av den befintliga supportersbas som idrottsorganisationer har, ges 
de också optimala förutsättningar för att dra fördel av sociala medier som verktyg för att 

stärka relationen med supportrar och konsumenter. Vidare påtalar många studier att 
idrottsklubbar med hjälp av sociala medier kan hålla en nära relation till sina supportrar 

genom att hålla dem uppdaterade om spelarövergångar, matchrelaterade händelser, 

historiska händelser, information om arenan med mera (Wilson, 2013; McCarthy m.fl., 2014; 
Parganas m.fl., 2015). Just att främja och skapa en nära relationen mellan klubben och 
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supportrarna är något som Gladden och Funk (2002), samt Bauer m.fl. (2008) påpekat i 
tidigare studier är viktiga för att skapa ett starkt varumärke. 

McCarthy m.fl. (2014) studerade hur brittiska fotbollsklubbars varumärken och relationer 

till supportrarna påverkades i samband med utveckling av strategier för sociala medier. De 
kom fram till slutsatsen att klubbarna måste erkänna och bekräfta supportrarnas betydelse 

för klubbarnas varumärken och påtalar även vikten av att tillsammans med supportrarna 
utarbeta en strategi för hur man ska se till så att klubbens varumärke utvecklas och bevaras. 

Kombinationen fotbollsklubbars varumärke och sociala medier intresserade även Parganas 
och Anagnostopoulos (2015), samt Parganas m.fl. (2015, 2017) som i flera fallstudier 

analyserat den globalt kända fotbollsklubbens Liverpool FC:s arbete med sitt varumärke i 

sociala medier. Just elitidrottsklubbars varumärken är något som det skrivits mer om de 
senaste decennierna i takt med att idrottsklubbar i exempelvis fotboll och ishockey blivit allt 

mer kommersiella och vuxit i omsättning (Deloitte, 2017). Enligt Richeliue och Pons (2006) 
är det ofta styrkan hos just idrottsklubbens varumärke som avgör till vilken grad klubben kan 

tjäna pengar på sina fans, både genom intresset att följa laget i arenan och på tv samt genom 
försäljning av supporterartiklar.  

Forskningen inom området har till största del fokuserat på just europeiska toppklubbar inom 
fotboll, men även hur nordamerikanska lag inom olika idrotter bör arbeta för att stärka sina 

varumärken (Gladden & Funk, 2002; Richelieu & Pons, 2006; Bauer m.fl., 2008; Parganas 

m.fl., 2015). Tidigare studier påtalar att det vore av intresse med vidare forskning inom 
ämnet, applicerad på andra länder och sporter.  

Forskning kring elitidrottsklubbars varumärkesbyggande i sociala medier är trots allt 
begränsad, i synnerhet i en svensk kontext där klubbarna ofta är mindre både ekonomiskt 

och sett till antal följare och supportrar. Tack vare fler besökare, större och modernare 
arenor, lukrativa tv-avtal och en större kommersialisering har dock även klubbar i Sverige 

inom vissa sporter de senaste decennierna vuxit från ideella föreningar till stora 

organisationer med heltidsanställd personal och välavlönade spelare (EY, 2017). Med 
anledning av det bör även svenska klubbar ha som ambition att använda sociala medier som 

verktyg för att stärka sina varumärken och attrahera supportrar och kunder. 

Gladden och Funk (2002), Bauer m.fl. (2008), Parganas m.fl. (2015) samt Järnkrok och 

Lundgren (2016) skriver alla om varumärkesattribut och andra faktorer som är viktiga för 
idrottsklubbarnas varumärken, samt vad som attraherar människor till att konsumera 

elitidrott. Då supportrar och åskådare driver stora delar av klubbens intäkter dels i form av 

biljettförsäljning men också i form av sponsorintäkter och tv-avtal, frågar vi oss om 
elitidrottsklubbar i Sverige använder sociala medier för att lyfta fram varumärkesattribut och 
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faktorer för att i förlängningen attrahera supportrar. (Parganas, m.fl., 2015, Deloitte 2017; 
EY, 2017). Även organisationer utanför idrottens värld bör framhäva förtjänstfulla 

varumärkesattribut i sina kommunikationskanaler, däribland i sociala medier där 

varumärkets fans och följare tar del av det som kommuniceras. Vi frågar oss hur 
elitidrottsklubbar i Sverige arbetar med sociala medier och hur de används i 

varumärkesbyggande syfte. 

1.2 Syfte	
Studiens syfte är att undersöka hur och varför svenska elitidrottsklubbar använder sociala 

medier som varumärkesbyggande verktyg.  

1.3 Frågeställningar	

• Vilka syften har användningen av sociala medier för svenska elitidrottsklubbar och 
hur uppfylls dem? 

• Vilka förtjänster och utmaningar medför användningen av sociala medier som 
varumärkesbyggande verktyg i kontexten av svensk elitidrott? 

• Vad för innehåll publicerar en svensk elitidrottsklubb på sociala medier och hur 
påverkar det klubbens fans? 

1.4 Disposition	
Kapitel 1: Inledning 
Studien inledande kapitel förklarar studiens bakgrund och problematisering som sedan 

kommer sedan ligga till grund för studiens syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med 
att förklara studiens disposition. 

Kapitel 2: Begreppsförklaringar och tydliggöranden 

För att öka läsarens insikt i studien kommer i detta kapitel vissa tydliggöranden och 
begreppsförklaringar göras. 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 
Kapitlet gör en genomgång av relevant litteratur för studien med utgångspunkt i 

varumärkens roll och betydelse, dels i allmänhet samt sedan för idrottsklubbar i synnerhet. 
Vilket avslutningsvis leder fram till skapandet av det teoretiska ramverk som kommer 

användas för studiens innehållsanalyser.  
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Kapitel 4: Metod 
I metodkapitlet presenteras studiens utförande och tillvägagångsätt som kommer ligga till 

grund för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Kapitel 5: Innehållsanalys 
Det femte kapitlet kommer presentera de genomförda innehållsanalyserna gjorda på 

fallorganisationen, samt referensorganisationen. De viktigaste insikterna från 
innehållsanalyserna kommer att belysas och kapitlet avslutas med en jämförelse mellan 

fallorganisationen och referensorganisationen. Innehållsanalyserna ligger till grund för 
utformningen av intervjun med fallorganisationen. 

Kapitel 6: Intervjuanalys 

Här presenteras den kvalitativa intervjun med två representanter från fallorganisationen. 
Intervjun är analyserad och fördelad enligt tre teman som intervjun kretsade kring: engagera 

fans, ekonomiskt syfte och utmaningar och förbättringsområden. 

Kapitel 7: Diskussion 

I detta kapitel avses att föra en diskussion om varför innehållsanalyserna ser ut som de gör 
samt innebörden av dem. Kapitlet avser också använda dem för att tillsammans med den 

analyserade intervjun med fallorganisationen svara på studiens frågeställningar och syfte. 

Kapitel 8: Slutsats och förslag på vidare forskning 

Avslutningsvis presenteras slutsatsen som avser besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Här kommer även redogöras för studiens akademiska bidrag och avslutningsvis kommer 
förslag på vidare forskning att inom studiens ämnesområde ges.  
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2 Begreppsförklaringar	och	tydliggöranden	
Följande avsnitt syftar till att klargöra eventuella otydligheter genom olika 

begreppsförklaringar och tydliggöranden. 

2.1 Sociala	medier	

Sociala medier är idag en viktig del i vår vardag och har blivit en viktig informationskälla för 

oss (Kaplan & Haenlein, 2012). Sedan 2010 har en tydligt ökande trend av användandet av 
sociala medier observerats och denna trend antas fortsätta framöver (Statista, 2017a). Enligt 

Statista (2017a) använde 2,76 miljarder människor sociala medier världen över under 2016 

och ses som ett mycket populärt fenomen.  

Kietzman m.fl. (2011) beskriver sociala medier som interaktiva plattformar där individer och 

communities har en möjlighet att diskutera, modifiera eller dela användargenererat innehåll. 
Sociala medier har bidragit till att användare kan kommunicera och interagera i realtid med 

varandra (Mangold & Faulds, 2009). Genom dessa interaktiva plattformar har spridning av 
information ökat till följd av att användarna själva kan generera och dela innehåll med 

varandra. Det har bidragit till att människor blivit allt mer medvetna om vad som händer i 
deras nära omgivning såväl som i omvärlden (Keller, 2009; Mangold & Faulds, 2009; Kaplan 

& Haenlein, 2012). Filo m.fl. (2015) menar att tack vare sociala medier kan information 

spridas på ett enklare, bredare och billigare sätt jämfört med andra mediekanaler. Hanna 
m.fl. (2011) hävdar att användandet av sociala medier har ritat om kartan för hur internet 

används, ifrån att tidigare sprida information till att nu istället influera människors beteende. 
De anser även att den traditionella marknadsföringens spelregler ändrats till följd av ökad 

användande av sociala medier. 

2.1.1 Facebook	

Facebook är det mest använda sociala mediet med över en miljard aktiva användare världen 

över och med knappt fem miljoner svenska användare (Nationalencyklopedin, 2017a; 

Statista, 2017b). Facebook ger människor möjligheten att skapa konton där de kan bli vänner 
med andra användare, men också gilla eller följa sidor som exempelvis drivs av företag, 

organisationer, idrottsklubbar eller kända personer. Med dessa konton kan användarna 
kommunicera och interagera med varandra genom att gilla, kommentera eller dela 

användargenererat material med andra användare på plattformen.  
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2.2 Är	betalande	supportrar	samma	sak	som	vanliga	
konsumenter?	

Många idrottssupportrar upprörs över att bli refererade till att vara kunder, konsumenter 

eller något annat ord som antyder att de bara är en grupp människor som klubben kan 

kapitalisera på. Supportrar och fans skiljer sig från konsumenter på många plan. Där 
konsumenter i logiska fall väljer företag som erbjuder den vara eller tjänst som de upplever 

gör mest nytta för dem, stödjer fans och supportrar ofta samma lag under en hel livstid. Man 
stödjer ofta sitt lag sedan ung ålder influerad av föräldrar eller äldre släktingar (Beech & 

Chadwick, 2004; Swayne & Dodds, 2011). Markovits (2011) skriver om skillnaderna mellan 
traditionell nordamerikansk och europeisk lojalitet till idrottsklubbar. Där beskriver han hur 

supporterskap till europeiska klubbar, ofta också kan bero på den socioekonomiska, politiska 

eller religiösa bakgrund som klubbarna kan ha, likväl som klubbarnas geografiska läge. 
Däremot grundar sig nordamerikanskt supporterskap i större utsträckning på supporterns 

eget val men ofta till följd av var man bor (Markovits, 2011).  

En del av den litteratur och forskning som ligger till grund för denna studie beskriver och 

undersöker varumärken hos mer kommersiella företag som har ett direkt ekonomiskt 
vinstsyfte. Vi som uppsatsförfattare är medvetna om att supportrar till svenska 

elitidrottsklubbar inte nödvändigtvis alltid tänker och agerar som kunder i övriga sektorer. 

Samtidigt har flera företag inom vad man kan anse vara mer traditionella sektorer rört sig 
mot att sälja produkter till kunder som kan liknas vid fans eller supportrar (Shachar m.fl., 

2011; Pogačnik & Črnič, 2014). Shachar m.fl. (2011) ser den utvecklingen och frågar sig om 
varumärken är vår nya religion i sin studie med det Karl Marx-inspirerade namnet “Brands: 

The Opiate of the Nonreligious Masses?”. Apple är kanske ett av de mest utmärkande 
exemplen på ett företag, vars konsumenter i viss utsträckning agerar mer som fans av 

varumärket och företaget, än traditionella kunder. Även Pogačnik och Črnič (2014) skriver 
om Apple-konsumenter, att de i många fall har ett fanatiskt beteende och jämför företaget 

och dess följare med en religiös rörelse.  

Oavsett vilken likhet starka varumärken faktiskt har med religioner, är det just hängivelse 
och lojalitet som påpekats vara den största skillnaden mellan supporterskap av 

idrottsklubbar, och de som konsumerar produkter från “vanliga” företag (Richelieu & Pons, 
2006). Precis som för alla varumärken och produkter visar även olika konsumenter av 

elitidrott prov på mer eller mindre hängivelse. Då vissa besöker alla säsongens matcher på 
plats samtidigt som andra följer sitt lag en handfull gånger på tv är det inte nödvändigtvis så 

att hängivelsen till sitt favoritlag är stor bara för att lojaliteten är det. Vi som 

uppsatsförfattare uppfattar därmed att även om just Apple möjligtvis är ett extremfall vad 
gäller hängivelse och lojalitet till ett varumärke, är det i många avseenden inte helt tydliga 
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skillnader på konsumenterna av professionell lagidrott. Det gäller även andra typer av 
produkter, i synnerhet de relaterade till fritid och underhållning. Även om idrottens värld på 

många sätt är sin egen, går det inte att komma ifrån att när någon väljer att se sin klubb spela 

väljer personen det framför att spendera tid och pengar på någon annan aktivitet eller 
produkt. Klubbarna konkurrerar med många sektorer om konsumenternas pengar, i 

synnerhet olika fritidsaktiviteter (Burton & Howard, 1999). I denna studie dras slutsatsen att 
litteratur om sociala medier och varumärkesbyggande är applicerbara även på 

idrottsklubbar, samt de supportrar och besökare som konsumerar matcherna och andra 
produkter klubbarna erbjuder. Supportrar, åskådare och fans av idrott kommer i studien vid 

flera fall refereras till som kunder och konsumenter samt vice versa. För de supportrar som 

tar illa upp ber vi ödmjukast om ursäkt. 
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3 Teoretisk	referensram	
Kapitlet behandlar litteratur som omfattar varumärkens roll och betydelse, dels i 

allmänhet samt sedan för idrottsklubbar i synnerhet. Även sociala medier som företeelse 
kommer redogöras för och hur de kan användas som verktyg för att stärka och sprida just 

idrottsklubbars varumärken. Tillsammans leder de fram till utformningen av studien och 

skapandet at det teoretiska ramverk som ligger till grund för studiens innehållsanalyser 
och analysen av intervjun.  

3.1 Varumärke	

Aaker (1996) menar att ett varumärke ska ses som en unik samling av 
varumärkesassociationer vilka tillsammans ska sträva mot att bibehålla eller skapa 

förväntningar hos konsumenten. Via dessa associationer kan varumärket anses stå för, samt 
antyda ett löfte från företaget till konsumenten (Kotler, Armstrong & Parment, 2013). 

Varumärken är också viktiga verktyg för att skapa lojalitet hos kunder. Lojalitet poängteras 
också av den anledningen att det är dyrare för företag att attrahera nya kunder än att behålla 

nuvarande kunder samt se till att de återkommer (Heding, Knudtzen & Bjerre, 2009). 

3.2 Brand	equity	
De effekter eller resultat som uppkommer när en produkt marknadsförs tillsammans med ett 

varumärkes namn eller symbol anser Keller (1993) vara brand equity, vilket ibland på 
svenska översätts till varumärkeskapital. Det till skillnad från om samma produkt skulle 

marknadsföras utan ett varumärkes namn eller symbol. Brand equity är enligt Aakers (1991) 

sammankopplad med ett varumärkes namn och symbol, och kan ha en positiv eller negativ 
inverkan beroende på konsumentens inställning till produkten som varumärket associeras 

med. Ett högt brand equity hos ett företag bidrar i allmänhet till högre lojalitet hos kunderna 
vilket är en viktig tillgång för företaget (Kotler m.fl., 2013). Keller (1993) hävdar att det finns 

två huvudsakliga anledningar till varför brand equity studeras, den ena är för att uppskatta 
det finansiella värdet i termer av externredovisning, medan den andra riktar sig mot 

strategier för att skapa en effektiv marknadsföring.  
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3.3 Customer-based	brand	equity	

Hur en kund uppfattar och reagerar på sättet som ett varumärke marknadsförs definieras 
enligt Keller (1993) som customer-based brand equity, där kundens kunskap ses som den 

centrala drivaren för varumärkets brand equity. För att customer-based brand equity ska 
kunna uppstå menar Keller (1993) att det krävs att varumärket är känt för personen och att 

det finns en förtjänstfull, unik och stark association i personens minne till varumärket. Av 
denna anledning blir kännedomen om ett varumärke påverkad av känslor, tankar, 

uppfattningar, erfarenheter med mera, istället för att bara påverkas av fakta (Keller, 2009). 

Enligt Bauer m.fl. (2008) är det även viktigt att utgå från kundens perspektiv inom 
sportindustrin för att kunna mäta brand equity.  

3.4 Varumärkesimage	–	Brand	image	

För att öka insikten i hur customer-based brand equity skapas utvecklade Keller (1993) ett 
teoretiskt ramverk med utgångspunkt i brand knowledge. Keller (1993) skapade ett 

teoretiskt ramverk för att öka förståelsen för customer-based brand equity med 
utgångspunkt från brand knowledge som sedan delas upp i två huvudkategorier: brand 

awareness och brand image. Keller (1993) menar att det är i kategorin brand image som en 
konsument kan associera till ett varumärke och i samband med att det skapar 

betydelse/mening för en konsument, kan en association till varumärket uppstå. Dessa 

associationer kan enligt Keller (1993) delas upp i tre huvudsakliga kategorier: attribut, attityd 
och vad Keller (1993) kallar “benefit”, vilket vi i fortsättningen kommer kalla fördel. Attribut 

kan i sin tur klassas som antingen produktrelaterade (product-related) eller icke-
produktrelaterade (non-product-related) (Keller, 1993). Just attribut är vad denna studie 

kommer att fokusera på. Attribut är enligt Keller (1993) de egenskaperna som konsumenten 
ser i en produkt före och efter köp, samt i samband med konsumtionen av den.  

I Kellers (1993) mening är produktrelaterade attribut de som har en direkt koppling till 
produktens funktion, samt de komponenter som en konsument eftersöker hos produkten. De 

icke-produktrelaterade attributen har med externa delar av produkten att göra. Exempelvis 

är det sådant som är relaterat till köpet eller konsumtionen av produkten. Keller (1993) 
beskriver fyra olika typer av icke-produktrelaterade attribut. Dessa är (1) prisinformation, 

(2) paketering eller produktens utseende, samt det han kallar (3) “user imagery” och (4) 
“usage imagery.” User imagery anspelar på vilken typ av person som använder produkten 

och usage imagery på var och i vilka typer av situationer produkten används (Keller, 1993, 
s.4).  
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Produktens pris anses vara ett icke-produktrelaterade attribut då det oftast inte är direkt 
kopplat till produktens funktion, men samtidigt en nödvändig del av köpprocessen. Keller 

(1993) påpekar dock prisets betydelse för ett varumärke, då han hävdar att konsumenter ofta 

är starkt övertygande om sambandet mellan pris och hur de värdesätter varumärket. 
Paketeringen av produkten är även den ansedd att vara en del av köp- och 

konsumtionsprocessen, då den inte är direkt relaterad till produktens funktion (Keller, 
1993). Vad gäller de attributen Keller (1993) kallar “user imagery” och “usage imagery” 

påverkas de antingen av konsumentens egen erfarenhet av varumärket eller genom indirekt 
kontakt med varumärket som kommuniceras genom exempelvis varumärkesreklam eller av 

människor i konsumentens omgivning.  

“User imagery” som alltså är attribut som anspelar på vilken typ av person som konsumerar 
produkten, baseras inte sällan på demografiska faktorer såsom socioekonomisk situation, 

etnicitet, kön eller ålder. Även psykografisk segmentering som till exempel intressen, livsstil 
och politiska tillhörighet är faktorer som definierar den typiska konsumenten av varumärket 

(Keller, 1993). Många produkter associeras med årstid, veckodag, tidpunkt på dagen, eller 
någon speciell typ av plats där den används. Det var detta Keller (1993) kallade för “usage 

imagery” och syftar till själva användandet av produkten. Hit tillhör tidpunkten och platsen 
som konsumenten associerar med användandet av produkten (Keller, 1993). Kellers (1993) 

ramverk anses idag vara det mest kompletta och användbara för att kunna mäta brand equity 

och förstå varumärkesassociationer (Gladden & Funk, 2002; Bauer m.fl., 2008).  

3.5 Idrottsklubbars	varumärken	

Gladden och Funk (2002) anser att sport som produkt är något som skiljer sig från andra 

produkter och därför måste Kellers (1993) teoretiska ramverk anpassas för att specifikt 
kunna mäta brand equity i sportindustrin. Av den anledningen skapade Gladden och Funk 

(2002) modellen: Team Association Model (TAM), som var en vidareutveckling av Kellers 
(1993) teoretiska ramverk. Denna modell utgick från Kellers (1993) kategorier: attribut, 

attityd och fördel, och med hjälp av akademisk litteratur inom sport skapades 16 olika 
dimensioner för varumärkesassociationer varav fyra fördelades till produktrelaterade 

attribut och fyra till icke produktrelaterade attribut, resterande till attityd och fördel 

(Gladden & Funk, 2002). För produktrelaterade attribut framhåller Gladden och Funk 
(2002) fyra dimensioner: sportsliga resultat, stjärnspelare, huvudtränare och klubbledning, 

till skillnad från de icke-produktrelaterade attributen vars fyra dimensioner är följande: 
logga, arena, hur produkten levereras och tradition. 
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Studien av Gladden och Funk (2002) var den första att analysera varumärkesassociationer 
inom sportindustrin. Den byggde på ett slumpmässigt urval av prenumeranter av ett 

nationellt sportmagasin. De fann att det är viktigt att bygga upp ett förtroende mellan 

supportrar och klubben för att därigenom skapa hängivna och lojala fans. Vad gäller just 
lojalitet skrev de även en studie 2001 där de hävdar att varumärkeslojalitet för idrottsklubbar 

lägger en grund för vad de kallar ett stabilt följande från supportrar. Detta följande innebär 
support och stöd trots att huvudprodukten, det vill säga spelet på planen och de sportsliga 

resultaten är dåliga och inte når upp till förväntan.  

Förtjänstfulla varumärkesattribut som är direkt relaterade till klubbens sportsliga resultat 

leder förvisso till positiva följder för klubbens varumärke på kort sikt, men endast sportsliga 

framgångar och produktrelaterade attribut är inte tillräckligt för att på långsikt skapa 
varumärkeslojalitet hos fansen (Gladden och Funk, 2001). Klubbarnas varumärkeslojalitet 

är en förutsättning för att säkerställa klubbens intäkter inom biljettförsäljning samt intäkter 
som genereras till följd av tv-sändningar. Ett exempel är ökade intäkter till följd av 

sponsorers ökade exponering då lagets matcher visas på tv (Gladden & Funk, 2001).  

Fans visar prov på större lojalitet mot företag som sponsrar deras favoritlag (Levin, Beasley 

och Gambles, 2004; Parganas m.fl., 2015). Även Biscaia, m.fl. (2013) påvisade att fans visade 
signifikant lojalare attityd mot sin klubbs sponsorer: Detta sponsorer ger möjlighet att dra 

fördelen av idrottsklubbars varumärken i form av olika samarbeten. Samtidigt belyser de 

vikten av att fansen upplever att företagen agerar trovärdigt som sponsorer, för att företagen 
ska dra fördel av samarbetet. Till exempel framhävs betydelsen av att företag inte bör sponsra 

konkurrerande klubbar eller rivaler.  

För att kunna förstå varumärkesassociationer inom sportindustrin menade Gladden och 

Funk (2002) att TAM var en bra början. Bauer m.fl. (2008) byggde vidare på detta genom att 
studera tyska elitfotbollsklubbar och betydelsen av brand image för att främja ett lojalt 

beteende hos supportrarna. TAM som Gladden och Funk (2002) vidareutvecklade utifrån 

Kellers (1993) teoretiska ramverk menade Bauer m.fl. (2008) var alldeles för komplext, vilket 
ansågs påverka dess tillförlitlighet som undersökningsverktyg negativt. På grund av 

komplexiteten hos Gladden och Funks (2002) modell (TAM) föreslog Bauer m.fl. (2008) en 
förenklad modell för att mäta brand image inom sportindustrin. Enligt Bauer m.fl. (2008) är 

det problematisk att Gladden och Funks (2002) modell (TAM) inte lägger någon vikt på 
aspekterna unikhet, fördelaktighet och styrka, som är viktiga för att kunna mäta 

varumärkesassociationer i Kellers (1993) teoretiska ramverk. 
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Likt Gladden och Funk (2002) fokuserade Bauer m.fl. (2008) i sin studie enbart på brand 
image och inte på brand awareness, som båda är huvudkategorierna i Kellers (1993) 

teoretiska ramverk. Bauer m.fl. (2008) menade att varumärkeskännedomen (brand 

awareness) för elitidrottsklubbar redan är hög hos både existerande som potentiellt nya 
supportrar och av den anledningen är det bara av intresse att studera elitidrottsklubbars 

brand image. 

Även vad gäller varumärkesattribut är Gladden och Funk (2002) och Bauer m.fl. (2008) 

överens. De hävdar att de produktrelaterade attributen har en direkt koppling till lagets 
prestation, medan de icke-produktrelaterade attributen anses vara de faktorer som inte 

direkt påverkar lagets prestation. I studien av Bauer m.fl. (2008) definierades de 

produktrelaterade attributen som: sportsliga resultat, stjärnspelare, huvudtränare, laget och 
lagets prestation, medan de icke produktrelaterade attributen som: klubbledning, logga, 

arena, klubbens historia och tradition, klubbens kultur och värderingar, fans, sponsorer eller 
ägare, och regional härkomst. 

Bauer m.fl. (2008) menar att det till följd av den ökade kommersialiseringen av elitidrott 
blivit allt viktigare med en stabil bas av supportrar och att klubbarna därigenom kan skapa 

konkurrensfördelar gentemot andra klubbar. Studien visade att klubbars brand image var en 
viktig faktor för att främja och skapa ett lojalt beteende hos supportrarna (Bauer m.fl., 2008). 

Studien visade även att icke-produktrelaterade attribut hade en stor påverkan på 

supportrarna, eftersom supportrar följt en klubb under en längre tid och upplevt både med- 
och motgång genom åren (Bauer m.fl., 2008). Med hjälp av icke-produktrelaterade attribut 

menade även Bauer m.fl. (2008) att klubbarna kan bygga upp ett starkt varumärke av den 
anledning att icke-produktrelaterade attribut är bestående över tid, till skillnad från 

produktrelaterade attribut som lätt skiftar beroende på lagets sportsliga prestation. 
Modellerna som Gladden och Funk (2002), Bauer m.fl. (2008) samt Parganas m.fl. (2015) 

vidareutvecklade relaterar till faktorer som influerar och påverkar hur supportrar 

konsumerar sport, vilket är viktig samt användbar information för de som arbetar med 
marknadsföringsstrategier inom sportindustrin. Dessa personer måste, för att skapa 

långsiktig lojalitet fokusera på vad som kan kontrolleras och styras, vilket är att påvisa värdet 
och fördelar som konsumenter får ut av att följa och stötta idrottsklubben. (Gladden och 

Funk, 2001) 

Genom kvalitativa intervjuer med så kallade sporadiska besökare av Linköping HC:s matcher 

undersökte Järnkrok och Lundgren (2016) vilka faktorer som påverkar konsumtionen av 

ishockeymatcher. Med förhoppning att kunna tilltala sporadiska besökare, som gick på 1-3 
matcher per säsong, att besöka fler matcher identifierade de vilka delar som lyfts fram i 

samband med konsumtionen av ishockey. Ett antal faktorer belystes som viktiga. Vissa var 



 

 

 

14 

direkt varumärkesrelaterade och gick att återfinna i Kellers (1993) vidareutvecklade ramverk 
av Gladden och Funk (2002) och Bauer m.fl. (2008), medan andra var exempel på 

beståndsdelar av mer personlig karaktär. Bland de faktorer som nämndes återfanns: 

stämning, preferenser av matchresultatets karaktär, rivalitet, framgång, vilja att se nyförvärv, 
lokal stolthet, underhållning samt sociala och personliga motiv, som gemenskap och 

verklighetsflykt. Även om Järnkrok och Lundgren (2016) fokuserat på besökare som idag 
endast besöker ett fåtal matcher per säsong finns det starkt intresse av de faktorer som får 

dem att konsumera ishockeymatcher. Dessa faktorer kan antas vara relativt konstanta för 
personerna i studien och därmed applicerbara även under säsonger då de, om så varit fallet, 

konsumerat betydligt fler matcher och därmed ansetts vara frekventa besökare. 

Varumärkesattribut och faktorer som kan bidra till ökad konsumtion av en klubbs matcher 
bör rimligtvis vara kännetecken och egenskaper som klubben vill lyfta fram i sina 

kommunikationskanaler, i synnerhet i sociala medier. 

3.6 Idrottsklubbars	varumärken	i	sociala	medier	

Sociala mediers framväxt och att företag i allt större utsträckning använder de som verktyg i 

varumärkesbyggande syfte har motiverat flera studier om att studera sociala medier som 
varumärkesbyggande verktyg inom sportindustrin (McCarthy m.fl., 2014; Parganas & 

Anagnostopoulos, 2015; Parganas m.fl., 2015, 2017). 

Med utgångpunkt i fotbollsklubbar med internationellt kända varumärke avsåg Parganas och 

Anagnostopoulos (2015) att undersöka av vilken anledning sociala medier och i synnerhet 
Facebook används, samt vilken roll de spelar i förhållande till en idrottsklubbs övriga 

marknadsföringsstrategier. Genom kvalitativa intervjuer identifierades fyra tydliga teman 

presenteras i studien: getting closer to fans, engaging fans, monetising och dealing with 
challenges. De drog även slutsatsen att Facebook är ett bra verktyg för att aktivera fans och 

främja relationen mellan klubb och supportrar oavsett var de befinner sig i världen.  

Många användare av sociala medier ser följandet och gillandet av sidor som ett sätt att 

uttrycka sig och sin personlighet. Jahn och Kunz (2012) påtalar att just Facebooksidor är 
användbara för företag för att fördjupa relationen med kunder och konsumenterna, men att 

det fortfarande är otydligt exakt vad som gör dem bra för det ändamålet. Anledningen till att 

elitidrottsklubbar använder just Facebook menar Stavros m.fl. (2014) är för att sprida samt 
dela information till sina följare och supportrar, exempelvis genom att dela/posta inlägg om 

matchrelaterade händelser eller att en ny spelare skrivit på för klubben. Det som klubbar 
delar/postar på sina Facebooksidor ökar aktiviteten och interaktionen hos supportrarna som 

motiveras av att de känner en ökad passion, uppskattning, gemenskap och förväntning 
gentemot klubben (Stavros m.fl., 2014). 
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Till följd av hur väl utbredd användningen av många sociala medie-kanaler är i världen är de 
väl lämpade för att kommunicera med befintliga fans samt att öka varumärkeskännedomen 

hos potentiella nya fans och kunder (Parganas & Anagnostopoulos, 2015). Eftersom många 

stora idrottslags varumärken har spridits sig globalt, kommunicerar klubbarna ofta på flera 
språk för att möjliggöra en god relation med fans över hela världen. Genom att använda sig 

av fler språk både på sina hemsidor och i synnerhet i sina sociala medie-kanaler har 
klubbarna möjlighet att kommunicera med fler människor och attrahera följare från fler 

länder, och därmed sprida sina varumärken. Till exempel kan åtta olika språk väljas på 
fotbollklubben Real Madrids hemsida, lika många språk är tillgängliga på nordamerikanska 

hockeyligan NHL:s hemsida. Samtidigt har Liverpool FC 23 olika konton på Twitter som 

riktar sig till 23 olika länder, däribland Finland (Liverpool FC, 2017; NHL, 2017; Real 
Madrid, 2017). Det är ännu oklart till vilken grad svenska idrottsklubbar kan attrahera fler 

fans genom att kommunicera på fler språk, i synnerhet genom sociala medier. 

Med ökat engagemang och ökad exponering kan användningen av sociala medier påverka 

klubbens intäkter både direkt och indirekt. Direkt, genom att på olika sätt förmedla budskap 
från kommersiella samarbetspartners till klubbens fans. Men även indirekt, genom att 

långsiktigt stärka klubben och supportrarnas relation vilket över tid resulterar i ökad lojalitet 
och större försäljning av supporterartiklar och matchbiljetter (Parganas & Anagnostopoulos, 

2015). En av de stora utmaningarna för klubbar är balansgången mellan att just skapa 

supporterengagemang och mer kommersiella ageranden. Även McCarthy m.fl. (2014) lyfter 
fram den spänningen som ofta uppstår mellan kommersiella syften och ambitionen om att 

värna om supportrarna och skapa lojalitet, en problematik som uppstår för alla 
idrottsklubbar och organisationer med många och hängivna kunder. Även om ökat 

supporterengagemang och stärkt relation mellan fans och klubb leder till finansiella fördelar 
för klubben på lång sikt finns det risker med att endast se sociala medier som ett 

inkomstbringande verktyg för klubben. Ett för kommersiellt agerande kan skapa frustration 

hos supportrarna och i värsta fall avskräcka dem från att sluta stödja och följa klubben, då de 
överlag är negativt inställda till kommersiella budskap och kampanjer. Detta, trots att 

supportrar ofta är väl medvetna om de affärsmässiga aspekterna av klubben som måste skapa 
intäkter för att bedriva en bra sportslig verksamhet. En för entydig jakt på kortsiktiga intäkter 

kan komma att förbruka det förtroende som finns mellan klubben och fansen, vilket i sin tur 
kan få starka negativa konsekvenser för klubbens långsiktiga framgångar (McCarthy m.fl., 

2014; Parganas och Anagnostopoulos, 2015).  
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Parganas m.fl. (2015) studerade sociala medier som verktyg för att framhäva olika 
varumärkesattribut. Studien valde att fokusera på Twitter som är en tjänst som utgörs av 

mikrobloggar. Inläggen, tweets, kan max bestå av 140 tecken per inlägg. Utöver 

privatpersoner använder exempelvis organisationer, företag och politiker tjänsten för att nå 
ut till, och kommunicera med, vänner, konsumenter och väljare (Nationalencyklopedin, 

2017b; Twitter, 2017). För studien modifierades och utvecklades just den modell som Bauer 
m.fl. (2008) använde för att kartlägga sambandet mellan fansens uppfattning om klubbens 

brand image och supportrarnas lojalitet. Modellen utvecklades av Parganas m.fl. (2015) för 
att undersöka och analysera vilka av dessa varumärkesattribut som Liverpool FC framhävde 

i sina inlägg på Twitter och därmed kategorisera dem som antingen produktrelaterade 

attribut eller icke-produktrelaterade attribut. De undersökte sedermera vilken typ av inlägg 
som skapade mest engagemang hos fansen genom att mäta användningen av Twitters 

svarsverktyg: favorite, retweet eller reply (gilla, dela eller svara). Parganas m.fl. (2015) 
modell modifierades i några avseenden från Bauers m.fl. (2008). De produktrelaterade 

attributen här omfattade lagets prestation, stjärnspelare samt huvudtränare. De icke-
produktrelaterade var klubbens logga, historia och tradition, kultur och värderingar, 

klubbledning, arenan, fans, sponsorer och en del som de kallade event’s image. Event’s image 
syftar på värdet av konkurrensen, motståndarna och de tävlingar laget deltar i.  

Över 600 inlägg granskades och de kunde se att över 70 procent av inläggen bestod av 

produktrelaterat innehåll. Parganas m.fl. (2015) drog slutsatsen att det kan vara en avsiktlig 
strategi från klubbens sida att använda sitt Twitter-konto och andra sociala medier för att 

öka konsumtionsbeteendet hos följarna. Parganas m.fl. (2015) påtalar också att det av 
ekonomiska skäl är viktigt att både långsiktigt och kortsiktigt, genom att förmedla produkt 

och icke-produktrelaterade attribut influera fansens konsumentbeteende och engagemang. 
Klubben använder också Twitter för att till exempel framföra meddelanden av och om deras 

officiella sponsorer samt olika samhällsengagemang, vilket är icke-produktrelaterade 

attribut. Fansen använde Twitters svarsverktyg i signifikant större utsträckning på inlägg 
innehållande produktrelaterade attribut än de med icke-produktrelaterade (Parganas m.fl., 

2015). Innehållsanalyserna utfördes enligt det modifierade ramverket även för att kunna 
presentera vilka varumärkesattribut som framhävs av klubbens Twitterkonto under olika 

perioder av året. Studien bör dock problematiseras av den anledningen att det kan uppfattas 
som en medveten strategi från klubbens sida att framhäva dess varumärkesattribut med 

förhoppning att dra fördel av hur de påverkar fansen. Även om fansen exponeras för dessa 

varumärkesattribut som Parganas m.fl. (2015) utgår från i innehållsanalyserna de utför, vet 
varken de eller studiens läsare vad klubben har för strategi eller avsikter med sitt agerande i 

sociala medier. Än mindre kan de eller vi utgå från att klubben har någon avsikt att förmedla 
just varumärkesattribut med hjälp av sin Twitterkanal. 
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3.7 Verktyg	för	innehållsanalys	
Tidigare forskning ligger till grund för denna studies utformning att undersöka hur 
elitidrottsklubbar använder sociala medier. Gladden och Funk (2002), Bauer m.fl. (2008) 

och Parganas m.fl. (2015) har alla studerat varumärkets roll för elitidrottsklubbar med 
Kellers (1993) conceptualization of brand attributes som utgångspunkt. Med utgångspunkt 

i tidigare forskning används följande verktyg för att analysera innehållet svenska 
elitidrottsklubbar förmedlar i sina Facebook-inlägg. Modellen på nästa sida (tabell 1) visar 

hur Kellers (1993) teoretiska ramverk har förändrats och utvecklats i de tidigare beskrivna 

studierna, men även hur modellen som används i denna studie är konstruerad. De 
produktrelaterade attributen är själva kärnprodukten, det vill säga de som ur konsumentens 

perspektiv har direkt koppling till lagets prestation (Bauer m.fl., 2008). De icke-
produktrelaterade attributen kan ses som utvidgade delar av produkt som inte påverkar hur 

laget presterar.  De är dock viktiga för kundens konsumtion av kärnprodukten och hur 
klubbens varumärke uppfattas (Bauer m.fl., 2008). I studien av Parganas m.fl. (2015) 

noterades att brand mark, det vill säga klubbens färger och logga var det attribut som 

förmedlades mest sällan. I denna studie har detta varumärkesattributet valts bort, eftersom 
klubbens logga och färger publiceras tillsammans med varje inlägg som klubben gör på sin 

Facebooksida och anses därför inte påverka hur fansen interagerar med klubbens inlägg.  

Med hjälp av följande ramverk som analysverktyg kan svenska elitidrottsklubbars 

varumärkesbyggande (i sociala medier) analyseras.  
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Tabell	1.	Varumärkesattributen	som	ligger	till	grund	för	denna	studie,	samt	vilka	attribut	som	använts	i	
tidigare	studier	inom	ämnesområdet.	

Varumärkesattribut	 Gladden	och	Funk	
(2002)	

Bauer	m.fl.	(2008)	 Parganas	m.fl.	
(2015)	

I	detta	manuskript	

Produktrelaterade	 Success	 Success	 Team	success	 Sportsliga	resultat	

	 Star	player(s)	 Star	player(s)	 Star	player(s)	 Spelare	

	 Head	coach	 Head	coach	 Head	coach	 Tränare	

	 Management	 -	 -	 -	

	 -	 Team	 -	 Laget	

	 -	 Team	performance	 -	 -	

Icke-produktrelaterade	 Logo	design	 Logo	and	club	colors	 Brand	mark	 -	

	 Stadium	 Stadium	 Stadium	 Arena	

	 Product	delivery	 -	 -	 -	

	 Tradition	 Club	history	and	
tradition	

Club’s	history	
and	tradition	

Klubbens	historia	

	 -	 Club	culture	and	
values	

Club’s	culture	
and	values	

Klubbens	värderingar	

	 -	 Fans	 	 Supportrar	

	 -	 Sponsor	or	owner	 Sponsor	 Kommersiella	
samarbeten	

	 -	 Regional	provenance	 -	 -	

	 -	 Management	 Management	 Klubbledning	

	 -	 	 Event’s	image	 Tävling	och	motstånd	

	 -	 	 -	 Transparens	

	 -	 -	 -	 Övriga	sektioner	

3.7.1 Produktrelaterade	attribut	

Sportsliga resultat, är ett produktrelaterat attribut och har en direkt koppling till lagets 
prestation. Här ingår även tabeller, och placering i dem, då de är en direkt följd av 

prestationerna. Vad som anses vara ett positivt respektive negativt resultat beror på vilken 
klubb som åsyftas samt de ambitioner och förutsättningar den har. I grunden är det helt 

enkelt betraktaren som avgör hur bra resultaten är till följd av förväntningar och preferenser.  

Spelare, syftar på enskilda spelare som är av intresse för konsumenten, antingen genom 

hög igenkänning eller sportsliga kvalitéer.  
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Tränare, har direkt påverkan på lagets prestation då personen gör laguttagningen och väljer 
spelsätt. Kan precis som spelare vara attraktiv för konsumenter genom exempelvis hög 

igenkänning.  

Laget, är ett produktrelaterat attribut som Bauer m.fl. (2008) införde, men som Parganas 
m.fl. (2015) tog bort, återinförs i denna studie. Då vissa inlägg inte kan appliceras på 

sportsliga resultat eller till enskilda spelare kommer detta attribut syfta till gruppen som, i 
den här studien, tillhör herrlaget i respektive klubb. Laget är en viktig faktor för prestationen 

av kärnprodukten (Bauer m.fl., 2008).  

3.7.2 Icke-produktrelaterade	attribut	

Arena, byggnaden där klubben spelar sina matcher. Den har ingen direkt påverkan på 

kärnprodukten men är en del av hur den konsumeras i form av inramning och atmosfär, 
framförallt för de som ser matchen på plats i arenan (Gladden & Funk, 2002). 

Klubbens historia, påverkar inte lagets prestation och är i denna studie ett icke-

produktrelaterat attribut. Detta för att det handlar om historiska händelser som redan skett 
och som kan skapa nostalgiska känslor hos supportranra. Klubbar kan ha starka varumärken 

till följd av ett framgångsrikt förflutet. (Bauer m.fl., 2008) 

Klubbens värderingar, innebär i denna studie vilka värderingar en klubb förknippas 

med, samt dess roll i samhället. Det är inte en direkt del av själva kärnprodukten, men genom 
att förmedla klubbens värderingar till omgivningen kan man påverka dess uppfattning om 

klubben. 

Supportrar, bidrar precis som arena inte direkt till lagets prestation men har stark 
påverkan på inramning, atmosfär och omgivningen där kärnprodukten konsumeras, vilket 

är det Keller (1993) kallade för “usage imagery”. 

Kommersiella samarbeten, syftar till sponsorer eller samarbeten med andra 

organisationer och företag. Parganas m.fl. (2017) drog slutsatsen att fans visar prov på större 
lojalitet mot företag som sponsrar deras favoritlag efter att Levin, Beasley och Gambles 

(2004) studie kom fram till att Nascar-fans visade signifikant större lojalitet mot företag som 

sponsrar just Nascar, jämfört med andra varumärken. Kommersiella samarbeten har ingen 
direkt påverkan på lagets prestation, men samarbeten med olika organisationer, kan ha både 

positiv och negativ påverkan på konsumenters uppfattning om klubben och dess varumärke 
(Bauer m.fl., 2008).  
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Klubbledning, är i denna studie ett icke-produktrelaterat attribut, till skillnad från 
Gladden och Funk (2002) som ansåg det vara ett produktrelaterat attribut. Anledningen till 

detta är att klubbledningen ur ett konsumentperspektiv inte direkt påverkar lagets 

prestation. (Bauer m.fl., 2008). 

Tävling och motstånd, är en variant av Event’s image från studien av Parganas m.fl. 

(2015). I studien syftar attributet på attraktionskraften ligan eller turneringen har som 
klubben är en del av, nästa match och rivalitet mellan lagen i ligan. Exempelvis marknadsför 

många klubbar kommande hemmamatcher flitigt på sin Facebooksida genom att lyfta fram 
vilka de möter. Klubbens varumärke kan dra fördel av att spela i en hög serie mot bra 

motsånd istället för i lägre serier, samt av rivalitet med andra klubbar. 

Transparens, klubbens varumärke kan dra fördel av att förmedla vad som sker bakom 
kulisserna i klubben. När fokus inte är på en konkret spelare eller tränaren utan fokuserar på 

att förmedla delar av spelarnas och klubbens vardag utöver de matcher som visas på tv. Det 
är i denna studie ett icke-produktrelaterade attribut då det ur konsumentens perspektiv inte 

har någon direkt påverkan på kärnprodukten. Men hjälp av insyn och transparens hoppas 
man knyta en närmare relation till kunderna. Inläggen består ofta av träningar, 

taktikgenomgångar och andra förberedelser inför match och säsong. Inlägg likt dessa kallas 
”behind the scenes information” av Parganas och Anagnostopoulos (2015) och beskrivs som 

väldigt populära och skapar mycket engagemang. Av ovan nämnd anledning och förklaring 

har vi valt att addera ett attribut med ovan nämnd förklaring samt kalla det för ”transparens”.  

Övriga sektioner, är ett icke-produktrelaterat attribut som är ny för denna studie. Övriga 

sektioner syftar till övriga delar av klubben, exempelvis juniorlag eller sektioner som utövar 
andra sporter. Då detta ramverk är avsett att användas i en svensk kontext bör övriga 

sektioner av klubben tas hänsyn till. I Sverige utgår elitidrottsklubbar från föreningar som 
till skillnad från många klubbar i exempelvis Storbritannien och USA inte kan ha enskilda 

personer eller företag som majoritetsägare. Med demokratiska föreningar som grund för 

klubben består klubbarna i större utsträckning av fler lag än ett representationslag. 
Representationslaget, oftast herrlaget, står för merparten av omsättning och 

uppmärksamhet. Ungdomslag, juniorlag och damlag är exempel på andra sektioner inom 
klubben som med jämna mellanrum nämns och hänvisas till i sociala medier. Dessa sektioner 

har, eller skulle kunna ha, egna konton i sociala medier.  De inlägg vars syfte är att framhålla 
andra sektioner är icke-produktrelaterade då andra sektioner inte har direkt påverkan på 

lagets prestation. Däremot kan andra sektioner påverka klubbens varumärkeskapital. 
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4 Metod	
I följande kapitel redogörs för studiens val av metod och hur tillvägagångssättet för studien 

sett ut. Studien använder sig av två metoder för att uppfylla sitt syfte. Material som 
fallorganisationen och referensorganisationen publicerar på sociala medier. Utöver det 

har representanter från fallorganisationen intervjuats för att kunna presentera en mer 

omfattande kartläggning av organisationens arbete i sociala medier. 

4.1 Forskningsdesign	
Forskningsdesignen för denna studie är av fallstudiekaraktär. Studien innehåller en 

fallorganisation, samt en organisation som används som referens i ett jämförande syfte. Båda 
organisationerna är från samma bransch och konkurrerar med varandra. Gummesson 

(2004) anser att en fallstudie kännetecknas av sin komplexitet, berör ett eller flera verkliga 
fall samt är relativt outforskat, vilket motiverar valet av en fallstudie. Studien ämnar att 

fokusera på fallorganisationen för att därifrån kunna uppfylla studiens syfte. 
Referensorganisationen finns med som ett jämförande mått för att se så att inte 

fallorganisationen avviker alltför mycket ifrån branschen. Studien har delvis en multipel 
fallstudiekaraktär, vilket Bryman och Bell (2013) kallar för en komparativ studie. Detta då 

den delvis ämnar jämföra de två organisationerna. 

4.1.1 Urval	

Då Facebook är det sociala mediet som har flest användare både i Sverige och globalt är 
Facebook mediet som har studerats. De två valda fallorganisationerna bestod av två 

elitishockeyklubbar som spelar i Sveriges högsta ishockeyliga, SHL. I Sverige är SHL den 
sportliga där klubbarna överlag omsätter mest pengar (Deloitte, 2017; EY, 2017). Precis som 

alla lag i serien är de verksamma på Facebook.  

Facebook valdes av den anledningen att merparten av de stora idrottsklubbarna har flest 

följare där, fler än på exempelvis Instagram och Twitter. Till exempel har alla klubbar i SHL 

och fotbollsallsvenskan flest följare på sina Facebooksidor. Fler följare innebär större chans 
att fler kommenterar, delar och reagera på inläggen klubbarna publicerar i sina flöden. Att 

studera mediet där klubbarna har flest följare underlättade för att kunna dra slutsatser kring 
vilka typer av inlägg som genererade mer eller mindre engagemang, i form kommentarer, 

reaktioner och delningar. Av ovan nämnda anledningar ansågs Facebook som det mest 
lämpade mediet att representera idrottsklubbars arbete i sociala medier, även om vi 

självfallet är medvetna om att typen av inlägg kan skilja sig mellan de olika medierna som 
klubbar använder. 
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Linköping HC (LHC) är en av Sveriges största klubbar sett till omsättning, med en 
nettoomsättning på 147 miljoner kronor 2015/16. Trots klubbens storlek har herrlaget hittills 

aldrig vunnit SM-guld (EY, 2017). Linköping HC valdes för undersökningen mestadels på 

grund av närheten till där vi bor och studerar. En annan anledning var att vi noterade och 
förundrades över det låga antalet gilla-markeringar (16 000), det vill säga personer som följer 

klubbens Facebooksida. I vår sammanställning ligger Linköping HC på plats 13 av 14 utav 
klubbarna i SHL sett till antal likes på respektive Facebooksidor. 

Studien valde också att studera Frölunda HC som i denna studie används som referens. 
Klubben är från Göteborg och har vunnit fyra SM-guld, varav det senaste 2016. De omsatte 

146 miljoner kronor 2015/16 (EY, 2017). Det faktum att de har flest följare av alla klubbar i 

SHL på Facebook (130 000) var anledning till att vi valde att inkludera klubben i studien. 
Flest följare samt högst publiksnitt i landet gjorde det intressant att se hur Frölunda HC 

skiljde sig från Linköping HC. Om möjligt kunde jämförelsen mellan klubbarna ge 
indikationer om antalet följare på Facebook-sidan är en följd av klubbarnas arbete i mediet 

eller om det endast beror på mängden människor som har klubbarna som favoritlag. Dock 
hävdas Frölunda HC:s större popularitet till stor del beror på en mer framgångsrik historia. 

Frölunda HC:s fyra SM-guld och 50 säsonger i högsta serien gentemot Linköping HC:s noll 
SM-guld och 17 säsonger i högsta serien. Även storleken på städerna som klubbarna kommer 

ifrån och därmed det möjliga publikunderlaget spelar in på klubbarnas popularitet. 

Tabell	2.	Antalet	gillningar/likes	SHL-klubbarna	har	på	sina	Facebooksidor	(2017-03-17).	
*Djurgården	IF:s	Facebooksida	delas	mellan	ishockeylaget	och	fotbollslaget.	

	 Klubb	 Facebook	

1.	 Frölunda	HC	 130350	

2.	 Djurgården	IF*	 127092	

3.	 Färjestad	BK	 81091	

4.	 Leksands	IF	 79525	

5.	 Brynäs	IF	 73045	

6.	 HV71	 59650	

7.	 Luleå	Hockey	 49421	

8.	 Skellefteå	AIK	 31659	

9.	 Örebro	Hockey	 23216	

10.	 Malmö	Redhawks	 22982	

11.	 Rögle	BK	 18531	

12.	 Växjö	Lakers	 18523	

13.	 Linköping	HC	 15918	

14.	 Karlskrona	HK	 7907	
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4.1.1.1 Facebook	likes/följare	

Facebooks användare blir fans eller följare av en sida eller ett konto skapat av företag när de 
trycker ”like” eller “gilla” på sidan. De inlägg som sedermera publiceras på sidan presenteras 

då i följarnas nyhetsflöden. Dessa sidor kan styras av en anhängare till ett speciellt objekt 

eller fenomen. Den som skapar och styr sidan kan göra det för att samla likasinnade personer 
eller publicera material inom ett särskilt ämne. Följarna kan sedan interagera med inläggen 

genom att gilla, dela eller kommentera det (Jahn & Kunz, 2012). Sidorna kan också vara 
officiella sidor, som styrs och hanteras av företaget eller organisationen i fråga. Utöver att 

följare får ta del av inläggen som sidorna publicerar kan dessa officiella sidor även användas 
för att komma i kontakt med företaget eller organisationen som styr den, till exempel i 

kundservicesyfte. Många användare av sociala medier ser följandet och gillandet av sidor som 
ett sätt att uttrycka sig och sin personlighet. Utöver att “Gilla” eller ”like:a” sidor finns även 

möjlighet att endast följa dem om man i sitt nyhetsflöde vill ta del av vad sidan publicerar, 

men inte nödvändigtvis stödjer de som använder sig av sidan. Det kan till exempel ske om 
sidan tillhör ett politiskt parti eller en idrottsklubb. Det är även möjligt att sluta följa sidan 

samtidigt som man fortsätter att gilla den, om man inte vill ta del av inläggen som publiceras, 
men samtidigt vill uttrycka sitt stöd för vad sidan representerar. Vi som uppsatsförfattare är 

medvetna om den möjliga diskrepans som kan finnas mellan sidors antal likes, och hur 
många som följer den och därmed tar del av de inlägg som sidan presenterar. Då 

förskjutningen kan ske åt båda håll drog vi slutsatsen att skillnaderna inte påverkade utfallet 

av vår studie nämnvärt. Därmed kommer de inte särskiljas i uppsatsen. Uppsatsen kommer 
i fortsättningen syfta till samma grupp när den hänvisas till en sidas antal likes, gilla-

markeringar eller följare.  

4.1.1.2 Reaktioner/Delningar/Kommentarer	

På inlägg som klubbarna publicerar på Facebook finns det möjlighet för användarna att 

kommentera, dela eller reagera. Kommentarerna kan bestå av text, bilder och länkar och 
publiceras under det ursprungliga inlägget. Väljer en användare att dela inlägget publiceras 

det på användarens sida och visas därmed för personens vänner. Att trycka tummen upp 
innebar tidigare endast “like”. Men funktionen uppdaterades 2016 till en möjlighet att välja 

mellan 6 olika reaktioner. Dessa reaktioner presenteras genom 6 olika symboler som utöver 

“like” är tänkt ge människor fler sätt att uttrycka sig på. Facebook kallar de olika reaktionerna 
för “like”, “love”, “haha”, “wow”, “sad” och “angry” (Facebook, 2017b). Trots att det numera 

även finns reaktioner av vad som bör anses vara av negativ karaktär som “sad” och “angry”, 
är det just engagemanget det innebär att uttrycka en reaktion som intresserar oss i den här 

studien. Av den anledningen särskiljer denna studie inte de olika reaktionerna från varandra 
utan räknade och presenterade bara antalet reaktioner för de olika attributen, samt för de 

olika tidsperioderna av säsongen. Värt att notera är att när en person kommenterar eller 
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reagerar på ett inlägg visas det i nyhetsflödet hos många av personens Facebook-vänner. Det 
innebär att ju fler reaktioner ett inlägg får desto fler användare kommer inlägget att visas för, 

även användare bortom sidans följare.  

4.2 Forskningsstrategi	
Tillvägagångssätten för en företagsekonomisk studie kan antingen vara kvantitativ eller 

kvalitativ (Bryman & Bell, 2013). Denna studie ämnar till att fokusera på båda, eftersom den 
insamlade datan från Linköping HC:s och Frölunda HC:s Facebooksidor är kvantitativ, 

samtidigt som intervjun med Linköping HC är av kvalitativ karaktär. Av denna anledning är 

denna studie en kombination av kvalitativ och kvantitativ forskning, även kallad 
flermetodsforskning (Bryman & Bell, 2013). Tidigare studier inom ämnet har fokuserat på 

antingen en kvalitativ eller kvantitativ forskning. Denna studie har för avsikt att använda 
båda tillvägagångssätten för att undersöka klubbarnas varumärkesbyggande i sociala medier. 

Innehållsanalys är en metod med avsikt att kvantifiera innehållet i texter och dokument 
utifrån förutbestämda kategorier och regler (Bryman och Bell, 2013). Denna studie har 

undersökt innehållet i inlägg gjorda av Linköping HC:s och Frölunda HC:s officiella 

Facebooksidor. Genom att innehållet i inläggen kan kvantifieras enligt varumärkesattribut 
avser studien undersöka klubbarnas varumärkesbyggande med Facebook som verktyg. 

Analysverktyget för innehållsanalyserna är som beskrivet i den teoretiska referensramen 
utvecklad och modifierad version av studier som tidigare undersökt varumärkesattribut i 

allmänhet och sedermera i en idrottskontext. Denna studie bör trots att analysverktyget är 
modifierat ses som en replikeringsstudie av i synnerhet Parganas m.fl. (2015) studie om 

Liverpool FC:s publicerade innehåll på Twitter. Genom detta tillvägagångssätt avser vi 

besvara studiens frågeställningar och undersöka hur idrottsklubbar använder sociala medier 
i en svensk kontext. 

Bryman och Bell (2013, s. 299-300) presenterar två olika definitioner av innehållsanalys 
som tillvägagångssätt: 

“Innehållsanalys	är	en	forskningsteknik	som	rör	en	objektiv,	systematisk	och	kvantitativ	

beskrivning	av	det	konkreta	eller	manifesta	innehållet	i	kommunikationen.”	
(Berelson,	1952,	s.18)	
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“Innehållsanalys	 innebär	 varje	 teknik	 som	 används	 för	 att	 dra	 slutsatser	 utifrån	 en	

objektiv	och	systematisk	beskrivning	och	specifikation	av	det	karakteristiska	i	olika	slags	

budskap”	
(Holsti,	1969,	s.14)	

Definitionerna påtalar hur viktigt det är att specificerat tydliga regler för hur klassificering 

av material ska gå till. Detta för processen ska vara så objektiv och systematisk som möjligt. 
Genom objektivitet och systematik är avsikten att metodanvändarens personliga värderingar 

och skevheten i analysprocessen ska minimeras. Förhoppningen är att alla som utför 

analysprocessen enligt de förutbestämda reglerna ska nå samma resultat (Bryman & Bell, 
2013). Klassificeringen i denna studie kommer ske enligt modellen presenterad i slutet av 

föregående avsnitt. 

Bland innehållsanalysen fördelar beskrivs att den är lätt att replikera till följd av enkelheten 

att konkret beskriva hur man gått tillväga. Av den anledningen beskriver Bryman och Bell 
(2013) innehållsanalysen som en objektiv metod. Även möjligheten att se förändringar över 

tid lyfts fram som en av innehållsanalysens starka sidor. De flesta exempel studerar 

förändringar över årslånga tidsperioder och ibland även decennium (Bryman och Bell, 2013). 
Denna studie studerar visserligen skillnader mellan tidpunkter vad gäller hur ofta olika typer 

av inlägg publicerades, men undersöker istället skillnader beroende på vilken tid på året det 
är snarare än utveckling över tid. Skillnaderna i klubbarnas beteende mellan säsong och 

under säsongsuppehåll kommer att studeras. 

4.3 Datainsamling	

Primärdata är insamlat för ett specifikt syfte, det vill säga att det samlats in för just denna 

studie (Ghauri & Grønhaug, 2010). I denna studie ligger primärdatan till grund för studiens 
insamling av empiri. Sekundärkällor består däremot av existerande material insamlat för 

andra syften, det är kompletterande källor som avser att komplettera primärdatan (Ghauri 
& Grønhaug, 2010). I denna studie ligger sekundärkällorna till grund för den teoretiska 

referensramen samt komplettera empiridelen för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. 

4.3.1 Primärdata	

I denna studie består de källor som är primära utav insamlad data från klubbarnas 

Facebooksidor samt kvalitativa intervjuer genomförda med personer som jobbar med sociala 
medier inom den valda fallorganisationen. Trots att inläggen på Facebook redan är 

publicerade anses de vara primärkällor då innehållsanalyserna av dem kvantifierar dem i 
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olika kategorier till användbar empiri. Det eftersom datan samlats in för just denna studie 
(Ghauri & Grønhaug, 2010). Nedan kommer genomförande av insamlingen av data från 

Facebooksidorna samt intervjuerna presenteras.  

4.3.1.1 Insamling	av	klubbarnas	inlägg	

Studien bygger bland annat på insamlad data från Linköping HC:s 
(facebook.com/LHCOfficialPage) och Frölunda HC:s (facebook.com/frolundahc) officiella 

Facebooksidor. Datan samlades in mellan den 23 mars och 4 april 2017 från respektive 
Facebooksida. Den insamlade datan består av klubbarnas inlägg som de gjort på respektive 

sida, samt hur personer reagerat, kommenterat och delat dessa inlägg. Inläggen har lagts in 
i Excel för att sedan kunna analyseras enligt det teoretiska ramverket och kategoriserats efter 

vilket varumärkesattribut som inlägget primärt förmedlade. Det som förts in i Excel-filen är 
inläggets innehåll, det vill säga inläggets budskap, antalet reaktioner, kommentarer, 

delningar och datumet för när inlägget publicerades.  

Studien har studerat två olika tidsperioder för att kunna skapa en uppfattning om det finns 
något mönster i vilken typ av inlägg som klubbarna publicerar under säsong respektive 

säsongsuppehåll. Förhoppningen var att se om klubbarna lyfter fram olika 
varumärkesattribut under olika tidpunkter av året, samt hur klubbarnas tillvägagångssätt att 

hantera olika delar av året skiljde sig. 

I SHL:s fall spelas säsongen från mitten av september fram till slutet av april då slutspelet 

avgörs. Säsongsuppehåll innebär resterande del av året, det vill säga början av maj till mitten 

av september. För säsong har klubbarnas Facebookinlägg för tidsperioden 1 januari till 28 
februari 2017 granskats och samlats in. Tidsperiod är en representativ period då den är mitt 

under säsong och antalet matcher som spelas under perioden motsvarar det månatliga 
genomsnittet under säsong. För säsongsuppehåll har tidsperioden 16 juni till 15 augusti 2016 

studerats. Under denna period förbereder klubbarna sig inför kommande säsong och inga 
officiella matcher spelas. Då vi bedömde de två tidsperioderna vara representativa för 

respektive perioder, säsong samt säsongsuppehåll, avsåg vi dra generella slutsatser om hur 

klubbarna använder Facebook, samt hur följarna reagerar, kommenterar och delar inläggen. 
För att kunna få en bra överblick på insamlingen av data fick respektive klubb representeras 

i en egen Excelfil som delades upp i två blad: säsong och säsongsuppehåll. Detta gjordes för 
att minska komplexiteten och få en bättre överblick över klubbarnas inlägg, för att därefter 

kunna kategorisera dem utifrån det modifierade teoretiska ramverket. Inläggen 
kategoriserades efter vilka produktrelaterade attribut eller icke-produktrelaterade attribut 

som primärt förmedlades i Facebookinlägget. De inlägg som inte gick att avgöra om de 
framhävde några av attributen kategoriserades under “övrigt”. 
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Flertalet inlägg bestod av budskap från spelare till fans, inlägg som skulle kunna anses vara 
produktrelaterade om tonvikten låg på vem som talade, eller som icke-produktrelaterad om 

det var själva meddelandet som betonades. Genom att analysera vad som betonades i 

inläggen kategoriserades dem som ett specifikt icke-produktrelaterat eller produktrelaterade 
attribut. I tabell 3 på nästa sida visas exempel på inlägg och till vilket varumärkesattribut de 

kategoriserats till. 

Tabell	3.	Exempel	på	inlägg	och	till	vilket	varumärkesattribut	de	kategoriserats	till.	

Varumärkesattribut	 Exempel	på	inlägg	

Produktrelaterade	attribut	 	

Sportsliga	resultat	 ”Seger!”	

Spelare	 ”Snack	med	Marcus	 Högberg	 inför	 kvällens	 bortamatch	mot	
HV”	

Laget	 ”Så	startar	Cluben	i	säsongens	första	match”	

Tränare	 ”Tangnes:	’Det	kommer	bli	ett	tufft	test	för	oss’”	

Icke-produktrelaterade	attribut	 	

Övriga	sektioner	 ”Dam:	 Intervju	 med	 Pernilla	 Winberg	 inför	 helgens	
hemmamatcher”	

Supportrar	 ”Vi	passerade	6500	för	ett	par	timmar	sedan.	Det	pekar	mot	en	
publiksiffra	över	7000.	Passa	på	att	säkra	plats	nu!”	

Kommersiella	samarbeten	 ”Våra	samarbetspartners	är	viktiga.	Så	här	tackade	vi	dem.”	

Klubbledning	 ”Klubbdirektör	 Anders	 Mäki	 inledde	 dagen	 med	 ett	
anförande.”	

Klubbens	värderingar	 ”Uttalande	 från	 Linköping	Hockey	Club	 angående	 åtalet	mot	
Jakob	Lilja”	

Arena	 (Inga	inlägg	kategoriserades	till	detta	attribut)	

Tävling	och	motstånd	 ”På	torsdag	är	det	dags	igen!	Säkra	din	plats	till	det	heta	mötet	
mellan	Cluben	och	Djurgården!”	

Transparens	 ”Mycket	skratt	och	glada	miner	i	gänget	som	idag	återsamlades	
efter	sommaren.”	

Klubbens	historia	 ”På	självaste	födelsedagen	presenterar	vi	lite	nyheter	inför	det	
kommande	40-årsjubiléet”	

Efter att inläggen kategoriserats av den ena uppsatsförfattaren, så kategoriserade även den 

andra uppsatsförfattaren inläggen och gav sin uppfattning. Detta för att öka tillförlitligheten 
för studiens analys- och kategoriseringsprocess. Först kontrollerades till vilken grad 

uppsatsförfattarnas kategoriseringar stämde överens. Detta gjordes genom att ta fram en 

procentsats på hur stor andel av inläggen som kategoriserades annorlunda av de båda 
uppsatsförfattarna. För denna studie stämde 89,7% av kategoriseringarna av inläggen 

överens mellan uppsatsförfattarna. Altman (1991) menar dock att denna metod inte tar med 
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och ser till vilken grad överenskommelse har uppstått i tabeller, samt att den inte berör till 
vilken grad uppsatsförfattarna slumpmässigt kan ha varit överens. Därför lämpade sig även 

att kontrollera överenskommelsen med testet Cohen’s Kappa. Detta test inkluderade faktorn 

för chans som kan uppstå mellan uppsatsförfattarna i samband med kategoriseringen av 
inläggen. Enligt Altman (1991) visar ett värde mellan 0,81-1,00 på en mycket bra 

överenskommelse mellan bedömarna. Efter att testet för Cohen’s Kappa genomförts fick 
studien värdet 0,883, vilket tyder på att uppsatsförfattarna haft en mycket bra 

överenskommelse när kategoriseringen av inläggen efter de olika varumärkesattributen 
genomförts.  

Även följarnas reaktioner på inläggen för de olika perioderna studerades för att undersöka 

hur innehållet i inläggen påverkade klubbens fans. För alla inläggen som kategoriserades 
undersöktes också Linköping HC:s och Frölunda HC:s följares engagemang. Detta genom 

kvantitativ insamling av följarnas reaktioner. Alla inläggen undersöktes individuellt för att 
räkna antalet kommentarer, reaktioner och delningar som sedan sammanställdes 

tillsammans med tillhörande inlägg i Excel. Inläggen besöktes en månad efter den första 
insamlingen för att undersöka att inga större förändringar vad gäller mängden reaktioner, 

kommentarer och delningar hade skett under tiden. Följarengagemanget studerades för att 
undersöka om några varumärkesattribut skapade signifikant större engagemang än andra, 

samt skillnaderna mellan säsong och under säsongsuppehåll.   

Efter att datan från klubbarnas Facebooksidor samlats in och sammanställts började 
intervjufrågor skapas inför intervjun med de som är ansvariga för Linköping HC:s sociala 

medier. Resultaten och slutsatserna som dragits utifrån den insamlade samt analyserade 
datan från klubbarnas Facebooksidor låg till grund för hur intervjun utformades. När 

frågorna sammanställts skickades de över till Linköping HC med en beskrivning om studien 
och studiens syfte. Detta gjordes för att respondenterna skulle kunna förbereda sig, samt få 

en förståelse över studiens innebörd och dess syfte. 

4.3.1.2 Intervju	med	klubben	

För intervjun valdes en kvalitativ undersökningsmetod med semistrukturerad karaktär för 
att kunna öka förståelse för hur Linköping HC jobbar med sina sociala medier som 

varumärkesbyggande verktyg. Något som kännetecknar en semistrukturerad intervju är att 
processen tillåter flexibilitet, samt innefattar en intervjuguide och att personen som 

intervjuar följer ett frågeschema med frågor som kan vara djupgående såväl som mer 
generella (Bryman & Bell, 2013). 

Intervjun genomfördes med båda uppsatsförfattarna närvarande tillsammans med de två 
personer från Linköping HC som hade störst insikt i deras arbete med sociala medier. Under 



 

 

 

29 

intervjun agerade den ena uppsatsförfattaren intervjuledare, medan den andra tog en passiv 
roll. Anledningen till detta var för att intervjuledaren då kunde fokusera på att följa 

intervjuguiden och se till så att alla ämnen berördes. Den passiva intervjuaren bidrog med 

att ställa följdfrågor som kunde öka förståelsen vi behov och skapa en öppnare diskussion, 
något som Bryman och Bell (2013) menar kan skapa en mer avslappnad atmosfär. För att 

inte missuppfattningar och värdefulla svar skulle gå förlorade, men även för att underlätta 
transkriberingen så spelades intervjun in. Båda representanterna från Linköping HC 

tillfrågades om detta var okej, något de båda godkände. Representanterna från Linköping HC 
intervjuades för att uttala sig om klubbens användning av sociala medier, för att studien på 

så sätt skulle kunna kartlägga klubbens strategi, i synnerhet för Facebook. Det var även av 

intresse att undersöka vilken roll sociala medier hade för klubbens varumärkesbyggande, 
kommunikation, marknadsföring, samt hur sociala medier kan påverka klubbens intäkter. 

Intervjun följde intervjuguiden och frågorna ställdes i den ordningen som de var satt, men 
följdfrågor lades även till för att få en ökad förståelse i vissa ämnen, något som också 

kännetecknar en semistrukturerad intervju (Bryman & Bell, 2013). 

Med hjälp av intervjun kunde vi dra lärdom om Linköping HC:s avsikt och strategi med att 

använda sociala medier, samt hur det används som varumärkesbyggande verktyg. Båda 
respondenterna kompletterade varandra bra och intervjun genomsyrades av en öppenhet 

som tillät både respondenterna, samt uppsatsförfattarna att vara väldigt flexibla i sina frågor 

och svar. Något som även gjorde att intervjun hade en viss ostrukturerad karaktär, då 
intervjun ibland gick ifrån ordningen som var satt i intervjuguiden till att belysa ämnen som 

antingen var tänkta att beröras senare under intervjun eller inte alls. Bryman och Bell (2013) 
menar att en ostrukturerad intervju inte följer ett tydligt schema, samt att frågor kan ställas 

på ett informellt sätt och att frågor och ämnen kan variera i ordning. En fördel med att båda 
uppsatsförfattarna deltog under intervjun är att de kan diskutera och analysera tillsammans 

efteråt (Bryman & Bell, 2013). Efter intervjun transkriberades intervjun för att kunna 

bearbeta, samt analysera det som sagts under intervjun.  

4.3.1.3 Metodkritik:	primärdata	

Att bara undersöka användandet av Facebook kan innebära att endast en begränsad bild av 

klubbarnas generella arbete i sociala medier, eftersom klubbarna har konton och 
kommunicerar i flera kanaler. Men då Facebook är det mediet där idrottsklubbar generellt 

har flest följare och där flest människor verkar ser vi Facebook som det mest representativa 
och intressanta mediet att undersöka. Till exempel har alla klubbar i SHL och 

fotbollsallsvenskan flest följare på sina Facebooksidor. Därför borde de använda Facebook 
som utgångspunkt för att därigenom kunna nå ut till störst antal människor.  
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Det bör också påpekas att det finns möjlighet att studiens valda tidsperioder inte 
nödvändigtvis behöver vara representativa för den period studien avser att undersöka. De 

valda månaderna under säsong såväl som under uppehåll kan ha påverkats av speciella 

händelser som påverkat klubbens användande av sociala medier. Valda tidsperioder kan 
därmed avvika från andra tidsperioder under samma del av året. 

Med avsikt att kunna påvisa en mer generell och övergripande bild av svenska 
elitidrottsklubbars användning av sociala medier borde rimligtvis fler klubbar i flertalet 

sporter undersökts vilket förvisso inneburit en mer komplex jämförelse.  Denna studie har 
endast studerat klubbar inom ishockey i form av fallorganisationen Linköping HC, samt 

Frölunda HC som referensorganisation. Genom att både analysera innehållet klubben 

förmedlar i sociala medier samt intervjua två representanter från klubben avsåg studien 
kartlägga både det faktiska användandet samt klubbens avsikter och ambitioner med att 

använda sociala medier. Även om en fallorganisation har använts för att operationalisera 
syftet att undersöka svenska elitidrottsklubbar anser vi att studiens resultat, i synnerhet vad 

gäller förtjänster och utmaningar, har goda generaliseringsmöjligheter för fler 
idrottsklubbar. Framförallt gäller det klubbar inom större sporter med ambitioner att 

marknadsföra och stärka sina varumärken.  

Att använda innehållsanalys som forskningsteknik kan innebära utmaningar då så kallat 

latent innehåll ska kodas. Med latent innehåll åsyftas textens syfte och innehåll före det som 

direkt uttrycks i texten (Bryman & Bell, 2013).  För att minimera risken att enskild persons 
preferenser påverkar studiens utfall, samt att ohållbara slutsatser dras har som sagt båda 

uppsatsförfattare kategoriserat inläggen oberoende av varandra.  

Då sociala medier studeras dras lätt slutsatsen att nätnografi är metoden som ska tillämpas. 

Det är en vanlig metod med avsikt att hämta insikter från sociala medier, men ordet kommer 
från en sammanslagning av nät och etnografi, och syftar därmed till att betrakta människors 

beteende och social interaktion på internet (Bryman & Bell, 2013). Metoden i denna studie 

syftar som ovan beskrivet till att kvantifiera det latenta innehållet som publicerats.  

4.3.2 Sekundärkällor	

För insamling av källor av sekundär karaktär har inledningsvis en litteraturgenomgång 

genomförts för att hitta relevant litteratur för studien. I denna genomgång har fokus 
huvudsakligen legat på litteratur inom områdena varumärkesteori, sociala medier samt 

litteratur inom professionell idrott. Baserat på den studerade litteraturen har den teoretiska 
referensramen för studien skapats. 
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I litteraturstudien har huvudsakligen vetenskapliga artiklar samt akademisk litteratur 
används, men även relevant statistik för användning av sociala medier och hur svensk 

elitidrott har utvecklats ekonomiskt. I denna studie har främst dessa databaser använts: 

Scopus, Web of Science och ResearchGate. Även ett flertal journaler har använts såsom 
Business Horizon, Journal of Sport Management och Journal of Brand Management. 

Primärt söktes litteratur och forskning inom följande kategorier: 

• Varumärke/Brand 

• Sociala medier/Social media 

• Brand management in social media 

• Brand management in sports 

• Sports brand management in social media 

4.3.2.1 Metodkritik:	sekundärkällor	

Det är viktigt med ett kritiskt förhållningssätt i samband med sökande av litteratur, därför 

har i denna studie ursprungskällorna använts. Studien har utgått från ursprungskällan av 
anledningen att innehållet inte påverkats av någon annan som kan ha gjort sin egen tolkning 

av innehållet. I denna studie har ett kritiskt förhållningssätt hållits till sekundärkällor genom 

att läsa många artiklar av olika författare för att därigenom kunna bilda en objektiv 
uppfattning inom området som studerats. För att säkerställa att artiklarna höll en hög 

kvalitet sorterades sökresultaten utifrån antalet citeringar för att kunna bilda en uppfattning 
om dess relevans. Dock sorterades även artiklar efter datum för att inte missa nyinkomna 

studier som kunde anses relevanta för studien och som heller inte hunnit citeras än eller 
enbart ett fåtal gånger. En fördel med att använda söktjänsten Web of Science är att de 

markerar vissa artiklar som ”Highly cited paper” vilket gav ett kvalitetsintryck även på de 

relativt nyinkomna studierna som gjorts. 

Tidigare litteratur som har haft ett idrottsperspektiv på varumärke, sociala medier eller båda 

och har ofta utgått från fotboll men ibland även de stora nordamerikanska lagsporterna. 
Trots att de olika studierna behandlar idrottsklubbar inom olika sporter anser vi som 

uppsatsförfattare att det inte är nödvändigt att ta någon större hänsyn till vad för sport som 
utövas på planen när vi diskuterar idrottsklubbars varumärken och arbete för att bygga dem. 

En idrottsklubb oavsett sport vill ha, och gynnas av, ett starkt varumärke (Richelieu & Pons, 

2006; McCarthy m.fl., 2014; Parganas m.fl., 2015).  Vissa klubbar i Sverige drivs som ideella 
föreningar, medan andra lägger elitverksamheten i bolagsform. Bolag som måste ägas till 51 

procent av föreningen. Det finns en medvetenhet om de olika ägandeformerna som kan 
förekomma inom svensk idrott men vi utgår från att det inte ändrar förutsättningarna för hur 

man som klubb vill använda sociala medier för att marknadsföra och stärka sitt varumärke. 



 

 

 

32 

4.4 Kvalité	
I kvantitativ forskning är reliabilitet och validitet viktiga kvalitetsaspekter menar Bryman 
och Bell (2013), de hävdar dock att detta inte är fullt applicerbart på kvalitativa studier och 

menar att man istället bör se till aspekterna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 
konfirmering. 

Bryman och Bell (2013) menar att det är tre faktorer som är viktiga för att reliabilitet ska 
uppfyllas, de är stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet syftar till 

att resultatet inte ska skifta mellan olika tidsperioder. I denna studie har inläggen på 

respektive Facebooksida samlats in mellan 23 mars till 4 april 2017 för att sedan kontrolleras 
en månad senare för att se om antalet reaktioner, kommentarer och delningar på inläggen 

ändrats under dessa observationstillfällen. Som tidigare nämnts kategoriserade 
uppsatsförfattarna inläggen individuellt och oberoende av varandra. I samband med att de 

jämförde hur de kategoriserat inläggen visade det att deras val stämde mycket bra överens 
med varandra. Detta för att stärka reliabiliteten och validiteten för studien. 

4.5 Etik	
För att kunna säkerställa att studien genomförts på ett etiskt och moraliskt sätt har intervjun 
med Linköping HC följt Vetenskapsrådets rapport om god forskningssed från 2011. I den 

rapporten ingår informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

utnyttjandekravet. Även Bryman och Bell (2013) påpekar dessa fyra etiska principer som 
viktiga inom företagsekonomisk forskning. 

I samband med intervjun och i enlighet med informationskravet så har intervjupersonerna 
informerats om studiens syfte och även delge dem med information om de olika momenten 

som ingår i studien (Bryman & Bell, 2013). Intervjupersonerna fick inför intervjun en 
intervjuguide där syftet med studien förklarades och innehöll även vilka ämnen som 

ämnades diskuteras under intervjun. Därefter följer samtyckeskravet som innebär att 
deltagarna i denna studie deltar helt frivilligt och kan avbryta intervjun när som helst, samt 

att respondenterna godkände att intervjun spelades in. Det tredje kravet berör 

konfidentialitet och anonymitet. I denna studie är de intervjuade tillfrågade om de vill bli 
publicerade med sitt riktiga namn eller om de vill förbli anonyma samma gäller för 

fallorganisationen. För att nyttjandekravet ska kunna uppfyllas krävs att den insamlade 
informationen om enskilda personer enbart får nyttjas för studiens forskningssyfte (Bryman 

& Bell, 2013). De inspelade intervjuerna har enbart legat till grund för denna studie och i 
samband med att studien avslutats har de och transkriberingar raderats. Avslutningsvis fick 
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respondenterna möjlighet att godkänna och ta del av materialet från intervjun efter att det 
sammanställts. 
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5 Innehållsanalys	
I följande kapitel kommer innehållsanalyserna av inläggen från Linköping HC:s 

Facebooksida att presenteras. I tabeller kommer den insamlade datan tydligare kunna 
illustrera fördelningen mellan de olika varumärkesattribut som publicerats, samt vilka 

som är engagemangsdrivande för supportrarna under säsong och säsongsuppehåll. För 

att avslutas med en jämförelse mellan Linköping HC och Frölunda HC. Där de viktigaste 
delarna från innehållsanalyserna kommer belysas, samt eventuella skillnader och likheter 

mellan klubbarna presenteras. 

5.1 Innehållsanalys	av	Linköping	HC	
I denna studie har sammanlagt 236 inlägg samlats in från Linköping HC:s Facebooksida 

under tidsperioderna säsong och säsongsuppehåll. 193 av dessa inlägg var under säsong (1 
januari till 28 februari 2017) med en standardavvikelse på 2,56 och ett medelvärde på 3,32 

inlägg per dag. I samband med säsongsuppehåll publicerade Linköping HC 43 inlägg (16 juni 
till 15 augusti 2016) med en standardavvikelse på 1,3 och ett medelvärde på 0,7 inlägg per 

dag. De inlägg som kategoriserades som produktrelaterade attributen var totalt 123 stycken 
vilket motsvarade 52 procent av de inlägg som publicerades, till skillnad från de icke-

produktrelaterade attributen som var 112 stycken och motsvarade 47,5 procent av de 

publicerade inläggen. I studien var ett inlägg klassat som övrigt vilket representerade 0,5 
procent av inläggen på Linköping HC:s Facebooksida. I tabell 4 nedan åskådliggörs 

fördelningen mellan inlägg klassade som produktrelaterade attribut, icke-produktrelaterade 
attribut eller övrigt, samt för säsong, säsongsuppehåll och den totala fördelningen av de 

publicerade inläggen. 

Tabell	4.	Totalt	antal	inlägg	publicerade	på	Linköping	HC:s	Facebooksida.	

Varumärkesattribut	 	 Säsongsuppehåll	 	 Säsong	 	 Totalt	

	 	 n=43	 	 n=193	 	 n=236	

Produktrelaterade	attribut	 	 23	 (53,5%)	 	 100	 (51,8%)	 	 123	 (52,1%)	

Icke-produktrelaterade	attribut	 	 20	 (46,5%)	 	 92	 (47,7%)	 	 112	 (47,5%)	

Övrigt	 	 	 	 	0	 (0%)	 	 1	 (0,5%)	 	 1	 (0,4%)	

5.1.1 Fördelning	av	inlägg	enligt	varumärkesattribut	

I tabell 5 på nästa sida visas hur Linköping HC:s Facebook-inlägg fördelat sig mellan de olika 
varumärkesattributen, samt för säsong, säsongsuppehåll och den totala fördelningen av de 

publicerade inläggen. Den största andelen inlägg som Linköping HC publicerade på sin 
Facebooksida under de två studerade tidsperioderna relaterade till atributet spelare vilket 
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stod för 23 procent av de sammanlagda inläggen. De inlägg som kategoriserades som laget 
var det produktrelaterade attributet som skiljde sig mest mellan de olika tidsperioderna. Från 

att ha en stå för 21 procent av inläggen under säsongsuppehåll till knappt fyra procent under 

säsong. Till skillnad från det produktrelaterade attributet sportsliga resultat som istället 
dubblade sin andel av inlägg under säsong jämfört med säsongsuppehåll.  

Av de icke-produktrelaterade attributen kan den största skillnaden återses hos tävling och 
motstånd som inte hade några inlägg under säsongsuppehåll, medan under säsong stod för 

19 procent av de publicerade inläggen. Attributet transparens visade dock på motsatt 
skillnad då det var det icke-produktrelaterade attribut som Linköping HC publicerade störst 

andel inlägg om under säsongsuppehåll, men som under säsong enbart stod för endast en 

procent. Det enda attribut som Linköping HC inte publicerade några inlägg av varken under 
säsongsuppehåll eller säsong var det icke-produktrelaterade attributet arena.  

Tabell	 5.	 Totalt	 antal	 inlägg	 publicerade	 på	 Linköping	 HC:s	 Facebooksida	 fördelat	 på	 de	 olika	
varumärkesattributen.	
Varumärkesattribut	 Säsongsuppehåll	 Säsong	 Totalt	

	 n=43	 n=193	 n=236	

Produktrelaterade	attribut	 	 	 	 	 	 	

Sportsliga	resultat	 4	 (9,3%)	 34	 (17,6%)	 38	 (16,1%)	

Spelare	 8	 (18,6%)	 46	 (23,8%)	 54	 (22,9%)	

Laget	 9	 (20,9%)	 7	 (3,6%)	 16	 (6,8%)	

Tränare	 2	 (4,7%)	 13	 (6,7%)	 15	 (6,4%)	

Icke-produktrelaterade	attribut	 	 	 	 	

Övriga	sektioner	 1	 (2,3%)	 19	 (9,8%)	 20	 (8,5%)	

Supportrar	 2	 (4,7%)	 22	 (11,4%)	 24	 (10,2%)	

Kommersiella	samarbeten	 0	 (0%)	 9	 (4,7%)	 9	 (3,8%)	

Klubbledning	 2	 (4,7%)	 1	 (0,5%)	 3	 (1,3%)	

Klubbens	värderingar	 0	 (0%)	 2	 (1%)	 2	 (0,9%)	

Arena	 0	 (0%)	 0	 (0%)	 0	 (0%)	

Tävling	och	motstånd	 0	 (0%)	 36	 (18,7%)	 36	 (15,3%)	

Transparens	 11	 (25,6%)	 2	 (1%)	 13	 (5,5%)	

Klubbens	historia	 4	 (9,3%)	 1	 (0,5%)	 5	 (2,1%)	

Övriga	 	 0	 (0%)	 1	 (0,5%)	 1	 (0,4%)	
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5.1.2 Genomsnittlig	fördelning	av	fansens	engagemang	

För att få en ännu bättre förståelse för vilket engagemang som olika typer av inlägg genererat 
så har medelvärden för de produktrelaterade och icke-produktrelaterade attributen, samt det 

totala medelvärdet på inläggen tagits fram för de olika tidsperioderna. 

Under säsongsuppehåll framgår att de inlägg som kategoriserades till de icke-
produktrelaterade attributen bidrar till nästan det dubbla engagemanget per inlägg i form av 

reaktioner, kommentarer och delningar jämfört med de produktrelaterade attributen. Dock 
skiljer det sig om man istället väljer att titta på hur fansen engagerar sig under säsong. Då 

visar det sig att fansen visar det tredubbla engagemanget per inlägg i form av reaktioner, 
kommentarer och delningar för de inlägg som kategoriserats som produktrelaterade jämfört 

med de icke-produktrelaterade. Det visar att fansen tydligt byter fokus på vilken typ av inlägg 
de väljer att engagera sig för under säsong och säsongsuppehåll. Utifrån medelvärdena i form 

av reaktioner, kommentarer och delningar går det att säga att totalt sett engagerar sig fansen 

nästan dubbelt mycket för de inlägg som kategoriserats till produktrelaterade attribut kontra 
icke-produktrelaterade attribut. Detta demonstreras i tabell 6 nedan. 

Tabell	6.	Medelvärde	på	fansens	engagemang	för	de	produktrelaterade	attributen	(PR)	och		
icke-produktrelaterade	attribut	(IPR)	fördelat	på	de	olika	tidsperioderna.	

Engagemang	 Säsongsuppehåll	 	 Säsong	 	 Totalt	

	 PR	 IPR	 	 PR	 IPR	 	 PR	 IPR	

Reaktioner	 153	 233,6	 	 431,8	 153	 	 379,7	 167,4	

Kommentarer	 2,5	 5,5	 	 7,2	 2,6	 	 6,3	 3,1	

Delningar	 5,6	 12,2	 	 12,2	 4	 	 11	 5,5	

För att kunna se vilket eller vilka varumärkesattribut som skapade störst eller lägst 

engagemang hos Linköping HC:s fans sett till medelvärdena, kan vi i tabell 7 på nästa sida se 
att under säsongsuppehåll genererar inlägg som kategoriserade till attributen sportsliga 

resultat och transparens störst engagemang per inlägg. Medan inlägg som istället föll under 
det icke-produktrelaterade attributet klubbledning skapade lägst engagemang hos fansen på 

Linköping HC:s Facebooksida. Värt att notera är att medelvärdena för tränare och övriga 

sektioner har skapat relativt höga engagemang hos fansen i form av reaktioner, samt antalet 
delningar som inlägg med det produktrelaterade attributet tränare fått. Anledning till detta 

ligger till stor del i att dessa två attribut enbart haft något enstaka inlägg kategoriserat till sig 
under säsongsuppehåll, något som kan visa felaktiga värden på engagemanget som fansen 

visar. 
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Tabell	 7.	 Säsongsuppehåll:	 medelvärde	 på	 fansens	 engagemang	 för	 de	 olika	 varumärkesattributen	
fördelat	på	de	reaktioner,	kommentarer	och	delningar.	

Varumärkesattribut	 Reaktioner	 Kommentarer	 Delningar	

Säsongsuppehåll	 	 	 	

Produktrelaterade	attribut	 	 	 	 	 	 	

Sportsliga	resultat	 251	 5	 7	

Spelare	 134,6	 2,1	 3	

Laget	 114,1	 1	 2,9	

Tränare	 205,5	 6	 25,5	

Icke-produktrelaterade	attribut	 	 	 	

Övriga	sektioner	 226	 2	 2	

Supportrar	 119	 1,5	 1	

Kommersiella	samarbeten	 0	 0	 0	

Klubbledning	 70	 1	 3	

Klubbens	värderingar	 0	 0	 0	

Arena	 0	 0	 0	

Tävling	och	motstånd	 0	 0	 0	

Transparens	 296	 8,5	 17,3	

Klubbens	historia	 202,8	 2,3	 11	

Övrigt	 0	 0	 0	

Under säsong kunde en större spridning av inläggen publicerade på Linköping HC:s 

Facebooksida ses och i tabell 8 på nästa sida visas hur medelvärdena för fansens engagemang 

per inlägg fördelat på de olika attributen. Det går tydligt att se att det produktrelaterade 
attributet sportsliga resultat genererar det största engagemanget hos supportrarna under 

säsong. Något som låg till grund för det höga engagemanget hos fansen är att de inlägg som 
kategoriserades till sportsliga resultat anspelade på att Linköping HC under denna period 

hade sportslig framgång i form av vunna matcher. Det ska även tilläggas att inlägg 
kategoriserade till attributet sportsliga resultat under säsonguppehåll bidrog till ett högt 

engagemang hos fansen. Det visade sig tydligt under säsong att inlägg som kategoriserades 

till det icke-produktrelaterade attributet supportrar skapade ett högt engagemang hos 
fansen, även om det icke-produktrelaterade attributet klubbledning hade det högsta 

medelvärdet ska här tas in i beaktning att enbart ett inlägg kategoriserades till detta attribut 
jämfört med supportrar som hade 22 inlägg under säsong. De inlägg som kategoriserades 

till det produktrelaterade attributet tränare och det icke-produktrelaterade attributet 
kommersiella samarbeten genererade lägst engagemang hos fansen. 
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Tabell	8.	Säsong:	medelvärde	på	fansens	engagemang	för	de	olika	varumärkesattributen	fördelat	på	de	
reaktioner,	kommentarer	och	delningar.	

Varumärkesattribut	 Reaktioner	 Kommentarer	 Delningar	

Säsong	 	 	 	

Produktrelaterade	attribut	 	 	 	 	 	 	

Sportsliga	resultat	 886,5	 15,9	 28,5	

Spelare	 229,8	 3,3	 4,7	

Laget	 201,9	 1,9	 1,1	

Tränare	 45,1	 0,3	 0,9	

Icke-produktrelaterade	attribut	 	 	 	

Övriga	sektioner	 54,9	 0,2	 3,1	

Supportrar	 262,1	 4,1	 8,7	

Kommersiella	samarbeten	 41,8	 0,4	 1,8	

Klubbledning	 303	 9	 13	

Klubbens	värderingar	 109,5	 10	 1	

Arena	 0	 0	 0	

Tävling	och	motstånd	 168,6	 3	 2,4	

Transparens	 113,5	 0,5	 1	

Klubbens	historia	 75	 0	 1	

Övrigt	 48	 2	 2	

5.2 Jämförelse	mellan	Linköping	HC	och	Frölunda	HC	

Frölunda HC som i denna studie används som referens, publicerade under de studerade 

tidsperioderna 191 inlägg på sin Facebooksida jämfört med 236 inlägg som Linköping HC 
publicerade. Sett till figur 1 och 2 nedan kan man tydligt se att Linköping HC publicerar mer 

inlägg både under säsong och säsongsuppehåll jämfört med Frölunda HC. Något som är 

återkommande hos båda klubbarna är att de publicerar avsevärt färre inlägg under 
säsongsuppehåll kontra säsong. I Frölunda HC:s fall publicerades 85 procent av de insamlade 

inläggen under säsong, ett mönster som stämmer överens väl med Linköping HC som 
publicerade 82 procent av de insamlade inläggen under säsong. Det är alltså tydligt att 

klubbarna väljer att fokusera på att publicera inlägg på sina Facebooksidor under säsong 
jämfört med säsongsuppehåll. 
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Figur	1	och	2.	Visar	fördelningen	av	produktrelaterade	respektive	icke-produktrelaterade	attribut	
fördelat	på	de	båda	klubbarna	under	tidsperioderna	säsongsuppehåll	och	säsong. 

Fördelas sedan inläggen på produktrelaterade och icke-produktrelaterade attribut publicerar 
Frölunda HC huvudsakligen produktrelaterade inlägg under säsong något som stämmer 

överens med hur inläggen för Linköping HC fördelas under samma period. Dock skiljer sig 
klubbarna åt när det kommer till säsongsuppehåll. Utifrån innehållsanalysen går det tydligt 

att urskilja att Frölunda HC lägger ett mycket större fokus på icke-produktrelaterade attribut 
under säsongsuppehåll (82,8%), vilket kan ses i figur 1 ovan. Linköping HC däremot 

fokuserar även under säsongsuppehåll mer på produktrelaterade attribut (53,5%). 

Sammantaget så skiljer sig klubbarna åt under tidsperioderna, eftersom Linköping HC till 
större del publicerar produktrelaterade inlägg under säsong såväl som under 

säsongsuppehåll. Frölunda HC publicerar däremot en större andel icke-produktrelaterade 
inlägg på sin Facebooksida.  

5.2.1 Attribut	

Kollar man närmare på de olika attributen går det att urskilja att under säsongsuppehåll 
publicerar båda klubbarna till störst del inlägg som kategoriseras till det icke-

produktrelaterade attributet transparens, i bådas fall står det för mer än 25 procent av den 
totala andel inlägg gjorda i samband med säsongsuppehåll.  

Det går även att se att Frölunda HC i samband med säsongsuppehåll lägger fokus på att 

publicera inlägg som kategoriserades till det icke-produktrelaterade attributet kommersiella 
samarbeten, något som Linköping HC inte gjorde under denna period, dock sett till säsong 

så lägger båda klubbarna lika stort fokus på detta attribut.  
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Bland de produktrelaterade attributen visar innehållsanalysen att Linköping HC lägger ett 
större fokus på attributet tränare under säsongsuppehåll jämfört med Frölunda HC, men 

attributet får lika stor uppmärksamhet av båda under säsong. I samband med säsong är det 

sportsliga resultat som Frölunda HC lägger störst vikt på att publicera, medan Linköping 
HC istället väljer att fokusera på spelare. Spelarattributet får i Frölunda HC:s fall inte lika 

stort utrymme som hos Linköping HC, något som även speglas i den totala 
sammanställningen där det är Linköping HC:s viktigaste.  

För båda klubbarna visade innehållsanalysen att det icke-produktrelaterade attributet 
tävling och motstånd var det som båda publicerade flest inlägg om under säsong. 

Det är noterbart att klubbarna utifrån innehållsanalyserna publicerar allra mest av är samma 

varumärkesattibut, men att de skiljer sig åt i andel. Tabell 11 nedan visar vilka tre attribut 
som klubbarna publicerar mest frekvent. 

Tabell	11.	De	mest	frekventa	varumärkesattributen	publicerade	av	Linköping	HC	och	Frölunda	HC.	

	 Linköping	HC	 	 	 Frölunda	HC	 	

1.	 Spelare	 (22,9%)	 	 Sportsliga	resultat	 (24,6%)	

2.	 Sportsliga	resultat	 (16,1%)	 	 Tävling	och	motstånd	 (24,1%)	

3.	 Tävling	och	motstånd	 (15,3%)	 	 Spelare	 (12,6%)	

Båda klubbarna lägger lite fokus specifikt på inlägg kategoriserade till de icke-
produktrelaterade attributen klubbledning, arena och klubbens värderingar.  

5.2.2 Jämförelse	fansens	engagemang	

För Frölunda HC:s del visade innehållsanalysen att fansen till en högre grad engagerar sig 
för inlägg som kategoriserades till produktrelaterade attribut. Detta oavsett om det var 

säsongsuppehåll eller säsong. Jämfört med Linköping skiljer sig Frölunda HC, eftersom 
fansen visade ett högre engagemang gentemot produktrelaterade attribut under 

säsongsuppehåll, medan fansen till Linköping HC engagerade sig till större del i icke-
produktrelaterade inlägg. Det framgår inga tydliga skillnader hos Frölunda HC i hur fansen 

engagerar sig i om inläggen är produktrelaterade eller icke-produktrelaterade. Till skillnad 

från Linköping HC där fansen engagemang mellan produktrelaterade och icke-
produktrelaterade inlägg kunde skilja mellan det dubbla, samt tredubbla engagemanget 

under säsong, säsongsuppehåll och totalt sett.  

Något som visades tydligt hos Frölunda HC under säsong och säsongsuppehåll var att inlägg 

som kategoriserades till det icke-produktrelaterade attributet kommersiella samarbeten 
visade sig skapa det lägsta engagemanget hos fansen. Detta återspeglas även hos Linköping 
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HC där kommersiella samarbeten visade på det genomsnittligt lägsta engagemanget hos 
fansen. 

Vilken typ av inlägg som engagerar fansen under säsong går tydligt att återspegla i både 

Frölunda HC och Linköping HC. I bådas fall är det attributen sportsliga resultat, supportrar 
och spelare som bidrar till att skapa det största engagemanget hos fansen till klubbarnas 

Facebooksidor. Tabell 12 nedan demonstrerar ordningen på vilka tre attribut som genererar 
störst engagemang till respektive klubbs Facebooksida. 

Tabell	12.	De	varumärkesattributen	under	säsong	som	i	genomsnitt	genererade		
störst	engagemang	hos	Linköping	HC	och	Frölunda	HC:s	fans.	

	 Linköping	HC	 	 Frölunda	HC	

1.	 Sportsliga	resultat	 	 Supportrar	

2.	 Supportrar	 	 Sportsliga	resultat	

3.	 Spelare	 	 Spelare	

Under säsongsuppehåll visade det sig att inlägg kategoriserade till det icke-
produktrelaterade attributet transparens genererade ett högt engagemang hos båda 

klubbarnas fans. Det är även ett attribut som båda klubbarna publicerade en stor andel inlägg 
av under just säsongsuppehåll jämfört med säsong. Annars skiljer klubbarna på så vis att 

Frölunda HC:s fans visar ett större engagemang gentemot inlägg relaterade till attributen 
supportrar och spelare, medan Linköping HC:s fans istället visar ett större engagemang för 

inlägg som associerar till attributen sportsliga resultat och klubbens historia.  

Tabell	13.	De	varumärkesattributen	under	säsongsuppehåll	som	i	genomsnitt		
genererade	störst	engagemang	hos	Linköping	HC	och	Frölunda	HC:s	fans.	

	 Linköping	HC	 	 Frölunda	HC	

1.	 Transparens	 	 Supportrar	

2.	 Sportsliga	resultat	 	 Transparens	

3.	 Klubbens	historia	 	 Spelare	

Det går utifrån innehållsanalyserna att säga att båda klubbarna förhåller sig väldigt lika till 

varandra sett till vilka varumärkesattribut de väljer att publicera på sina Facebooksidor. Det 
framgår även att fansen till klubbarnas Facebooksidor också uttrycker ett snarlikt 

engagemang för samma typ av varumärkesattribut. 
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6 Intervjuanalys	

6.1 Presentation	av	intervjuobjekten	
Intervjun ägde rum på Linköping HC:s kansli i Stångebro ishall och pågick i knappt två 

timmar. De som intervjuades var:  

• Kommunikatör #1, bär titeln kommunikatör och har varit anställd i nuvarande 

form sedan 2012. Han är ansvarig för sociala medier, webb och delar av 
Linköping HC:s digitala marknadsföring.  

 

• Kommunikatör #2, är informationsansvarig i Linköping HC. Han har varit i 

klubben i cirka 20 år och beskriver att han i sin roll jobbar mer med extern 
kommunikation och kontakt med media.  

Representanterna från Linköping HC intervjuades för att diskutera klubbens användning av 

sociala medier, för att på så sätt ge studien möjlighet att kartlägga klubbens strategi, i 
synnerhet för Facebook. Även vilken roll den har för klubbens kommunikation och 

marknadsföring, samt vilken påverkan sociala medier kan ha på klubbens ekonomi var 
ämnen som avsågs att undersökas. Intervjuobjekten kommer i fortsättningen att refereras 

till som kommunikatörerna, respondenterna, de ansvariga för klubbens sociala medier, eller 
klubbens representanter. 

Intervjun är analyserad och fördelad på tre teman som identifierades i transkriberingen: 
engagera fans, ekonomiskt syfte samt förbättringsområden och utmaningar. Det empiriska 

materialet från intervjuerna med Linköping HC:s representanter har delats upp och 

presenteras enligt dessa teman. 

6.2 Engagera	fans	
Det mest framstående temat som framkom i intervjun var att klubbens ambition med sin 

sociala medie-användning var att väcka engagemang hos fansen, för att på så vis öka intresse 
för klubben och i förlängningen sälja fler biljetter. Att skapa engagemang på sociala medier 

innebär för klubben att få fansen att interagera med den genom de inlägg klubben publicerar, 
till följd av att ha skapa en öppenhet mot fansen hur klubben arbetar. Klubbens 

representanter hävdade att just Facebook är en lämplig plattform för att engagera fans, 
eftersom mediet kan användas till att framkalla känslor och diskussion. Det som publiceras 

på Facebook är ofta tänkt att fungera som diskussionsunderlag, samt som uppmaning för att 
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fansen ska köpa biljetter till kommande matcher. Respondenterna förklarar vidare att 
exempel på inlägg som är särskilt lämpade för att skapa diskussion och engagemang är inlägg 

som består av tävlingar, där den som kommenterar har chans på någon form av vinst. Ett 

annat exempel är att uppmana fansens till att skriva frågor till särskilda spelare eller ledare 
för kommande intervjuer.  

Vad gäller de inlägg som klubben publicerar på sociala medier förs av klubben ingen statistik 
över den virala spridningen som sker till följd av antalet reaktioner, kommentarer och 

delningar som inläggen får. Det är heller inget som administratörerna för de sociala medierna 
loggar. Det ska dock påpekas att kommunikatörerna påtalar att de är medvetna om vilka 

typer av inlägg som attraherar mycket engagemang från fansen. Den största fördelen för 

klubben med att inlägg genererar stort engagemang på Facebook är att de exponeras för 
många användare, fler än de som följer klubbens konto.  

Det framgick tydligt i intervjun att respondenterna inte publicerar inlägg med genomtänkt 
avsikt att förmedla de varumärkesattribut som används i de teoretiska ramverken som 

Gladden och Funk (2002), Bauer m.fl. (2008), Parganas m.fl. (2015) samt till viss del 
Järnkrok och Lundgren (2016) använt för att studera idrottsklubbars varumärken. Dock går 

det att utläsa i intervjun att klubben använder sina sociala medier i ett varumärkesbyggande 
syfte då de pratar om vilka aspekter som får folk att intressera sig för klubben och vikten av 

att i sociala medier lyfta fram dem på ett förtjänstfullt sätt. Exempelvis publicerar de 

videoklipp som visar hur spelarna och fansen reagerar i samband med att laget har vunnit en 
match, något som inte görs vid ett negativt resultat vilket är för att framhäva positiva 

varumärkesassociationer samt undvika att framhäva negativa. Klubbens representanter 
påtalar att inlägg i samband med vinst skapar mycket engagemang i form av reaktioner, 

kommentarer och delningar från fansen. 

Det är dock först på senare år som klubben implementerat en mer varumärkesbyggande 

kommunikation som har för avsikt att skapa transparens och öppenhet mot fansen. Tidigare 

var kommunikationen mer faktabaserad rapportering, något som grundade sig i att det 
funnits ett motstånd från klubbledningen gentemot denna mer öppna och relationsbyggande 

kommunikation mot fansen. Kommunikatörerna poängterar att de som ansvariga för 
kommunikation och sociala medier länge velat gå mot en mer transparent kommunikation 

med avsikt att skapa engagemang och bygga upp en stark och nära relation med fansen, men 
att klubbledningen inte riktigt velat närma sig supportrarna på det sättet. Först förra 

säsongen då klubben fyllde 40 år, samtidigt som klubbens supporterklubb White Lions fyllde 

30 år skedde en förändring där klubben och supportrar närmade sig varandra. Med en mer 
öppen kommunikation hävdar respondenterna att det frambringar ett ökat engagemang och 

känslor hos fansen. Trots att klubben medvetet jobbar med att skapa engagemanget hos 
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fansen i sina sociala medier-kanaler har den ett lågt antal följare i sina sociala medie-kanaler, 
däribland Facebook, jämfört med andra klubbar i serien. Respondenterna menar att de har 

som ambition att ha fler följare, men att anledningen till att de inte har fler grundar sig i 

klubbens relativt korta och framgångslösa historia. Vidare hävdar de att avsaknaden av 
sportslig framgång och därmed en svag historia är en orsak till att de inte har fler fans i 

allmänhet, och därmed få följare i sociala medier. Det påpekas också att klubben är ett väldigt 
lokalt lag som först på senare år börjat kunna se supportrar till klubben i andra delar av 

Sverige än bara i Linköping. Av den anledningen har man heller inte sett något intresse i att 
internationalisera klubbens sociala medie-kanaler till andra språk än svenska. För att det 

skulle bli aktuellt med att försöka engagera fans i en internationell kontext krävs det enligt 

kommunikatörerna att klubben endast spelar i någon form av internationell liga.  

Trots sociala mediers globala utbredning och därmed deras förträfflighet vad gäller möjlighet 

att sprida kännedom om klubbens varumärke och skapa fans på andra platser än hemstaden 
finns i Linköping HC:s fall inte ambitionen att ta steget att använda fler språk. Båda 

framhäver att det är viktigare att bygga engagemang hos svenska fans och därför förordar de 
att endast svenska är språket som de kommunicerar på i sina sociala medie-kanaler. 

Avslutningsvis påtalas att även om klubben hade velat kommunicera på fler språk är det i 
dagsläget en omöjlighet till följd av klubbens begränsade redaktionella resurser.  

Vidare berättar de själva båda kommer från bakgrunden som supportrar, vilket underlättar 

för dem skapa en nära relation med fansen, eftersom de vet hur supportrarna och fansen 
tänker, samt vad de efterfrågar. Därmed försöker de övertyga klubben att nu tro på en mer 

relationsbyggande kommunikation istället för en mer faktabaserad och rapporterande. 
Respondenterna påtalar också betydelsen av stämningen på matcherna, att “folk drar folk” 

och att sociala medier är ett verktyg för att just få besökare till arenan. Även om de inte pratar 
i termer av varumärkesattribut framgår betydelsen av varumärkesattributet supportrar. 

”Stämningen	är	jätteviktig,	vi	är	av	den	åsikten	att	lyckas	vi	sälja	ut	ståplats,	säljer	vi	ut	

resten	av	arenan	också.	Djurgården	är	ett	exempel	på	klubb	som	lyckas	med	det.	Det	

kan	vara	sånt	sjukt	drag	på	Hovet	när	de	spelar	och	det	lockar	dit	folk.	Ett	sätt	att	dra	

folk	är	att	just	jobba	med	sociala	medier.”	–	Kommunikatör	#2	
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6.3 Ekonomiskt	syfte	

Klubbens representanter påtalade tidigt i intervjun vad de kallar den ekonomiska faktorn av 
klubbens sociala media-användning. Genom att använda sociala medier kan de dra trafik till 

hemsidan och tjäna pengar på de annonser och andra reklambudskap som hemsidans 
besökare exponeras för. Annonserna består dels av klubbens egna sponsorer men primärt av 

ligans centrala reklambudskap som visas på alla hemsidor tillhörande lagen i ligan.  

”Ju	högre	siffror	på	trafik	på	vår	hemsida	vi	kan	visa	upp,	desto	mer	pengar	får	vi	in	i	

verksamheten.”	–	Kommunikatör	#1	

I Linköping HC:s fall innehåller majoriteten av inläggen en länk som i de flesta fall är till för 
att locka följarna till att köpa matchbiljetter. Andra länkar kan exempelvis vara artiklar och 

intervjuer som ligger på deras hemsida.  

Ett annan relativt nytt tillvägagångssätt som kommer användas mer av klubben i framtiden 

är branded content. I klubbens fall innebär det att publicera en grafisk bild med exempelvis 

statistik eller laguppställning, som sponsras av ett företag.  

”Den	typen	av	grafiskt	content,	så	hittar	vi	ett	företag	som	sponsrar	det,	som	lägger	sin	

logga	på.	Det	kan	vara	vilken	möjlig	sponsor	som	helst.	Det	finns	nu	som	en	del	i	vår	

produktkatalog,	den	här	produkten.	Grafisk	content,	som	ett	företag	helt	enkelt	köper	

rätten	att	synas	på.”	–	Kommunikatör	#1	

Här har inspiration hämtats från större klubbar i Nordamerika som har mer resurser inom 
området. Där har klubbarna ofta heltidsanställda som endast arbetar med klubbens sociala 

medier. De intäkter som ökar av att använda branded content eller öka trafiken till hemsidan 
visar båda prov på sociala mediers möjlighet att generera direkta intäkter. Dessa direkta 

intäkter är intäkter som tydligt kan härledas till klubbens arbete i sociala medier och sker på 
kort sikt. Lyckas klubben däremot utnyttja sociala medier för att stärka klubbens varumärke 

och relationen mellan klubben och fansen, samt skapa större engagemang kommer det över 

tid resultera i större försäljning av supporterartiklar och matchbiljetter. De indirekta 
ekonomiska följderna som kan genereras till följd av klubbens användning av sociala medier 

är av mer långsiktig karaktär och är svårare att mäta och härleda. Då denna långsiktighet 
grundar sig i att klubben genom sina sociala medie-sidor lyckas skapa och förstärka, lojalitet 

och förtroende över tid, är det svårt att mäta till vilken grad och hur väl arbetet i sociala 
medier lönar sig i ekonomisk mening. 

Just svårigheter att specifikt mäta de ekonomiska förtjänsterna med användandet av sociala 
medier ligger till stor grund för den problematik och det dilemmat som finns vid 
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utformningen av klubben sociala medier-strategi. Även om klubbens sociala medier-
ansvariga uppfattar de långsiktiga och indirekta ekonomiska förtjänsterna av att driva sociala 

medie-kanaler som skapar engagemang och stärker klubbens varumärke, finns en 

problematik att inte kunna visa det för klubbledningen. Det framhålls av respondenterna 
som problematiskt att klubbledningen ser till ett mer kortsiktigt och direkt perspektiv. Till 

exempel finns möjligheten att köpa annonser på Facebook för att nå ut till fler användare 
bortom klubbens följare, för att marknadsföra klubben inom förbestämda segment. 

Respondenterna förklarade att då Linköping HC använt denna funktion har de tillämpat den 
i form av en kampanj där de kunnat utläsa hur många biljetter de sålt till följd av just den 

annonsen. Detta då klubbledningen kortsiktigt vill kunna se en avkastning på en sådan 

investering. De gånger de använt tjänsten har det visat sig vara en minusaffär. Då det inte går 
att påvisa en ekonomisk vinning för klubbledningen, blir det svårt att motivera exempelvis 

köpet av annonser på Facebook. En sådan investering skulle istället kunna användas med en 
mer långsiktig avsikt att knyta och stärka förhållandet med befintliga och potentiellt nya fans, 

och därmed kunna motiveras till följd av ett starkare varumärke, och därmed större intäkter 
i form av mer försäljning av supporterartiklar och biljetter. 

Ur en ekonomisk synpunkt är det även tydligt att respondenterna ser sociala medier som en 
fördelaktig kanal att använda, eftersom klubben på ett enkelt och billigt sätt kan få en stor 

spridning på budskap man vill förmedla. I detta fall handlar det om att klubben ska kunna 

nå ut till så många fans som möjligt samtidigt som de även vill nå ut till så många potentiella 
fans som möjligt. Innan sociala medier blev en del av klubbens marknadsföringsstrategi var 

det allt viktigare att nyttja externa kanaler som press och annan media, samt annonsering för 
att kunna nå ut med sitt budskap. Något respondenterna påpekar är att traditionella 

annonser oftast är dyra och heller inte bidrar till den stora spridning som sociala medier gör. 

6.4 Utmaningar	och	förbättringsområden	

Det gick tydligt att utläsa en konflikt mellan den ekonomiska faktorn med sociala medier och 

syftet att engagera fans.  Då inlägg som länkar till hemsidan eller sprider kommersiella 
budskap är de inlägg som har direkt påverkan på klubbens intäkter. Klubbens representanter 

upplever att det finns tydliga förändringar i arbetet med sociala medier som skulle leda till 

större engagemang för inläggen. Det handlar i största allmänhet om innehåll som inte direkt 
syftar till att driva trafik till hemsidan. Den tröskel det innebär för fansen att klicka sig vidare 

till hemsidan för att ta del av innehållet är så pass stor att betydligt färre gör det. Genom att 
publicera större andel inlägg med innehåll som visas direkt i Facebookflödet kommer fler att 

ta del av materialet. Bland exempel på innehåll som skulle kunna innebära större 
engagemang nämns tävlingar, omröstningar och rörligt bildmaterial av olika slag, sådant 

som nu i stor utsträckning länkats till på hemsidan. Här utkristalliserar sig ett dilemma, en 
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problematik som bottnar i två anledningar. Båda är anledningar som visar på att 
klubbledningen måste ta ställning till vilken roll man vill att sociala medier och Facebook ska 

spela för klubben som helhet, och hur man vill använda dem för att stärka sitt varumärke. 

Detta dilemma är något som alla klubbar som använder sociala medier ställs inför. 

Mindre andel inlägg som hänvisar till material på hemsidan till förmån för innehåll som visas 

direkt i flödet innebär förvisso att fler tar del av innehållet och därmed ökar möjligheten att 
skapa större engagemang och större exponering av klubbens varumärke. Däremot motverkas 

då det ekonomiska syfte som sociala medier har för klubben, att driva trafik till klubbens 
hemsida. Färre besökare på hemsidan innebär som sagt mindre intäkter i form av 

annonsintäkter.  

Den andra delen av problematiken beror mer på praktiska skäl och är ett problem som är 
mer applicerbar i en svensk kontext där klubbarna är mindre än till exempel de stora 

klubbarna ute i Europa eller i Nordamerika. Vissa inlägg som enligt respondenterna skulle 
skapa stort engagemang är de som är tänkt att vara olika sorters diskussionsunderlag som 

kräver att klubben utför någon form av uppföljning eller på annat vis ökar arbetsbelastning 
för de ansvariga. De är båda två av den åsikten att de redan nu har för mycket att göra, att 

det blir problematiskt att göra saker som tar än mer tid.  

”Det	 vore	 en	 sak	 om	 jag	 bara	 hade	 sociala	 medier,	 men	 jag	 sitter	 med	 hela	 vår	

webbplattform	som	ska	tas	hand	om	och	utvecklas,	och	vi	har	podcast,	webb-tv	och	en	

del	tryckta	grejer	som	vi	är	involverade	i.”	–	Kommunikatör	#1	

Anledningen till att denna underbemanning och tunga arbetsbörda inte åtgärdas hävdas bero 
på att klubben inte har de resurserna som krävs att förstärka den delen av organisationen, 

samtidigt som de upplever att just kommunikationsarbetet och i synnerhet arbetet i sociala 

medier skulle kunna prioriteras mer från klubbledningens sida. Vidare berättas att det ibland 
kommer direktiv och förfrågningar från organisationens ledning. Förfrågningar som sällan 

beaktas då de inte är genomförbara eller passande. Respondenterna välkomnar att 
klubbledningen försöker förstå och sätta sig in i klubbens användning av sociala medier, men 

att det är tydligt att de upplever ledningens kunskap och kompetens inom det området som 
begränsad. De tror förvisso att klubben skulle vinna på en ökad prioritering av sociala medier 

från klubbens sida, för att i förlängningen sälja fler biljetter och öka intresset för klubben. De 
följer å andra sidan direkt upp med att det är något som blir svårt att förverkliga i dagsläget 

till följd av svårigheterna att övertyga klubbledningen att det är investeringar som tydligt 

kommer löna sig.  
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Ett annat förbättringsområde som i viss mån beror på klubbens resurser och prioritering av 
klubbens användning av sociala medier är öka utnyttjandet av dem under säsongsuppehåll. 

Även respondenterna berättade att klubbens sociala medier, i stort sett ligger nere under juli 

månad, mycket till följd av att de som arbetar med sociala medier då uppmanas vara lediga 
av klubbledningen. De hävdar dock att även om de inte har resurser och möjlighet att aktivt 

arbeta med sociala medier även under sommarmånaderna skulle, och borde, inlägg 
förberedas innan ledigheten som sedan bara är att skicka iväg under sommaren.  

Respondenterna är av den uppfattningen att elitidrottsklubbar i Sverige, i synnerhet inom 
ishockey hela tiden utvecklas inom området och att de kommer fortsätta göra det i takt med 

att klubbarna växer i omsättning. Än idag händer det dock inte sällan att respondenterna 

behöver hjälpa till inom andra områden i klubben, ofta långt ifrån deras faktiska 
arbetsuppgifter. Dock hoppas de att klubbar kan lägga mer resurser på kommunikation och 

sociala medier i takt med att klubbarna växer och har större organisationer. Därför tror de 
att inom en snar framtid kan de som arbetar med sociala medier fokusera mer på just det, 

och mindre på annat som egentligen står utanför deras arbetsbeskrivning. 

  



 

 

 

50 

 	



 

 

 

51 

7 Diskussion	
Innehållsanalyser av inläggen publicerade av Linköping HC och Frölunda HC utfördes för 

att undersöka vilka varumärkesattribut som förmedlas på respektive Facebooksidor. 
Utöver innehållsanalyser har även intervju med två representanter från Linköping HC 

utförts för att undersöka syftet och intentionen med användandet av sociala medier. Med 

hjälp av dessa två metoder har det faktiska användandet samt klubbens avsikter och 
ambitioner med att använda sociala medier undersökts. I följande avsnitt avser vi föra en 

diskussion om varför innehållsanalyserna ser ut som de gör samt innebörden av dem. Vi 
avser också använda dem för att tillsammans med intervjun med klubben svara på 

frågeställningarna och fylla studiens syfte.  

Innehållsanalyserna visade att klubbens agerande inte skiljer sig mellan säsong och 

säsonguppehåll när det kommer till publicering av inlägg innehållande produktrelaterade 

attribut eller icke-produktrelaterade attribut. Det visade sig att klubben under båda 
tidsperioderna fokuserade mer på produktrelaterade attribut än icke-produktrelaterade 

attribut, vilket visade sig vara de som attribut som skapade signifikant mest engagemang hos 
fansen under säsong. Mer publicering av produktrelaterade attribut visar på att klubben 

lägger en större vikt på inlägg som är direkt relaterade till den sportsliga prestationen, i 
denna studie sett som kärnprodukten.  

Det framgår i intervjun att klubben har en avsikt att förmedla inlägg på Facebook av den 

anledningen att de vill sälja matchbiljetter samt att dra folk till hemsidan där 
sponsorbudskap förmedlas. Klubben får därigenom en direkt inkomstkälla som går att 

härleda till hur fansen agerar på deras sociala medier-sidor. Som nämndes i intervjuanalysen 
är det dock ingen medveten avsikt från klubbens sida att förmedla specifika 

varumärkesattribut för att engagera fansen och i förlängningen få dem att öka sin 
konsumtion. Deras strategi är att i största allmänhet förmedla inlägg de tror skapar största 

möjliga engagemang i form av reaktioner, kommentarer och delningar. 

Innehållsanalysen visade att det finns skillnader i hur fansen engagerar sig under de olika 

tidsperioderna, från att under säsong till en högre grad engagera sig för produktrelaterade 

attribut, speciellt sportsliga resultat, till att under säsongsuppehåll visa ett högre 
engagemang för icke-produktrelaterade attribut, i synnerhet transparens. Sammantaget 

visade fansen högre engagemang för produktrelaterade attribut än icke-produktrelaterade 
attribut. Det går utifrån innehållsanalysen att antyda att klubben har för avsikt att förmedla 

inlägg som bidrar till ett ökat engagemang hos fansen på deras Facebooksida. Detta då de 
varumärkesattributen som klubben publicerar mest frekvent också är de som fansen visar 

högst engagemang för. Det var speciellt tydligt att inlägg kategoriserade till det 
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produktrelaterade attributet sportsliga resultat genererade ett mycket högt engagemang hos 
fansen. Dock är det svårt att utifrån innehållsanalyserna om klubben har som strategi att och 

avsikt att använda Facebook till att framhäva varumärkesattribut och att engagera fansen. 

Av den anledningen var det förtjänstfullt att genomföra den kvalitativa intervjun med 
klubben, då den bidrog till att svara på den frågan. Kommunikatörerna hävdade att det är en 

medveten strategi hos klubben att använda sociala medier för att skapa engagemang hos 
fansen, men att denna strategi först på senare tid fått genomslag hos klubbledningen. Genom 

att förmedla positiva varumärkesassociationer i sina inlägg kan klubben i längden främja ett 
lojalt beteende hos fansen, något som bidrar till en ökad försäljning av exempelvis 

matchbiljetter (Gladden & Funk, 2001, 2002; Bauer m.fl., 2008). 

Det framgick tydligt från innehållsanalysen att Linköping HC publicerar fler inlägg under 
säsong än under säsongsuppehåll. Det berodde enligt respondenterna delvis på bristande 

resurser och en avsaknad av prioriteringar från klubbens sida. Då inläggen under perioden 
var så få är det svårt att konkret uttala sig om fansens engagemang för specifika 

varumärkesattribut under säsongsuppehåll. Däremot visade innehållsanalysen att fansen 
visade ett avsevärt högre engagemang till icke-produktrelaterade attribut jämfört med 

produktrelaterade attribut under säsongsuppehåll. Något som klubben skulle kunna dra 
nytta av för att skapa en långsiktig relation till supportrarna och på så sätt stärka klubbens 

varumärke. Då inga matcher spelas under perioden är det då förtjänstfullt att förmedla och 

framhäva icke-produktrelaterade attribut som enligt Bauer m.fl. (2008) och Parganas m.fl. 
(2015) starkt bidrar till att bygga upp ett starkt varumärke av den anledning att det är 

bestående över tid, till skillnad från produktrelaterade attribut som lätt skiftar beroende på 
lagets sportsliga prestation.  

Innehållsanalysen visade att klubben publicerar en ytterst liten mängd inlägg (3,8%) som 
framhävde det icke-produktrelaterade attributet kommersiella samarbeten. Tidigare 

forskning har hävdat att fans visar prov på en större lojalitet till företag som sponsrar deras 

favoritklubb, något som starkt motiverar företag att sponsra idrottsklubbar (Levin m.fl., 
2004; Biscaia m.fl., 2013). Klubbarna kan utnyttja denna lojalitet till att öka sina intäkter 

från kommersiella samarbeten där sociala medier används för att sprida sponsorernas 
budskap, något som ger klubbarna en möjlighet att öka sina direkta intäkter. Dock visar 

andra studier på att fansen ser dessa inlägg som irriterande och påverkar deras relation och 
syn till klubbens varumärke i negativ bemärkelse (McCarthy m.fl., 2014; Parganas & 

Anagnostopoulos, 2015). Då inläggen med kommersiella meddelanden på Linköping HC:s 

Facebooksida visade på ett lågt engagemang dras slutsatsen att fansen inte uppskattar dessa 
inlägg.  
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Utmaningen med att lyckas balansera det kommersiella syftet med det att engagera fansen 
återfinns hos Linköping HC. Det ekonomiska och kommersiella syftet, är primärt något som 

klubbledningen framhäver, medan kommunikatörerna föredrar de engagemangsskapande 

motivet. Denna utmaning har i tidigare studier hävdats vara en av de största för 
idrottsklubbar i deras användning av sociala medier (McCarthy m.fl., 2014; Parganas & 

Anagnostopoulos, 2015).  

Klubbens kommunikatörer påtalar att det vore mer fördelaktigt om klubben publicerade mer 

material som visas direkt i flödet, istället för inlägg som hänvisar till material på hemsidan. 
Detta för att inlägg med material som visas direkt i flödet skapar högre engagemang. Något 

som även går att utläsa av innehållsanalyserna av Linköping HC:s Facebook-publiceringar. 

Inlägg som innehöll visuellt material, speciellt videor, bidrog till att skapa ett högt 
engagemang hos fansen jämfört med inlägg innehållande bara text eller en länk. Detta var 

förvisso något som studien inte syftade till att undersöka, men framgick tydligt vid 
insamlingen av inläggen. Att publicera fler inlägg innehållande material som visas direkt i 

flödet för att engagera fansen istället för att driva trafik till hemsidan, innebär däremot en 
negativ kortsiktig påverkan på intäkterna. Detta då antalet besökare på klubben hemsida 

avgör storleken på intäkterna från de annonser som visas på hemsida.  

Vad gäller sociala mediers ekonomiska syfte lyfter respondenterna under intervjun fram nya 

tillvägagångssätt för att direkt tjäna pengar på klubbens användning av sociala medier. 

Genom att använda sig av det kommunikatörerna kallar branded content som metod kan det 
ekonomiska syftet uppfyllas genom att publicera sponsrat innehåll samtidigt som det kan 

vara innehåll som engagerar fans. Syftet med tillvägagångssättet är att fånga mottagarens 
uppmärksamhet med innehåll som den intresseras och engageras av.  Då inlägget är något 

som fansen förhoppningsvis uppskattar och vill ta del av minskar risken för att skapa 
irritation hos fansen och därmed underlätta den balansgång som påvisats vara viktig mellan 

engagemangsskapande och kommersiella aktiviteter i sociala medier (McCarthy m.fl., 2014; 

Parganas och Anagnostopoulos, 2015). Av denna anledning skulle klubben kunna utnyttja de 
fördelar som finns med att publicera mer material som visas direkt i flödet, speciellt visuellt 

innehåll, något som tidigare påpekats skapar mycket engagemang.  Det är förvisso 
problematiskt att avgöra på förhand men det finns möjlighet att det är bra om än kortsiktig 

kompromiss på det dilemma som kommunikatörerna målat upp. Att med en större andel av 
inläggen i form av väl avvägd branded content försöka lyckas fylla både syftet att skapa 

engagemang samt det ekonomiska syftet. Budskapen kan få större spridning och nå fler 

människor och på så vis stärka klubbens varumärke, samtidigt som det skapar intäkter till 
klubben. 
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I intervjuanalysen redogjordes för den problematik som grundar sig i de svårigheter som 
finns att mäta de ekonomiska förtjänster en klubb uppnår genom sitt varumärkesbyggande i 

sociala medier. Kommunikatörerna uttryckte en oro gällande klubbledningens kortsiktiga 

perspektiv om hur sociala medier och i synnerhet Facebook ska användas. Att endast jobba 
för kortsiktiga intäkter i sociala medier är något som tidigare forskning påpekat kan riskera 

att skada förtroendet som finns mellan fans och klubb (McCarthy m.fl. 2014; Parganas & 
Anagnostopoulos, 2015; Parganas m.fl., 2015). Kommunikatörerna har ett mer långsiktigt 

perspektiv och föredrar inlägg som endast avsåg att skapa engagemang, transparens och 
spridning, framför inlägg som hade direkt ekonomiskt syfte. Det sker som tidigare beskrivet 

en förändring i deras arbete som innebär att sociala medier i större utsträckning syftar till ett 

engagemangsskapande syfte framför det direkt ekonomiska. Hur den här förändringen 
faktiskt sett ut går inte att avläsa i denna studies innehållsanalyser av klubbens 

Facebookinlägg. För att kunna utläsa detta hade studien behövt studera längre tidsperioder 
för att tydligare kunna se förändringar i vilken typ av inlägg som publiceras. Det skulle även 

krävas mätning av fler faktorer och parametrar för att kartlägga om klubben har ett 
kortsiktigt eller långsiktigt perspektiv på sin användning av sociala medier.  

Förvisso framgick det i samband med insamlingen av inlägg att klubben publicerar en stor 
andel inlägg som avser att driva folk till hemsidan, något som vi tidigare påpekade varit för 

att kortsiktigt öka klubbens intäkter, däremot genererar inlägg innehållande material som 

kan ses direkt i flödet på klubbens sociala medier-sidor mer engagemang, något som 
framgick i både intervjun och innehållsanalysen. Problemet för kommunikatörerna är att 

övertyga klubbledningen att klubben gynnas av att satsa på en långsiktig strategi med 
indirekta ekonomiska förtjänster, som kommer av att bygga en stabil supporterskara med 

lojala fans. Just vikten av en god relation mellan supportrar och klubben är något tidigare 
forskning hävdat bidrar till att stärka klubbens varumärke och på så vis skapa hängivna och 

lojala supportrar (Gladden & Funk, 2002; Bauer m.fl., 2008). 
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8 Slutsats	
I det avslutande kapitlet kommer studiens slutsatser att presenteras för att därigenom 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Kapitlet kommer även belysa det akademiska 
bidrag och slutligen ge förslag på vidare forskning inom ämnesområdet. 

Idrottsklubbars och andra organisationer ges genom användandet av sociala medier 

chansen att nå ut med sina budskap och få stor spridning på det dem publicera. Det är ett 
utmärkt tillvägagångssätt för att bygga och främja relationer med supportrar och kunder. 

Denna studie visar att sociala medier, i synnerhet Facebook är ett lämpligt verktyg för att 
framhäva flera varumärkesattribut av olika karaktär. Det utvecklade teoretiska ramverket 

som i studien använts för att analysera klubbarnas inlägg, har bidragit med en ökad insikt 
i vilka typer av inlägg som engagerar fans i form av reaktioner, kommentarer och delningar. 

Det har även bidragit med kunskap om vad klubbarna väljer att framhäva för att på så sätt 

skapa engagemang hos fansen.  

Innehållsanalyserna visar på att fallorganisationen Linköping HC publicerar en 

förhållandevis jämn fördelning mellan produktrelaterade och icke-produktrelaterade 
attribut på sin Facebooksida. Dock publicerades aningen fler inlägg som förmedlar 

produktrelaterade attribut, vilket visade sig vara de som skapade signifikant mest 
engagemang hos fansen under säsong. Mer publicering av produktrelaterade attribut visar 

på att klubben lägger en större vikt på inlägg som är direkt relaterade till den sportsliga 

prestationen, i denna studie sett som kärnprodukten.  

Det finns skillnader mellan de olika tidsperioderna för andelen inlägg som klubben 

publicerade på sin Facebooksida. Både Linköping HC och referensklubben Frölunda HC 
publicera mycket fler inlägg under säsong jämfört med säsongsuppehåll. Ett aktivt 

varumärkesbyggande även under säsongsuppehåll skulle vara förtjänstfullt, men sker inte 
i dagsläget enligt respondenterna till viss del på grund av resursbrist samt avsaknad av 

prioriteringar från klubbens sida.  

Fansen reagerar annorlunda mellan de två tidsperioderna, från att engageras mer av 

produktrelaterade attribut under säsong till att istället engagera sig mer för inlägg 

innehållande icke-produktrelaterade attribut under säsongsuppehåll. De icke-
produktrelaterade attributen är viktiga för en idrottsklubbs varumärke av den anledning 

att det är bestående över tid, till skillnad från produktrelaterade attribut som lätt skiftar 
beroende på lagets sportsliga prestation. De kan därför bidra med att främja ett långsiktigt 

lojalt följande från fansen.  
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Innehållsanalyserna visade att klubbarna hade ett väldigt enhetligt agerande sett till vilka 
varumärkesattribut som publiceras på respektive Facebooksidor, samt hur fansen 

engageras av olika varumärkesattribut. Dock kan innehållsanalyserna endast bidra med en 

begränsad bild av klubbens varumärkesbyggande arbete i sociala medier. Det skulle krävas 
att fler faktorer undersöks för att kunna kartlägga vad klubben har för strategi i sociala 

medier och vad användningen fyller för syften. Av den anledningen var intervjun med 
Linköping HC förtjänstfull då den bidrog med viktiga insikter om en klubbs arbete med 

sociala medier. Det framgick tydligt under intervjun att klubben inte hade någon medveten 
avsikt att förmedla just varumärkesattribut, utan fokus låg på att skapa och främja 

engagemang från fansen. I intervjun gick det däremot i de båda respondenternas 

resonemang och svar kring vad som skapar intresse för klubben och sporten att tydligt 
urskilja varumärkesattribut från det teoretiska ramverket som legat till grund för 

innehållsanalyserna. Kommunikatörerna lyfter bland annat fram publik, framstående 
spelare och sportslig resultat som anledningar till att engagemang skapas och att 

människor intresserar sig för klubben. Även studiens innehållsanalyser visar att inlägg 
innehållande dessa attribut skapar stort engagemang. Dessa attribut bör därmed ses som 

förtjänstfulla att lyfta fram i klubbens sociala medier.  

Enligt klubbens kommunikatörer finns det två tydliga syften med användningen av social 

medier. Det första är att skapa stort engagemang hos fansen för att på så vis öka intresset 

för klubben och i förlängningen sälja fler biljetter. Respondenterna menar att en öppen och 
relationsbyggande kommunikation i sociala medier där fansen får ökad insyn är vad som 

bidrar till ökat engagemang från supportrarnas sida. 

Samtidigt finns ett tydligt ekonomiskt syfte som primärt avser att skapa intäkter till 

klubben genom att driva trafik till klubbens hemsida, men som också kan uppfyllas genom 
att framhäva kommersiella budskap från sponsorer.  

Dessa två syften står i stor utsträckning i konflikt med varandra då inlägg som innehåller 

kommersiella meddelanden eller länkar till hemsidan genererar mindre engagemang och 
intresse. Det är en utmaning för klubben att ha en strategi som lyckas fylla både dessa 

syften. Till vilken grad användningen av sociala medier i förlängningen lyckas öka 
försäljningen av biljetter samt öka intresset för klubben och dess varumärke är svårt att 

avgöra och inget denna studie kan fastslå. Kommunikatörerna som driver klubbens kanaler 
i sociala medier är övertygade om de långsiktiga förtjänsterna av att driva sociala medie-

kanaler som skapar engagemang och lojalitet, genom att stärka klubbens varumärke. 

Samtidigt beror utmaningen till stor del på problematiken att härleda och påvisa de 
långsiktiga ekonomiska förtjänsterna, för en klubbledning som i större grad vill prioritera 
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ett mer kortsiktigt perspektiv med avsikt att direkt skapa intäkter från användningen av 
sociala medier. 

Det vore förtjänstfullt för organisationer om de hade en enhetlig syn på hur sociala medier 

ska användas och vilket syfte sociala medier ska fylla för dem, i synnerhet för 
elitidrottsklubbar, där balansgången mellan engagemangsskapande och kommersiella 

aktiviteter är kritisk. Av den anledningen finns det tydliga fördelar för en idrottsklubb att 
klargöra hur man värdesätter sitt arbete i sociala medier för att framgångsrikt fylla både 

det engagemangsskapande och ekonomiska syftet. 

8.1 Forskningsbidrag	och	förslag	på	vidare	forskning	
Studien har i en fallstudie av en svensk elitidrottsklubb bidragit med lärdomar om hur sociala 

medier och i synnerhet Facebook kan användas för att förmedla specifika delar av en 
idrottsklubbs varumärke för att på så sätt attrahera fans och kunder. Dessa lärdomar kan i 

viss utsträckning även appliceras på organisationer inom andra sektorer utanför en 
idrottskontext. Studien har lyckats belysa tydliga ändamål med användningen av sociala 

medier och vilka förtjänster och utmaningar en idrottsklubb kan komma att möta vid 

användning av dem.  

Studien har också vidareutvecklat ett teoretiskt ramverk som är applicerbart för att analysera 

det innehåll en idrottsklubb publicerar i sociala medier beträffande varumärkesattribut, samt 
hur fansen reagerar på dem. Då studien påvisade klubbens intentioner att publicera material 

som skapar engagemang i sociala medier vore det av intresse att kvalitativt undersöka hur 
fans och kunder ser på inläggen och vad explicit som får dem att interagera med dem. 

Detta för att i större omfattning kartlägga vad för innehåll som får fans att engagera sig för 

olika inlägg. Vidare forskning om vad olika sociala medier spelar för roll i en idrottsklubb 
eller organisations totala marknadsföringsstrategi vore även det värt att studera för att dra 

mer ingående lärdomar om vilka förtjänster olika kanaler inom sociala medier har. 

Studien belyser utmaningar som även tidigare forskning har framhävt. När det kommer till 

fallorganisationen Linköping HC utmärkte sig en diskrepans mellan klubbledningens och 
kommunikatörernas bild av vilken roll sociala medier ska spela för klubben som 

marknadsförings- och varumärkesbyggande verktyg. Diskrepansen är till stor del en följd av 

svårigheterna att härleda indirekta intäkterna som varumärkesbyggande i sociala medier kan 
medföra. Med anledning av detta är det av intresse att undersöka hur organisationer inom 

alla sektorer ser på, och hanterar, detta påträffade dilemma. Vidare forskning föreslås även 
att undersöka fler klubbar inom olika sporter med olika förutsättningar, för en mer 
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mångsidig kartläggning av de förtjänster och utmaningar som användningen av sociala 
medier innebär. 
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