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Abstract 

Facebook is today a phenomenon that has connected the whole world. With millions of users 

this has become an attractive place for soccer clubs to connect with their fans. But in what 

ways are they using Facebook as a tool to connect with their fans? 

This essay aims to answer the question if it’s a difference in the way English and Swedish 

teams communicate with their fans on Facebook. The study was conducted with the use of 

telephone- and mail interviews. Too analyze the material the main theories I´ve used was 

public relations theory and the public sphere.   

The result of this study shows that it´s a difference in the way the Premier league teams 

Arsenal and Queens Park Rangers communicate in comparison with the Swedish teams 

Helsingborgs IF and IF Elfsborg. The Swedish teams are looking to create relationships by a 

two-way communication with their fans while the English teams are looking to create 

relationships with their fans thru pictures, interviews etc. Arsenal is also unique in this study 

by using Facebook as a tool for commercial purposes. 
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1. Inledning  

”De sociala mediernas grepp om människors vardag har även förändrat 

idrottsklubbarnas sätt att kommunicera med supportrar och övrig omvärld. Rena nyheter, 

inbjudan till olika tävlingar, information om biljetter annan försäljning sprids direkt via i 

första hand Facebook.” 

     (gp.se, 130221)   

 

Facebook har idag vuxit fram som ett samhällsfenomen där människor från olika världsdelar 

kan ta kontakt med varandra och utbyta information. Med ett snitt på 618 miljoner dagliga 

användare i december 2012 (facebook.com,130221) har Facebook blivit en plats där de flesta 

befinner sig, fotbollsklubbar är inget undantag. 

 

Göteborgsposten publicerade den 3 oktober 2011 en artikel där man beskrev hur olika 

idrottssklubbar använder sig av samhällsfenomenet Facebook som ett sätt att ta kontakt med 

sina fans. Andrej Häggblad, marknadschef vid IFK Göteborg säger i artikeln att han ser det 

som ett kostnadseffektivt sätt att kommunicera, samtidigt som det går att ses som en 

bekräftelse på att de är populära och omtyckta som förening (gp.se, 130221).  

Problemområdet till denna uppsats är att se hur samhällsfenomenet Facebook används av 

fotbollsklubbar för att kommunicera med sina fans. Jag vill genom kvalitativa intervjuer 

undersöka skillnader på hur lag från den svenska högsta ligan Allsvenskan kommunicerar 

med sina fans i jämförelse med Premier League. Premier League är i sin tur är en av världens 

populäraste ligor  samtidigt som det är den högsta ligan i England. Allsvenskan är idag rankat 

på tjugotredje plats i UEFAs officiella ranking av ligor medan Premier League ligger tvåa 

(fotbollskanalen.se,130222). 

 

Denna studie är inriktad på strategisk kommunikation. Ett område inom strategisk 

kommunikation är PR (Public Relations). Jag har med hjälp av PR som arbetsätt försökt se 

hur klubbarna försöker skapa, och behålla relationer till sina fans. I denna uppsats används 

även Habermas teorier om offentlighet för att på så sätt se om någon, och i så fall vilka som 

blir uteslutna från den sfär fotbollsklubbarna skapar genom att befinna sig på Facebook.  

 

http://www.gp.se/
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Den forskningen som idag utförts kring fotbollslags användning av sociala medier är relativt 

tunn. Det finns ett flertal undersökningar som har ett företagsekonomiskt perspektiv på hur 

svenska fotbollsklubbar använder sig av sociala medier, dessa fokuserar ofta på 

relationsmarknadsföring. Det som skiljer denna uppsats från andra studier är att den använder 

sig av ett medie- och kommunikationsperspektiv genom PR. Den jämför även svenska 

respektive engelska fotbollsklubbars sätt att kommunicera på Facebook, vilket tidigare inte 

gjorts.  

 

2. Syfte & Frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att kartlägga skillnader i hur svenska respektive engelska 

fotbollslag kommunicerar med sina fans på Facebook.   

 

* Hur använder sig svenska respektive engelska lag av Facebook för att skapa och bevara 

relationer med sina fans?  

 

* Vad är syftet med att använda Facebook som ett sätt att kommunicera med sina fans? 
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3. Teorier 

3.1 Public Relations 

I denna uppsats använder jag mig av public relations som teori. För att förklara begreppet PR 

använder jag mig av Cutlip, Centers och Brooms (2009) definition av begreppet. De förklarar 

public relations som en ledningsfunktion som ska identifiera, skapa och bevara relationer 

mellan organisationer och dess publik (Cutlip, Center & Broom, 2009:21). För att skapa och 

bevara relationer anser James Grunig, Larissa Grunig och William Ehling att det krävs 

ömsesidighet, förtroende, trovärdighet, ömsesidig legitimitet, öppenhet, ömsesidig 

tillfredsställelse och ömsesidig förståelse och genom dessa uttryck kan organisationer stärka 

banden mellan sina kunder. Det var Center och Jackson som vid början av 1990-talet slog fast 

att målet med PR-aktiviteter är att förstärka de relationer som organisationer har med sina 

publiker (Falkheimer & Heide, 2011:136). 

För att organisationer idag ska sticka ut från mängden måste de bygga sitt rykte rätt, detta går 

att göra genom PR (Cutlip, Center & Broom, 2009:25). Landskapet för de som jobbar inom 

PR har förändrats på senare år. Det har tillkommit ett flertal nya kanaler och vägar där 

information kan sprida sig. Människor som jobbade inom PR såg tidigare sina konsumenter 

som en publik, detta har dock ändrats. Idag anses publiken som en aktiv deltagare i en 

konversation (Brown, 2009:21ff). 

Detta innebär att organisationers nyckelpubliker blivit interaktiva och likvärdiga deltagare i en 

ständigt pågående kommunikationsprocess, de anses inte längre vara passiva mottagare som 

endast tar emot information. Om en organisation idag ska arbeta relationsskapande med sina 

kunder krävs det att de lämnar det gamla tankesättet att kommunicera utifrån massmedier och 

istället satsar på en interpersonell kommunikation, som exempelvis sociala medier 

(Falkheimer & Heide, 2011:137).  

För att skilja på PR och marknadsföring går det säga att marknadsföring saknar ett 

kommunikativt perspektiv. Marknadsföringsaktiviteter är ofta mer taktiska än strategiska, 

detta leder till att relationerna med kunderna blir mer kortsiktiga än långsikiga (Falheimer & 

Heide 2007:42) 
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3.1.1 PR 2.0 

 

”Communications is undergoing a radical change. Every aspect of how we exchange 

information is feeling the impact of the technological revolution. Changes are taking 

place in the way we use media channels that have been available to us for many years. 

Totally new communications channels are emerging. The PR practitioners of the 21
st
 

century must understand all of these and how they are controlled and influenced if they 

are going to adapt and survive in this new environment”  

     (Brown, 2009:4). 

 

PR-teoretikern James E. Grunig (2009) ser att PR-aktörer har omfamnat intåget av sociala 

medier som ett nytt sätt att nå sin publik. Han ser att sociala medier har potentialen att 

exempelvis göra PR mer globalt, strategiskt, två-vägsorienterat men även interaktivt (Grunig 

2009:1). Även om mediekanaler förnyar sig tror inte Brown (2009) att de traditionella 

kanalerna kommer att försvinna. Han ser till historien och menar på att den gamla 

masskommunikationen aldrig blivit ersatt av nya medier utan istället har anpassat sig till det 

nya mediaklimatet. (Brown, 2009:7f). Grunig (2009) upplever att de nya medierna idag, som 

exempelvis sociala medier, fortfarande används på samma sätt som de traditionella medierna. 

Han fortsätter med att säga att de nya medierna inte alltid används till sin fulla potential 

(Grunig 2009:3).  

En påföljd av denna teknologiska utveckling är att veta ”var” man ska konversera med sina 

publiker (Brown, 2009:23). Enligt Solis och Breakenridge (2009) så har sociala medier 

förändrat PRs synsätt, det går inte längre att sända ut ett meddelande till en publik och göra 

det meningsfullt. Sociala medier har dock gjort det lättare att kommunicera med fler olika 

grupper, även de mer nischade grupperna. PR har börjat bli mer levande, detta genom att det 

har blivit möjligt att konversera med sina publiker. Solis och Breakenridge (2009) menar att 

denna typ av kommunikation bidrar till ett mer meningsfullt engagemang, samtidigt som 

varumärket synliggörs mer (Solis, Breakenridge, 2009:31f). Som nämnt tidigare är det viktigt 

att förstå att publiken inte längre är passiv, utan aktiv.  Detta innebär att organisationer inte 

bara tilltalar sina publiker, utan att de även ska ta tillvara på deras åsikter. Det är därför viktigt 

för en organisation som exempelvis är med i Facebook att ge de som deltar i gruppen något av 

värde. Utan att ha något att erbjuda känner inte människor att det är viktigt att delta. Om en 

organisation misslyckas med att ge värde till sin publik på Facebook, som i sin tur är en öppen 
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miljö, kan dess publik öppet visa sitt missnöje (Brown, 2009:51). Med tillväxten av ny media 

har det blivit svårare att kontrollera informationen som sprids. Alla kan nu säga öppet vad de 

tycker och informationen är öppen för nästan alla (Grunig 2009:3f).  

 

3.2 Den strategiska arbetsprocessen 

Som jag nämnde tidigare har PR utvecklats genom åren. Förutom att publiken har blivit aktiv 

har PR börjat bli ett sätt att hantera organisationens publiker. Med hjälp av en 

fyrastegsprocess kan PR hjälpa en organisation med problemlösning och förändringsprocesser 

(Cutlip, Center & Broom, 2009:285f). Dessa fyra steg är: 

1. Definiera ett problem eller en möjlighet. Detta steg ligger till grund för de andra 

tre. Genom att ta till vara på kunskap, åsikter, attityder av de människor som är 

inom, men även utanför organisationen, går det att få en bas att stå på när det 

senare är dags att förändra.  

2. Planering och strategi. Detta stadie handlar om att samla ihop den information som 

togs till vara på i första steget för att planera hur den tänkta kommunikations-

insatsen ska se ut.  

3. Vidta åtgärder och kommunicera ut budskapet. Det tredje steget handlar om att 

implementera de förändringar och kommunicera ut det man lärt sig till publiken.  

4. Sista steget handlar om att utvärdera åtgärden som är gjord. Här ser organisationen 

om kommunikationsinsatsen gav utslag. Beroende på resultat kan förändringar i 

insatsen ske, den kan även avslutas om den inte gav effekt (Cutlip, Center & 

Broom, 2009:285ff).  

 

3.3 Tvåvägskommunikation 

Det finns två olika sätt att se på två-vägskommunikation, det ena sättet är tvåvägs- 

asymmetrisk kommunikation. Det innebär att sändaren av budskapet är dominant och försöker 

övertala mottagaren att agera på det sätt företaget vill. Det andra sättet kallas två-vägs 

symmetrisk kommunikation. De använder den information de har om sin publik för att 

förhandla sig till ett ”win-win” i exempelvis konflikter, och genom detta bygga relationer som 

är fördelaktiga för företag och dess målgrupper. En organisation behöver inte endast använda 
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en typ av två-vägskommunikation utan de kan kombineras. Vissa gånger behöver 

organisationer följa sina egna intressen, och genom detta övertyga dess publik om att det är 

viktigt att följa organisationens sätt att se på saken. Medan andra gånger försöker 

organisationen hitta en mellangrund mellan det organisationen och publiken vill. Modellen för 

tvåvägskommunikation har som strategisk utgångspunkt att hantera konflikter och bygga 

relationer med sin publik. För att kunna använda två-vägskommunikation på bästa sätt är det 

viktigt att organisationen samlar information om de målgrupper företaget har, för att på så sätt 

ta bättre strategiska beslut (Dozier,Grunig & Grunig,1995:43ff).  

 

3.4 Sociala Medier 

Nationalencyklopedin sammanfattar sociala medier som ett samlingsnamn för olika sätt 

människor kan kommunicera direkt med varandra, exempelvis genom text, bild eller ljud 

(ne.se). Vi har idag gått från webb 1.0 till webb 2.0. Webb 1.0 var starten av internet, 

innehållet på internet bestod av information som redan var färdigproducerad. Webb 1.0 var 

inte till för att användare själv skulle producera material. Idag då vi har gått till webb 2.0 där 

användarna själva är delaktiga och skapa material. För att en webbsida ska kunna kallas webb 

2.0 behöver designen av sidan vara interaktiv och användbar (Diaz, 2012:30). Dessa krav 

uppfyller idag sociala medier eftersom det är ett kommunikativt medium. Idag kännetecknas 

sociala medier av tvåvägskommunikation, detta eftersom det är möjligt att kommunicera med 

fler människor, och de enskilda mottagarna har även möjlighet att sända information under 

samma villkor som en sändare i samma medium. Sociala medier har blivit en plats där 

människor som är intresserade av en fråga kan samlas och delta i en diskussion, och genom 

denna diskussion blir man även en producent av innehållet som finns på sidan. (Heide, 

Johansson, Simonsson, 2012:224f) Sociala medier hjälper även organisationer att på ett 

enklare sätt se aktiviteter och åsikter som deras kunder har, detta kan vara viktigt ur en ren 

strategisk kommunikationsfunktion. Men det finns även nackdelar med sociala medier. Med 

framväxten av digitala medier så har människor fått en möjlighet att lättare kunna sprida sina 

uppfattningar och tankar kring organisationer eller människor. Detta i sin tur leder till att 

kommunikatörer och organisationer inte har lika stor koll på informationsflödet som 

behandlar organisationen (Heide, Johansson & Simonsson 2012:237ff). Specifikt för 

Facebook är exempelvis att det finns möjligheter att vara nedlåtande mot andra i 

kommentarsfält.  
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3.4.1 Facebook 

I denna uppsats kommer jag att fokusera på det sociala mediet Facebook. Facebook grundades 

2004 av Mark Zuckerburg medan han studerade på Harvard University. Facebook var i början 

endast tillgänglig för Harvard-studenter som ett sätt att ta kontakt med varandra. Under 

september 2005 öppnades portarna för resten av världen (Heide, Johansson, Simonsson, 

2012:230) Facebook har nu utvecklats till ett globalt socialt medium där nästan alla länder är 

delaktiga (Diaz, 2012:35f). På Facebook kan personer dela med sig av statusuppdateringar om 

vad som händer i deras liv. Det går även att dela med sig av bilder och videoklipp på vad 

personen själv önskar dela med sig. En annan stor funktion på Facebook är att användare kan 

”gilla” andras statusuppdateringar,bilder eller filmklipp. Enligt Heide så är den primära 

strukturen i sociala medier användarnas profiler som i sin tur ska ge en indikation om deras 

intressen, aktiviteter, bakgrund och så vidare (Heide, Johansson, Simonsson, 2012:235). 

Facebook används idag av företag såväl som privatpersoner. Företag har upptäckt att 

Facebook ger dem en plattform att relativt kostnadsfritt kunna sprida sina budskap och bygga 

relationer med deras fans. Genom att ”gilla” företags offentliga Facebook-sidor får människor 

möjlighet att kontinuerligt bli uppdaterade om vad som händer runt företaget.  

 

3.4.2 PR och Facebook 

Med framväxten av sociala medier har företag hittat en plattform att kunna föra ut sitt 

budskap till en stor publik. Inom sociala medier finns det en flervägskommunikation, vilket 

innebär att företag inte har lika stor möjlighet att styra sin kommunikation som de skulle haft i 

en traditionellkommunikationsmodell, där förhållandet bygger på en avsändare och en 

målgrupp. Lena Carlsson, som arbetar som art director och kommunikationsstrateg på 

kommunikationsbyrån Kreafon, menar att de som idag jobbar med sociala medier ser att 

företag bör använda sociala medier som ett sätt att bygga relationer, öppna upp för dialog och 

skapa förtroende. De bör även försöka undvika att sälja produkter. Facebook har också hjälpt 

företag att kommunicera på ett mer på ett individsanpassat sätt i jämförelse med 

masskommunikation (Carlsson, 2009:34ff).  

 

3.5 Offentligheten 

Begreppet ”public sphere” (offentligheten) kommer från sociologen Jurgen Habermas. 

Offentligheten skapades då Habermas upptäckte att kapitalismen började växa fram i 

europeiska feodala samhällen runt 1700- och 1800-talet (Manning,2001:4). Handelsmässor, 
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stapelplatser och hamnstäder blev platsen där ”nyheter” kunde sprida sig. I och med att 

varuhandeln etablerade sig så bidrog det till att informationsspridningen ökade, denna 

information behandlade exempelvis priser och råvaror. (Habermas, 2003:ixff). Kapitalismen 

medförde även vad vi idag kallar för press och post. Det var kungarna och staten som använde 

dessa verktyg för att offentliggöra sina befallningar och meddelanden, medan medborgarna 

var de som tog del av informationen. Problemet var dock att de endast var de lärda som kunde 

läsa ”nyheterna”. Detta skapade en särskild social sfär för de borgliga som hade ekonomiska 

resurser och en tillräcklig utbildning (Habermas, 2003:viiiff). Habermas menade att det fanns 

en offentlig och en privat sfär. Inom den offentliga befann sig staten och hovet medan den 

privata bestod av privatpersoner. Den privata sfären var även uppdelad efter vilken ekonomisk 

tillhörighet och vad man hade för typ av familjeliv (Habermas, 2003:xiiiff) 

Men för att ett fungerande demokratisk samhälle skall uppstå menar Habermas att människor i 

samhället behöver bidra genom en rationell debatt (Manning, 2001:5). Denna rationella debatt 

började föras på offentliga institutioner. Offentliga institutioner bestod av kaffehus och 

salonger. Det var över drycker som te, kaffe och choklad (Habermas, 2003:38ff) som 

människor för en billig peng kunde delta i samtalet genom att diskutera nyheter. Argumenten 

kunde då vägas mot olika bevis eller logiska förklaringar (Manning, 2001:5).  

Även om det var de kapitalistiska marknaderna som orsakade institutioner där människor 

kunde komma samman och i sin tur skapa offentligheten, så var det även samma krafter som 

enligt Habermas försvagade den på 1990-talet. Habermas menade att de offentliga 

institituonerna ersattses med masskommunikation vilket förde med sig att den rationella 

debatten försvagades då tidningar exempelvis började innehålla  privata intressen. 

Kapitalismen ersatte med andra ord kyrkan och feodala kungar med reklam, pr och 

masskommunikation.(Manning,2001:5). Det har uppstått kritk mot Habermas teorier:  

 

“… criticism concerns Habermas´s historical account of the public sphere. This has been 

subjected to intense criticism on two counts: that it rests upon an idealized account of its 

condition in the eighteen century and on an over-pessemistic reading of its decline in the 

twentieth century” – (Manning,2001:8) 

Detta syftar till exempel på att Habermas antog att alla var inbjudna till exempelvis 

kaffehusen. Detta stämde inte då det endast var rika vita män och en del kvinnor som fick 

möjlighet att delta i konversationen (Ibid).  
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Idag har samhället utvecklats ytterligare. Enligt Thompson (2001) har utvecklingen av 

kommunikationsmedierna skapat nya former av interaktioner, en ny slags synlighet och nya 

nätverk för informationsspridning i den moderna världen. Thompson (2001) menar att detta 

betyder att vi återigen måste tänka igenom vad offentligheten innebär i en värld som skapat 

sig nya sätt att kommunicera och sprida information. Med Facebook kan individer nu 

exempelvis interagera med människor från andra sidan världen utan att behöva möta dem i 

samma rum och tid (Thompson, 2001:99). 

 

3.6 Thompsons tre typer av interaktion 

Thompson (2001) har definierat tre former av interaktion som skapas genom användandet av 

kommunikationskanaler idag. Dessa är: interaktion ansikte mot ansikte, medierad interaktion  

och medierad kvasiinteraktion. Dessa interaktionstyper är av hybridkaraktär, vilket innebär att 

de kan kombineras (Thompson, 2001:108ff). 

 

3.6.1 Interaktion ansikte-mot-ansikte 

Den första interaktionstypen ansikte-mot-ansikte består av att människor befinner sig i en 

kontext av samtidig närvaro som Thompson (2001) uttrycker det. Interaktionen är dialogisk 

vilket innebär att samtalet består av en tvåvägskommunikation där mottagaren kan besvara 

sändaren och vice versa. Denna typ av interaktion kännetecknas även av möjligheten till ett 

flertal symboliska signaler. Symboliska signaler innebär att talet exempelvis kan kompleteras 

med gester som förtydligar det som just är sagt, exempelvis leenden (Thompson, 2001:108f).  

 

3.6.2 Medierad interaktion 

Medierad interaktion är till skillnad från interaktion ansikte-mot-ansikte oberoende av tid och 

rum. Medierad interaktion förutsätter att det används ett tekniskt medium, exempelvis telefon 

eller internet, som har möjligheten att sprida informationen till individer som för tillfället inte 

befinner sig i rummet, tiden eller närvaron. De negativa aspekter som finns med medierad 

interaktion är att vi tappar mångfalden av signaler i vår kommunikation. Signaler syftar 

exempelvis till kroppsspråk. Denna begränsning av signaler försvårar människors sätt att reda 

ut oklarheter (Thompson, 2001:108ff).  
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3.6.3 Medierad kvasiinteraktion 

Medierad kvasiinteraktion har stora likheter med medierad interaktion. Medierad 

kvasiinteratkion skapar sociala relationer med hjälp av massmedier som tidningar, tv, internet, 

detta leder till att information är oberoende av rum eller tid. Thompson (2001) säger att det 

finns två avseenden som skiljer medierad kvasiinteraktion från medierad interaktion och 

interaktion ansikte-mot-ansikte. Det ena är att medierad kvasiinteraktion riktar sin information 

till en obestämd mängd potentiella mottagare, medan de andra alternativen vill frambringa 

handlingar hos specifika personer. Det andra som skiljer medierad kvasiinteraktion är att den 

är monologisk, vilket innebär att den inte är ömsesidig i sitt sätt att möta information -  

organisationen förväntar sig inget i utbyte. De andra interaktionerna är dialogiska i sin natur. 

Även om den är monologisk så är det inte mindre av en interaktion. Detta eftersom den skapar 

en social situation där individer binds samman i en kommunikations- och utbytesprocess 

(Thompson, 2001:110f). 
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4. Tidigare forskning 

Tidigare forskning som behandlar fotbollsklubbarssätt att kommunicera på Facebook upplever 

jag präglas av uppsatser från ett företagsekonomiskt perspektiv där man tittar på hur olika 

klubbar jobbar med relationsmarknadsföring. Ett exempel på en sådan uppsats är ”Nu är det 

dags för fotboll 2.0”.  Uppsatsen är skriven av Vedran Omanovic och Samira Youkhanna år 

2011. Uppsatsförfattarna hade som syfte att se på hur klubbar från Allsvenskan arbetar med 

relationsmarknadsföring med hjälp av sociala medier. För att samla in material använde de sig 

av kvalitativa intervjuer. De intervjuade två fotbollsklubbar, Malmö FF och Djurgården, men 

de intervjuade även kommunikationsbyråer. Slutsatsen som uppsatsförfattarna drog var att 

sportkonsumtion består av kunder som är involverade med klubben och söker ett långt 

förhållande med klubben. De fick även fram att fotbollsklubbarna Djurgården och Malmö FF 

jobbar med att bygga något som uppsatsförfattarna kallar en ”gravitationskraft” kring sin 

organisation genom att informera sina fans/kunder om det som händer kring organisationen. I 

deras forskning såg de sociala medier som ett sätt att sprida kunskap och förståelse till deras 

fans. De ansåg att det var ett optimalt verktyg för att utveckla organisationers 

relationsmarknadsföring och möjliggöra en tvåvägskommunikation vilket engagerar kunder i 

en organisation (Omanovic & Youkhanna, 2011). Anledningen till att jag valde att använde 

mig av denna uppsats i tidigare forskning är att den behandlar Svenska klubbars sätt att 

arbetar med relationsskapande, som i sig är en del i PR. Min undersökning skiljer sig från 

denna genom att den har ett medie- och kommunikationsperspektiv och ser hur klubbarna 

arbetar med just PR, inte relationsmarknadsföring.  

 

Den andra uppsatsen jag väljer att ta upp i tidigare forskning är ”Friends with benefits: 

Facebook som PR-verktyg”. Uppsatsen är skriven av Johanna Näsholm och Jessica Uppling 

år 2011. Uppsatsens syfte var att se hur utvalda organisationer arbetar med Facebook som en 

kommunikationskanal ur ett varumärkesperspektiv, med fokus på interaktivitet och 

varumärkeslojalitet. För att samla in material använde de sig av en kvalitativ metod genom 

intervjuer, de använde även en kvalitativ textanalys som är ett komplement till intervjuerna, 

då de kan se hur de verkligen arbetar på Facebook. I sin uppsats kom de fram till att 

användningen av Facebook ökar organisationernas interaktion med sina kunder. 

Organisationerna som ställde upp upplevde att Facebook bidrar med lojalitet, engagemang för 

varumärket och att kanalen hjälper till att stärka relationen mellan organisationen och dess 

målgrupp (Näsholm & Uppling, 2011). Min undersökning skiljer sig från denna då jag har 
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som syfte att kartlägga skillnader i hur fotbollsklubbar från Sverige och England använder sig 

av Facebook för att kommunicera på Facebook. Denna typ av jämförelse har inte gjorts 

tidigare.   
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5. Metod 

Detta är en komparativ fallstudie. För att förklara begreppet använder jag mig av 

nationalencyklopedins beskrivning: 

En fallstudie är en detaljerad undersökning av ett särskilt fenomen - t.ex. en individ eller 

en grupp - i ett större forskningssammanhang och används för att nyansera, fördjupa och 

utveckla begrepp och teorier, ibland även för att illustrera eller stärka hypoteser.  

(ne.se 130301) 

 

Fallstudier används för att ge generell kunskap samtidigt som de kartlägger egenskaper hos en 

eller flera enheter (Østbye, 2004:241). 

 

5.1 Kvalitativa intervjuer 

Då syftet med denna uppsats är att kartlägga skillnader i hur svenska respektive engelska 

fotbollslag kommunicerar på Facebook har jag använt mig av kvalitativa intervjuer som 

metod. Genom att göra en kvalitativ intervju är det möjligt att skapa en förståelse för hur de 

olika fotbollsklubbarna tänker i sitt sätt att kommunicera på Facebook (Kvale & Brinkmann 

2009:17). Detta är ett måste om jag ska besvara min frågeställning. 

 

En kvantitativ studie skulle innebära att det material som är uppsamlat ska möjliggöra en 

kvantifierbar analys, det ska alltså gå att göra en statistisk förankrad beskrivning av 

exempelvis hur ett samhällsförhållande ser ut (Justesen & Mik-meyer, 2011:13). Det är dock 

inte vad denna studie ämnar att göra, den syftar till att skapa sig en förståelse för hur de olika 

fotbollsklubbarna använder Facebook.  

 

Trost (2010) menar att man genom kvantativa studier undersöker frågor som hur ofta, hur 

många eller hur vanligt något är. Men om syftet gäller att hitta ett mönster eller skapa en 

förståelse är en kvalitativ metod mer lämplig (Trost, 2010:32). Det som kännetecknar 

kvalitativa intervjuer är att det ställs enkla och raka frågor där svaren blir komplexa. Detta 

skapar en djupare förståelse i hur respondenterna tänker i sitt sätt att kommunicera med sin 

publik. Intervjuerna kan ske på olika sätt. En intervju kan bestå av löst strukturerade samtal, 

men de kan även vara systematiskt genomförda som följer en utarbetad intervjuguide 

(Justesen & Mik-meyer,2011:45) Under intervjuerna utgick jag utifrån en intervjuguide (se 
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bilaga 1). 

 

5.2 Standardisering och strukturering 

En intervju kan vara strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad. En ostrukturerad 

intervju består av en intervjuperson som bestämmer hur samtalsstrukturen ska se ut och 

genom detta styr samtalet. Frågornas exakta formulering och ordningsföljd är inte planerad på 

förhand i en ostrukturerad intervju, det är intervjupersonen som styr var intervjuvens riktning 

ska gå och därigenom definierar innehållet. I en strukturerad intervju ska den som intervjuar 

skapat en intervjuguide som det ställs frågor utifrån. Det finns inga möjligheter för avvikelser 

från intervjuguiden.  Den semistrukturerade intervjun definieras av att den som för intervjun 

utgår från en intervjuguide där det finns teman och en rad huvudfrågor som på förhand 

definieras. Det finns dock utrymme för avvikelser från guiden i intervjusituationen (Justesen 

& Mik-meyer:46f). Denna uppsats använder sig av en semistrutkurerade intervjun. Detta då 

det användes en färdig intervjuguide vid telefonintervjuerna. De klubbar som ville svara på 

frågor via mail fick samma frågor som var med i min intervjuguide. 

 

För att förklara vad som menas med strukturering så använder jag mig av Trost (2010) 

tolkning: 

 

Standardisering menar man graden till vilken frågorna är desamma och situationen är 

densamma för alla intervjuade. Standard innebär avsaknad av variation, allt är likadant 

för alla. 

     (Trost, 2010:39) 

Denna intervju har en låg standardisering. För att en intervju ska ha en hög standardisering 

innebär det att intervjuerna sker på ett likadant sätt, intervjuaren ska exempelvis ställa samma 

frågor i samma tonläge på samma sätt som de andra intervjuerna (Trost, 2010:39). I min 

studie har jag använt mig av olika sorters intervjuer, en del har skett via mail medan andra har 

varit via telefon. Ordningsföljden på frågorna har varit densamma, men genom att 

intervjuerna skett olika tid på dygnet och att de utförts på olika sätt har denna uppsats en låg 

standardisering. 
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5.3 Urval och avgränsning 

När en kvalitativ undersökning ska utföras är det oftast ointressant med statistiskt 

representativa urval, utan man vill få en sådan stor variation som möjligt (Trost, 2010:137). 

För att få en hög kontrast i min undersökning tog jag en av världens högst rankade 

fotbollsligor, i detta fall Premier League och en liga som var rankad i mitten av 

världsrankingen, Allsvenskan.  

För att välja ut de klubbar som skulle ställa upp i intervjun valde jag att använda mig av ett 

bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval är en vanlig och praktisk metod att använda för att 

få ett strategiskt urval. Ett bekvämlighetsurval går till så att man använder de människor man 

hittar till intervjun. Ett problem som finns med bekvämlighetsurvalet är att den kan bestå av 

självselektion (Trost, 2010:140). För att undvika detta problem har jag gått efter vilka klubbar 

som har flest ”likes” på Facebook. Om de inte tackade nej till intervjun gick jag vidare till 

nästa klubb. Anledningen till att jag valde två klubbar från vardera liga var att det räckte för 

att se ett mönster i hur de olika lagen kommunicerar med sina fans på Facebook. De 

människor som valde ställa upp var David Savage som arbetar som digital operations manager 

hos Arsenal, Eric Sjölin som arbetar som medlemsansvarig/SLO på IF Elfsborg, Alexander 

Ström som arbetar som SLO på Helsingborgs IF och Adam Hulme som arbetar som Multi 

media officer för Queens Park Rangers.  

När en kvalitativ metod används är det inte viktigt att få fram statistisk representativet, det 

som är viktigt att man funnit ett mönster i undersökningen (Trost, 2010:141).  

 

5.4 Tillvägagångsätt 

Inför de utförda intervjuerna var det viktigt och tänka på vissa saker. Det första var 

intervjuguiden. Intervjuguiden var utformad efter vissa ämnen som sedan skulle hjälpa mig 

besvara mitt syfte och frågeställningar. För att utforma de ämnen som skulle användas under 

intervjun gick jag till mitt teoriavsnitt, detta för att teorin är uppbyggd för att besvara syftet. 

För yttligare information, se bilaga 1. Efter den första intervjun med Elfsborg såg jag över 

intervjuguiden för att se om någon fråga behövde omformuleras eller läggas till. 

Intervjuguiden var dock tillräcklig för att kunna besvara syftet med uppsatsen. Innan 

telefonintervjuerna blev respondenterna tillfrågade om det var möjligt att spela in samtalet.  
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Fördelen med att spela in samtal är att det finns möjlighet att lyssna på intervjuer i efterhand. 

Det finns även möjlighet att skriva ut ordagrant vad som sägs i en intervju (Trost, 2010:72ff). 

Detta gör att intervjuerna blir lättare att återge. Vid intervjuerna var det även viktigt att aktivt 

lyssna på vad intervjupersonen hade och säga. Att aktivt lyssna på personen man intervjuar 

innebär att följdfrågor ställs, men inte enbart när det uppstår oklarheter, även där budskapet är 

förstått. Genom att ställa frågor på saker man förstått ges bekräftelse till personen som 

intervjuas att man lyssnar, detta går även att uppnå genom att humma instämmande. Genom 

att aktiva lyssna under intervjuerna går det även att ställa relevanta uppföljningsfrågor 

(Østbye, 2004:105). Med respondenterna från England föredrog de att göra intervjuer över e-

post. Det finns fördelar med att göra intervjuer via mail. Detta är exempelvis att människor 

uttrycker sig själva bättre i skrift än i språk, även om det finns undantag. Mail-intervjuer kan 

även ge svar med mycket djup och innehåll, exakt som intervjuer som görs ansikte-mot-

ansikte kan mailintervjuer ge samma goda resultat. Några negativa aspekter är att 

respondenterna kan vara bättre på tal än vad de är i skrift, vilket i sin tur kan leda till 

otillräckligt med information för att göra en analys. Ett andra problem som kan uppstå är att 

mailen innehåller förkortningar som i sin tur kan påvisa att respondenten inte tagit sig tid till 

att besvara alla frågor och kan därför ses bidra med outvecklade och oseriösa svar (Gillham, 

2005:108f). I denna uppsats har de respondenter som valt att föra sina intervjuer via mail varit 

duktiga i skrift, med välutvecklade svar som inte innehöll några förkortningar.  

5.5 Reliablitiet och validitet 

Validitet innebär att uppsatsen är trovärdig och ser till hur relevanta analyserna är i 

förhållande till problemformuleringen, med andra ord så ska uppsatsen mäta det som den är 

uppsatt att mäta. För att uppsatsen ska ha hög validitet är det viktigt att de teoretiska begrepp 

som används i uppsatsen används i analysen av det empiriska materialet, i detta fall de 

kvalitativa intervjuerna (Østbye, 2004:40).  Därför är det viktigt att ständigt gå in i empirin 

och analyserna och se att undersökningen analyserar det som är tänkt, och genom detta inte 

hamna på sidorspår (Kvale, 2007:122). För att höja uppsatsens validitet har jag ständigt haft 

syftet och frågeställningen i åtanke vid utformningen av exempelvis intervjuguiden och 

analysen av mitt empiriska material. 

 

För att uppsatsen ska uppfattas reliabel så menar Trost (2010) att studien ska vara stabil och 

inte utsatt för t.ex. slumpinflytelser. Han menar att en reliabel undersökning ska återge samma 

resultat vid en annan tidpunkt (Trost, 2010:131). Vid kvalitativa intervjuer kan reliabiliteten 
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ifrågasättas om exempelvis intervjupersonerna skulle ändra sitt svar efter att han besvarat en 

fråga (Kvale, 2007:122). Under mina intervjuer har dock ingen ändrat sitt svar, och 

intervjupersonerna har uppfattats som uppriktiga och ärliga i sitt sätt att besvara frågorna. 

Dock kan reliabiliteten anses låg då det endast är två lag från varje liga som är intervjuade, 

vilket sin tur inte kan representera hur varje klubb i den ligan kommunicerar på Facebook. 

Undersökningen kunde därför se annorlunda ut om det var två andra lag i respektive liga som 

intervjuades till undersökning. 

 

Denna undersökning upplevs dock ha en analytisk generaliserbarhet. Det innebär de 

upptäckter som denna uppsats gjort kan fungera som en vägvisare i vad som kan hända i 

liknande undersökningar (Kvale, 2007:127). Även om det är få klubbar som deltar i 

undersökningen så har klubbarna i vardera ligorna stora likheter med varandra. Därför tros de 

fungera som vägvisare i hur de andra klubbarna agerar i vardera liga. 

 

5.6 Metodkritik 

Metodkritiken kring kvalitativa studier är att trovärdigheten anses vara låg. Forskaren måste 

bevisa att det insamlade materialet, i detta fall intervjuerna är seriösa och har en relevans till 

problemformuleringen. Trost (2010) säger att en undersökning av kvalitativ typ inte får 

innehålla någon sorts reflektion av etiska aspekter i sin datainsamling, det ifrågasätter 

trovärdigheten. Vid intervjuer så får det inte heller förkomma för många påståendefrågor, 

även det kan påverka trovärdigheten (Trost,2010, 134f). För att öka studiens trovärdighet har 

jag försökt undvika så många påståendefrågor som möjligt i min intervjuguide även under 

intervjun.  
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6.Empiri/Resultat 

 

6.1 Empirisk bakgrund 

6.1.1 Eric Sjölin, medlemsansvarig/SLO, IF Elfsborg 

Eric Sjölin arbetar som SLO (supporter liaison officer) för IF Elfsborg. Sjölin har hand om IF 

Elfsborgs samhällsansvar och Facebook-sida, vilket innebär att han jobbar i nära relation med 

deras medlemar och supportrar. Sjölin har arbetat för klubben i tre och ett halvt år. 

Elfsborg som har sitt ursprung i Borås och grundandes år 1904 och de spelar nu i Sveriges 

högsta liga - Allsvenskan. Elfsborg är regerande mästare i Allsvenskan och har sammanlagt 

vunnit sex sm-guld. IF Elfsborg har i skrivande stund 22.901 följare på sin Facebook-sida. 

 

6.1.2 Alexander Ström, SLO, Helsingborgs IF 

Ström jobbar som SLO hos Helsingborgs IF där han har arbetat i nio månader. 

Helsinborgs IF bildades 1904 efter en sammanslagning av Svithiod och Stattena. Sedan dess 

har Helsinborg lyckats bli Svenska mästare sju gånger, de tog sm-guld senast 2011. 

Helsingborgs IF spelar sina hemmamatcher på Olympia i Helsingborg. Helsingborgs IF har i 

skrivande stund 19.824 följare på sin Facebook. 

 

6.1.3 David Savage, digital operations manager inom Arsenal media group, Arsenal 

Savage arbetar som Digital operations manager hos Arsenal. Detta har han gjort i 13 månader. 

Arsenal grundades år 1886 och har sin hemmaarena i London. Arsenal är nu ett av Englands 

främsta fotbollslag och har lyckats vinna Premier League tre gånger. Arsenal FC har i 

skrivande stund 13.332.134 följare.  

 

6.1.4 Adam Hulme, Queens Park Rangers, Multi Media Officer. 

Hulme jobbar som Multi media officer i Queens Park Rangers, detta har han gjort sedan 

augusti 2011. Laget formades år 1882 och spelar nu sina hemmamatcher på Loftus Road 

Stadium. Queens Park Rangers har aldrig lyckats vinna den Engelska högsta ligan och kämpar 

nu för att hålla sig kvar. Queens Park Rangers har för tillfället 181 259 följare på Facebook. 
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6.2 Resultat från de kvalitativa intervjuerna 

 

6.2.1 Hur fotbollsklubbarna använder sig  av Facebook som verktyg 

Idag använder sig de fotbollsklubbar jag varit i kontakt av ett flertal olika medier. Det är 

väldigt vanligt att klubbarna använder sig av sociala medier som ett sätt att kommunicera till 

sina fans. Sjölin (2013) säger att hemsidan och sociala medier i form av Facebook, Twitter 

och även Instagram har fått en ökad betydelse de senare åren som ett sätt för Elfsborg att nå 

sina fans, men den större delen av kommunikationen med fansen sker fortfarande via mail 

(Sjödin, 2013). I England använder de sig av fler olika typer av sociala medier i jämförelse 

med de i Sverige. Savage (2013) nämner sidor som Google+, Pinterest och Youtube. Förutom 

fler sociala medier har de även fler språkversioner av deras hemsida, Arsenal har exempelvis 

en japansk, koreansk och kinesisk version (Savage, 2013). Men även om de har fler kanaler så 

är e-post det mest populära i det avseende att kunna få fram ett specifikt budskap till specifika 

människor, exakt som med Elfsborg.  

 

Användningen av Facebook som ett sätt att kommunicera med sina fans skiljer sig mellan 

klubbarna. För Helsingborg är Facebook ett verktyg för att snabbare kunna sprida och ta emot 

information. Ström (2013) menar att det blir enklare kommunikativt då det blir lättare att 

kunna integrera med sina fans (Ström, 2013). Elfsborg upplevs använda Facebook på samma 

sätt. Sjölin (2013) betonar att återkoppling är viktigt i deras sätt att kommunicera på 

Facebook. När klubben söker feedback kan de använda Facebook som ett sätt att direkt nå 

personer, de deltar då genom att kommentera sin åsikt i kommentarsfältet eller genom att 

”gilla” inlägget (Sjölin, 2013). Arsenal använder inte Facebook som ett sätt att föra en 

tvåvägskommunikation som de svenska lagen. Savage (2013) menar att deras ”vägg” blir 

ständigt ”kluddrad” på, han upplever att det inte är värt att lägga resurser på att föra en 

konversation med dessa, det finns andra sätt att kunna ta kontakt med klubben om fans 

behöver något besvarat (Savage, 2013). Hulme (2013) säger att syftet för dem att använda 

Facebook är att nå sina fans. De vill skapa en community där deras fans kan interagera med 

varandra (Hulme, 2013).  

Även om Facebook används av alla lagen ses det inte som en egen kanal att kommunicera 

med fansen. Sjölin (2013) säger att Elfsborg använder hemsidan som en ursprungskälla och 

att Facebook är redskapet för att sprida informationen från hemsidan till en större grupp 

människor. Sjölin (2013) forsätter och menar på att informationen som läggs på Facebook ska 
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skapa möjligheten till återkoppling (Sjölin, 2013). Även Helsingborg ser Facebook som ett 

sätt att länka tillbaka människor till hemsidan, Ström (2013) säger att de även lägger lite 

lättare nyheter på Facebook-sidan som inte är nog relevant för hemsidan, exempelvis 

laguppställningar eller information till supportrarna (Ström, 2013). I Arsenal ingår Facebook i 

ett digitalt paket som de erbjuder sina partners för att marknadsföra sina initiativ. 

 

”It forms part of our digital package which we offer partners, and the geo-targeting* it 

offers is becoming more valuable as look to get more regional partners.  Collecting data 

for the marketing team is becoming a bigger priority.” – (Savage, 2013) 

 

Queens Park Rangers använder sin Facebook som en renodlad social media kanal. Hulme 

(2013) syftar då till att det är ett öppet sätt att kommunicera med sina fans på en daglig basis. 

Han tillägger att det är på matchdagar som de speciellt försöker kommunicera med sina fans 

(Hulme, 2013) 

6.2.2 Fotbollsklubbar vill värva medlemmar på Facebook 

Även om fotbollsklubbarna har många följare på sina Facebook-sidor så deltar inte alla 

supportrar på Facebook. För en supporter som inte är delaktig i sin klubbs Facebook-sida 

innebär det att de missar exklusiv information och tävlingar.  

 

På Elfsborgs Facebook-grupp missar den som inte är med diskussionen som förs på sidan, 

man tappar även en möjlighet för återkoppling, en chans att kunna påverka säger Sjölin 

(2013). De som inte deltar missar även mindre uppdateringar som rör klubben, uppdateringar 

som inte passar in på hemsidan, exempelvis foton på spelarna men även tävlingar (Sjölin, 

2013). I Helsingborg missar de samma saker som i Elfsborg. Ström (2013) säger att de missar 

chansen att delta i tävlingar, men även information som inte anses relevant nog för hemsidan 

(Ström, 2013). De som inte deltar i de engelska lagens Facebook-sidor missar även dem 

liknande material som visas på de svenska. Savage (2013) säger att de går miste om tävlingar 

och exklusivt innehåll (Savage, 2013) medan Hulme (2013) säger att den som inte deltar på 

deras Facebook sida missar en community där människor från världen över diskuterar olika 

saker som gäller klubben, men även tävlingar. (Hulme, 2013) 

 

*Geo-targeting är ett sätt att skriva specifika statusuppdateringar till ett utsett land eller samhälle 
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Nästan alla fotbollsklubbarna vill få mer supportrar att gilla deras Facebook-sida. Detta för att 

det ökar spridningen, de kan nå fler folk och skapa engagemang säger Sjölin (2013). I 

Elfsborg är de inte ute efter kunder i traditionell bemärkelse utan de jobbar med sina 

supportrar för att skapa engagemang och få dem att sprida nyheter gällande klubben vidare 

(Sjölin, 2013). För Helsingborg innebär fler gillare ett recept på att deras sätt att kommunicera 

på Facebook ökat ett intresse för klubben. I Arsenal innebär fler likes mer värde åt deras 

partners, samtidigt som de hjälper att samla in data till ett projekt som ska lanseras nästa år. I 

Queens Park Rangers så handlar det inte om siffror säger Hulme (2013). För dem är det 

endast viktigt att de lyckas engagera de fans som deltar på sidan, och att de ska bli nöjda med 

det material som kommuniceras (Hulme, 2013).  

Ingen av de svenska lagen gör någonting aktivt för att marknadsföra sig i andra länder på 

Facebook. Sjölin (2013) säger att Elfsborg som fotbollsklubb endast är en angelägenhet för 

Borås och västsverige. De har dock några tyska och engelska supportrar som brukar gå in på 

deras Facebook-sida för att kommentera och lägga upp kort på sig själva. Men klubben jobbar 

som sagt inte aktivt med att marknadsföra sig i andra länder (Sjölin, 2013). Arsenal har vissa 

strategier för att marknadsföra sig i andra länder: 

 

Geo targeted, foreign language posts and apps are the main way.  During the tour in 

Malaysia we had a competition to find a local blogger who wrote on the Facebook page 

during the tour.  We see a great response to foreign language posts and are looking to 

increase output of them.  – (Savage, 2013)  

 

Queens Park Rangers vill även de nå en större internationell publik. De planerar nu att göra 

fler officiella Facebook-sidor på andra språk, säger Hulme (2013).  

 

 

6.2.3 Hur klubbarna arbetar för att bygga relationer på Facebook 

I denna undersökning så bygger klubbarna relationer på olika sätt. För att skapa återkoppling 

och engagemang menar Sjölin (2013) att de försöker utforma statusuppdateringar som öppna 

frågor. Elfsborg ser inte Facebook som en informationskanal utan de vill använda Facebook 
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för att göra supportrarna aktiva och skapa relationer genom tvåvägskommunikation (Sjölin, 

2013). I Helsingborg arbetar de annorlunda. Ström (2013) säger: 

 

”… för egen del så jobbar jag mycket med att vara delaktig i våra supporter 

organisationer och deras facebook- sidor, så de har mig från HIF som kan svara på 

deras frågor”- (Ström,2013) 

 

Helsingborg försöker alltså inte bara bygga relationer med människor som redan befinner sig 

på den officiella Facebook-sidan utan arbetar även utanför sin egen grupp. Savage (2013) 

säger att Arsenal inte arbetar aktivt för att skapa relationer på Facebook. Människor klottrar 

ständigt på deras kommmentarsfält vilket gör det svårt att föra en tvåvägskommunikation. 

Men de vill ändå skapa och behålla de medlemmar som deltar i gruppen, detta ger mer värde 

åt deras partners. Som nämnt använder (Savage, 2013) Arsenal Facebook som ett 

kommersiellt verktyg. För att locka och behålla medlemar använder de sig av kampanjer och 

innehåll som ett sätt att locka medlemmar och föra över dem på andra kommunikations-

kanaler. Queens Park Rangers arbetar på samma sätt som Arsenal men Hulme (2013) vill 

skapa relationer genom det material de postar, exempelvis intervjuer eller bilder. Hulme 

(2013) säger att det är viktigt att lyssna på den feedback de får av sina fans (Hulme, 2013) 

För att behålla dessa relationer är det viktigt med aktivitet. Sjölin (2013) säger att Elfsborg 

försöker behålla relationer med sina fans genom att göra kontinuerliga uppdateringar på 

Facebook. När det är högsäsong försöker de ha tre uppdateringar per dag för att interagera 

med fansen. När det är lågsäsong försöker de ligga på minst en uppdatering per dag (Sjölin 

2013). I Helsingborg behåller även de sina relationer genom att vara aktiv på Facebook, 

samtidigt som de återkopplar genom en tvåvägskommunikation med sina fans. Som nämnt 

tidigare arbetar inte Arsenal aktivt för att skapa relationer med sina fans på Facebook. Genom 

kampanjer försöker de behålla sina medlemar. Hulme (2013) säger att även de förlitar sig på 

materialet som de postar på Facebook. Men även här försöker de lyssna på sina fans, och 

genom detta anpassa sitt material så de blir nöjda. De försöker dock inte interagera med 

fansen mer än genom exempelvis bilder och statusuppdateringar (Hulme, 2013). 

 

6.2.4 Traditionell media är fortfarande stark 

Användningen av Facebook har förändrat en del av klubbarnas sätt att kommunicera med sina 
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fans samtidigt som de traditionella medierna fortfarande finns kvar i vissa fall. Sjölin (2013) 

säger att Elfsborg har blivit mer internetbaserat i sitt sätt att arbeta, exempelvis via Facebook. 

Men han säger att traditionella medier fortfarande är viktiga (Sjölin, 2013).  I Helsingborg så 

ser de intåget av Facebook som en kanal där information kan spridas snabbare till sina fans. 

Ström (2013) exemplifierar med att de ibland kan behöva ideell hjälp med att sätta upp 

provisoriska läktare, då kan de använda Facebook som ett snabbt sätt att komma i kontakt 

med supportrar som lämnar in intresseanmälningar (Ström, 2013). I Arsenal har Facebook 

inte förändrat sättet att nå sina fans: 

 

- I don’t think it has as Facebook is Facebook and other channels are other channels, and 

need to be treated differently. – (Savage, 2013) 

För Queens Park rangers har intåget av Facebook som kommunikationskanal förändrat en del. 

Hulme (2013) säger: 

 

Yes, it’s allowed the club to become more global and communicate with fans that before 

was never possible. It’s also a great channel to break news and use more interaction 

material – (Hulme, 2013)  

Även om det har kommit nya sätt att kommunicera genom sociala medier säger Sjölin (2013) 

att de inte ersatt de traditionella sätten att nå sina fans genom hemsida och mail. Facebook 

används som ett komplement till hemsidan, där de kan nå fler människor (Sjölin, 2013). 

Helsingborg har samma syn. I Arsenal uppskattar Savage (2013) att de har ungefär 15 

miljoner fans över alla deras sociala nätverk. Detta har lett till att de kör de flesta kampanjer 

de har över sociala medier. Detta för att sociala medier har ett snabbt informationsflöde, 

samtidigt som det ger fansen möjligheter att dela kampanjen vidare. Sociala medier är ett 

enkelt sätt att nå många (Savage, 2013). 

 

6.2.5 Strategier på Facebook 

Helsingborg och Arsenal säger att de inte använder sig av någon strategi, de testar sig fram. 

Queens Park Rangers använder sig av strategier, Hulme (2013) kunde dock inte avslöja hur de 

jobbar strategiskt (Hulme, 2013).  
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Det går ändå att upptäcka att klubbarna ändå försöker jobba strategiskt för att nå sina fans. 

Sjölin (2013) säger exempelvis när de lägger upp statusuppdateringar är det viktigt att de 

tänker på att uppdateringen kan vara representativ för Elfsborg. Sjölin (2013) säger att 

uppdateringarna måste ge en professionell och förtroende ingivande ton i sitt sätt att 

kommunicera (Sjölin, 2013). Arsenal, Helsingborg och Elfsborg säger dock att de testar sig 

fram när de kommunicerar med sina fans på Facebook. Ström (2013) säger att de har ständigt 

kollar vad som intresserar fansen mest, för att sedan kunna anpassa materialet till sin publik 

(Ström, 2013). Savage (2013) tillägger att Arsenal tycker att det är viktigt att vara flytande i 

sitt sätt att kommunicera (Savage, 2013).  

 

För alla klubbar har fansen stor betydelse i hur innehållet på Facebook-sidan är utformat. 

Sjölin (2013) säger att innehållet på Elfsborgs sida utformas beroende på hur fansen svarar 

och hur fansen väljer att integrera (Sjölin, 2013). Detta tas fram ur diskussionen som förs på 

Facebook. Samma sak med Helsingborg, de förändrar sitt sätt och agera för att möta sina fans 

behov. I Arsenal så har man ett mer bestämt sätt att kommunicera, om fansen inte svarar på 

det så förändrar de kommunikationen och försöker igen. Queens Park Rangers säger att de 

lyssnar på den feedback de får av dess medlemmar. Och genom denna feedback försöker de 

förbättra sin kommunikation. Som nämnt tidigare är de ständigt ute efter att göra sina fans 

nöjda.  

 

För att veta om det innehåll som klubbarna presenterar på deras Facebook-sidor är relevant så 

har de olika sätt att mäta det. Sjölin (2013) ser dels på den statistik Facebook ger alla som 

äger en Facebook sida, men de ser även på hur många likes och delningar ett inlägg fått 

(Sjölin, 2013). Dessa sätt används av alla fotbollsklubbarna. Elfsborg säger att även om de 

kollar på den statistik som Facebook återger i form av ålder och kön och så vidare, så arbetar 

de inte aktivt för att anpassa sig mot statistiken. Förutom att mäta engagemang och undersöka 

hur många fans de når, försöker Arsenal även studera den ton fansen håller i exempelvis 

kommentarsfälten. Hulme (2013) säger att de regelbundet kollar på deras Facebookflöde. 

Genom detta så ser de vilka typer av inlägg som fansen engagerar sig mest i. Denna 

information använder de senare för att planera deras framtida innehåll (Hulme, 2013) 
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7. Analys 

7.1Syftet med Facebook varierar 

 

7.1.1 Syftet med Facebook, olika typer av tvåvägskommunikation beroende på liga 

Facebook är någonting som alla klubbar använder i sin dagliga kommunikation. Dock så finns 

det skillnader i hur lagen använder samhällsfenomenet Facebook. De svenska lagen använder 

sig av en tvåvägssymmetrisk kommunikation medan de engelska använder sig av en tvåvägs- 

asymmetriskkommunikation. De engelska lagen för monolog där de hoppas att publiken är 

lyhörd, om inte budskapet når fram justerar dem det och försöker igen (se avsnitt 3.3). 

 

7.1.2 De allsvenska lagens syfte med Facebook 

De svenska lagen ser Facebook som ett sätt att kunna integrera med sina fans. Ström (2013) 

säger att med framväxten av Facebook har det blivit lättare kommunikativt nå sina fans. De 

svenska lagens användning av Facebook stämmer överens med det teoretiska tänket kring 

Facebook som kanal. James Grunig säger (se avsnitt 3.1) att sociala medier hjälper PR att bli 

mer två-vägs orienterad, och interaktivt, detta syns tydligt i de Allsvenska lagen. Sjölin säger 

exempelvis att användningen av Facebook är sätt att få feedback på saker som klubben gör, 

detta genom kommentarer i kommentarsfälten eller att folk gillar statusar och bilder. Svenska 

sättet att använda Facebook stämmer även överens med Lena Carlssons tankar kring 

Facebook (se avsnitt 3.4.2) där de jobbar aktivt för att skapa relationer, genom att föra dialog 

med sina supportrar. Helsingborg och Elfsborg har helt enkelt skapat en plats där de kan föra 

en individanpassad kommunikation. De använder Facebook som det är ”tänkt” att användas. 

Med hjälp av Facebook kan även enskilda mottagare sända informationen på lika villkor som 

klubben, där de kan förvänta sig svar. I Sverige använder de sig av Facebook som det är tänkt 

att Facebook ska användas, som ett socialt medium.   

 

7.1.3 Premier League lagens syfte med Facebook 

Det finns stora skillnader i hur Arsenal använder Facebook i jämförelse med de svenska 

lagen. Arsenal följer inte de rekommenderade teoretiska synsätt som finns. Savage ser 
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exempelvis att deras kommentarsfält ständigt blir nerklottrad och därför lägger de inte 

resurser på att svara på dessa kommentarer. Om deras fans är intresserade av en 

tvåvägskommunikation finns det bättre kommunikationspunkter än Facebook. Detta leder till 

att Arsenals fans inte kan använda Facebook som ett sätt att på lika villkor sända information, 

som är en del av syftet med sociala medier(se avsnitt3.4). För Arsenal innebär detta att de för 

en monologisk kommunikation med sina fans, det enda sättet som fansen deltar är genom att 

gilla och kommentera på bilder eller intervjuer som läggs upp. Kommunikationen sker på 

Arsenals villkor, det är de som bestämmer vad som ska visas. De är inte ute efter något direkt 

utbyte i form av interaktion. Tekniskt sätt går det tolka att Arsenal inte ser Facebook som ett 

sätt att kommunicera med sina fans, utan de ser det som en informationskanal där de kan 

sprida ut budskap. Queens Park Rangers har samma synsätt som Arsenal. Hulme ser 

Facebook som ett sätt att skapa en community för sina fans, där fansen kan föra en 

tvåvägskommunikation med varandra. Hulme säger att de lyssnar på vad supportrarna säger 

på Facebook och justerar materialet om det behövs. Men de använder inte kommentarsfälten 

själva för att gå in och besvara kommentarer. Båda engelska lagen lyssnar på feedback, men 

det innebär inte att de aktivt arbetar för att implementera feedbacken. Det går att säga att de 

engelska lagen inte använder Facebook som ett sätt att föra en interaktion med sina fans. De 

använder Facebook mer som en informationskanal för att informera fansen om vad som 

händer i klubben. 

7.2 Utesluten ur samtalet 

 

7.2.1 Fler kan delta 

Facebook används som sagt av alla lagen i sitt sätt att kommunicera med sina supportrar. När 

klubbarna använder sig av Facebook så publicerar de ibland exklusivt material i form av 

tävlingar och lättare nyheter. Detta går att likna med Habermas tankar om offentligheten (se 

avsnitt 3.5) Förr kom människor samman på caféer där de kunde föra fram sina åsikter och 

skapa en debatt. Genom denna debatt skapades även ett demokratiskt samhälle. De som inte 

deltog i dessa diskussioner missade sin chans att påverka. Idag kan det offentliga rummet 

liknas med sociala medier. Istället för barer och caféer så använder klubbarna sina Facebook-

grupper. I gruppen kan människorna diskutera med varandra, och genom denna rationella 

diskussion har de möjlighet påverka klubbarnas sätt att arbeta. De som inte gillar klubbarnas 

Facebook-sida tappar en möjlighet att påverka och delta i den diskussion som förs på 

Facebook-sidan. Facebook är dock inte alltid en plats för rationellt debatt, detta då alla inte 
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alltid kan kommunicerar på lika villkor.  

 

Sociala medier har även hjälpt till att sprida information till individer som inte befinner sig på 

samma plats genom en medierad interaktion (se avsnitt 3.6.2). Detta leder till att människor 

inte behöver vara aktiv under det tillfället diskussionen förs, utan kan vid annat tillfälle gå 

med i gruppen och följa diskussionen. De som ansluter till gruppen vid senare tillfälle kan 

dock missa tävlingar och beslut som har en viss tidsbegränsning.  

7.2.2 I Allsvenskan blir en del uteslutna 

Svenska klubbar använder Facebook som en förlängning av deras hemsida. De länkar material 

som är publicerat på hemsidan för att sedan söka återkoppling på Facebook. På Facebook 

använder de sig även av exklusiva tävlingar, men även material som statusuppdateringar med 

lättare nyheter. Ström säger att med hjälp av tävlingar vill de aktivera sina fans, göra dem mer 

delaktiga och genom denna delaktighet skapas ett ökat engagemang för klubben. För att tolka 

detta så utesluts en de människor som inte har Facebook möjligheten att vinna priser på 

Facebook. De som deltar i svenska lagens Facebook-grupp har även möjlighet att påverka 

vilket material som ska visas på sidan Specifikt för de svenska lagen är att de även söker 

feedback på hur de ska arbeta som klubb för att förbättra sitt arbete. Min tolkning av detta är 

att de som inte deltar på de svenska lagens Facebook-sida missar möjligheten att återkoppla 

med klubben. Även om de läser nyheten på deras hemsida finns inte möjligheten att föra en 

diskussion. Detta blir ett problem då det är supportrar som missar en chans att kunna påverka 

klubbens sätt att arbeta. I Sverige skapas det en större möjlighet för rationell debatt, detta på 

grund av att fansen har möjlighet att kommunicera på lika villkor som klubben.  

7.2.3 I Premier League missas innehåll 

I England missar fansen som inte deltar i lagens Facebook-sida exklusivt material. Genom att 

människor deltar på de engelska klubbarnas sidor har de möjlighet att påverka vilka typer av 

intervjuer eller bilder som visas, detta genom att aktivt delta med att gilla eller kommentera de 

bilder de tycker om. De bilder och intervjuer som många gillar och kommenterar anses 

populära och klubben arbetar då efter samma koncept vid andra typer av bilder eller 

intervjuer. Denna syn stämmer överens med den svenska. Det som skiljer sig är att engelska 

klubbar inte använder Facebook som en kanal för att söka återkoppling eller feedback på hur 

de arbetar med annat än Facebook. Om fansen har tankar på förbättringar på hur klubben ska 

arbeta finns det kontaktuppgifter på hemsidan. Engelska lagen använder inte Facebook som 

ett sätt att söka direkt kommunikation där fansen kan skriva en kommentar och klubben går in 
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och svarar, de vill inte ha återkoppling på det sättet. De ser återkopplingen på hur många som 

gillar en bild eller text. Min tolkning av detta är att de svenska och engelska ”offentliga 

rummet” skiljer sig. I England så låter de fansen diskutera med varandra om händelser kring 

klubben, men ur denna diskussion finns det inte samma möjlighet att påverka på samma sätt 

som i Sverige. I Sverige söker de återkoppling dels på material som visas på Facebook-sidan, 

men även i sättet de arbetar som klubb är något fansen kan påverka. I England kan de som 

deltar i samtalet som förs på Facebook endast påverka vad som visas på Facebook, vilket i sin 

tur limiterar vad de som deltar i det offentliga rummet kan påverka. I Arsenal problematiseras 

detta ytterligare. Arsenal ser Facebook som ett kommersiellt verktyg. Med en tillväxt av 

medlemmar i gruppen utökas värdet åt deras partners, genom att de når fler. Detta innebär att 

bilder och statusuppdateringar som visas på Arsenals Facebook sida ibland är ren reklam, 

något som inte fansen kan påverka. Detta innebär att fansen begränsas ytterligare då de får 

ännu mindre möjlighet att kunna påverka det material som visas på sidan. På de engelska 

lagens sidor finns det knappt någon möjlighet till rationell debatt, detta då alla inte 

kommunicerar på lika vilkor, som i sin tur de svenska lagen är bättre på. Speciellt för Arsenal 

kan det vara svårt att hitta åt diskussioner då de får många kommentarer. Detta kan leda till att 

de diskussioner som förs ibland inte hittas och möjligheten till att ställa sig kritisk till 

diskussionen försvinner. Möjligheten för fansen att kunna påverka de engelska klubbarnas sätt 

att agera är därför liten i kontrast till de svenska där de har större makt och påverka.  

7.3 Relationsskapande på Facebook 

7.3.1 Bygga relationer på Facebook 

De fyra klubbar som deltog i denna uppsats byggde relationer på olika sätt. I alla klubbar 

påverkar fansen även sättet som klubbarna kommunicerar på Facebook. Detta påvisar att 

fansen har möjlighet att vara aktiva deltagare (se avsnitt 3.1). Men hur supportrarna förväntas 

vara aktiva skiljer sig mellan klubbarna. För att behålla relationen med supportrar är det 

viktigt att de ger sina supportrar något av värde genom att delta i gruppen. Värdet skapas 

genom material eller att vara aktiv i sitt agerande som klubb (se avsnitt 3.1.1)  

 

7.3.2 De Allsvenska klubbarnas sätt att bygga relationer 

För att bygga relationer i de svenska lagen så finns det två huvudbegrepp som de tycker är 

viktiga, dessa är aktivitet och återkoppling. Elfsborg vill inte se sin Facebook som en 

informationskanal, utan de vill använda Facebook som ett sätt att skapa relationer. Dessa 



   33 
 

relationer ska präglas av ett utbyte som både fans och klubb tjänar på. Helsingborg bygger 

relationer på Facebook genom att delta. Ström använder förutom den officiella gruppen som 

ett sätt att integrera med fansen, även supporter skapade Facebook grupper, där han fungerar 

som en officiell person från Helsingborg som kan besvara eventuella frågor. Min tolkning är 

att de svenska lagen har omfamnat nya sätt att jobba med publika relationer, där de ser sina 

fans som aktiva. Klubbarna är intresserade av vad folk har att säga om klubben, och 

välkomnar dem att delta. Detta stämmer överens med tankarna som finns kring den nya typen 

av PR 2.0 (se avsnitt 3.1.1). För att behålla dessa relationer skapar de värde genom möjlighet 

till återkoppling men även genom intervjuer och bilder från deras favoritlag. 

 

7.3.3 Premier Leagues sätt att skapa relationer 

I England är det endast Queen Park Rangers som aktivt försöker skapa relationer. Som nämnt 

tidigare är Arsenal inte ute efter att skapa relationer på Facebook, men de vill ändå ha fler 

medlemmar i sidan, för att det ger mer värde för deras partners. Sätten de engelska lagen 

arbetar idag liknar till viss del det svenska. De vill genom materialet på Facebook-sidan skapa 

fler medlemmar. Min tolkning av det hela är att de engelska lagen även de har aktiva fans, 

men de ska vara aktiva genom att gilla och dela det material som skapats. Men genom att de 

engelska lagen inte söker direkt utbyte genom en tvåvägskommunikation så är frågan hur 

aktiv publiken egentligen blir. De engelska klubbarna relaterar aktiva fans som med fler likes, 

kommentarer och delningar. I detta avseende kan de upplevas passiva då de inte förväntas 

föra en dialog med klubben, som ska vara en del i den nya PR 2.0. Därför blir sociala medier 

mer ett verktyg för marknadsföring än relationsbyggande, detta gäller specifikt Arsenal. 

 

7.4 Facebook är ingen plats för strategier 

Alla undersökta klubbar, förutom Queens Park Rangers berättar att de inte arbetar strategiskt. 

Hulme kan dock inte avslöja hur de jobbar strategiskt i sitt sätt att kommunicera på Facebook. 

De lag som inte använder sig av en strategi säger att de testar sig fram. Även om lagen inte 

har någon strategi i sitt sätt att arbeta på Facebook så säger Ström att de kollar ständigt efter 

vad deras publik intresseras av mest. Klubbarna har vissa verktyg att kunna mäta om deras 

kommunikation går hem, dels genom att se hur många som gillar, kommenterar och delar 

Facebook-uppdateringar, men även Facebooks egna verktyg, som tillåter klubbarna tillgång 

till demografisk information som ålder, kön och så vidare. Detta stämmer överens med hur 
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Facebook teoretiskt kan används, som ett sätt att samla information om sina målgrupper, detta 

är bra ur en ren strategisk ståndpunkt (se avsnitt 3.4). Sjölin säger exempelvis att Elfsborg 

använder verktygen för att se om det dem gör fungerar, men arbetar inte strategiskt efter 

statistiken. Min tolkning av detta är dock att fotbollslagen inte använder sig av denna 

information som Sjölin säger, därför är det svårt att applicera en kommunikationsstrategi på 

lagen. De svenska lagen har ingen direkt plan i användandet av sin Facebook förutom att de 

vill kommunicera med sina fans, men de jobbar inte direkt mot några mål. De använder 

Facebook för att det är en kommunikationskanal som andra fotbollslag använder sig av. 

För Arsenal handlar det inte om att jobba strategiskt, då jag upplever att de har ett 

marknadsföringsperspektiv på Facebook, då de säljer reklamplatser. Detta leder till att de 

jobbar mer taktiskt än strategiskt (se avsnitt 3.1). Intressant är att marknadsföringsaktiviteter 

som är mer taktiska ofta syftar till att bygga kortsiktiga relationer. Men genom att Arsenal 

blandar de kommersiella budskap med material som syftar till att skapa reaktioner och 

deltagande så vill de även satsa på långsiktig relation. 
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8. Slutsatser 

Syftet med denna undersökning var att kartlägga skillnader i hur svenska respektive engelska 

fotbollslag kommunicerar med sina fans på Facebook. De frågeställningar jag använde mig av 

såg ut som följande 

* Hur använder sig svenska respektive engelska lag av Facebook för att skapa och bevara 

relationer med sina fans?  

 

* Vad är syftet med att använda Facebook som ett sätt att kommunicera med sina fans? 

 

Utifrån analysen har jag dragit slutsatsen att de finns stora skillnader i ligornas sätt att 

kommunicera på Facebook. De svenska lagen bestående av Helsingborg och Elfsborg 

använder Facebook som ett sätt att återknyta, få feedback på hur de sköter sin Facebook-sida 

och organisation. Publiken är aktiv i sitt sätt att delta, genom att de kan ställa frågor och 

klubben går in och svarar, vilket innebär att fansen och klubben kommunicera på samma 

villkor. Detta överensstämmer med den teoretiska bild som finns om PR och dess sätt att 

använda nya interaktiva medier för att skapa relationer. I Sverige missar de som inte deltar på 

Facebook dock en möjlighet att delta i feedback eller förändringsarbete. De engelska lagen 

följer inte de teorier och tankar som finns om PR och relationskapande i nya medier. Arsenal 

och Queens Park Rangers använder Facebook mer som en informationskanal där de vill sprida 

ut information. I Arsenals fall kan denna information ibland bestå reklambudskap som är 

köpta av deras partners. Fansen förväntas inte delta på samma sätt som de i Sverige då de 

engelska klubbarna inte söker efter att besvara kommentarer som de får in, detta leder dels till 

att fansen inte kommunicerar på lika villkor. Fansen kan anses passiva då de endast förväntas 

gilla eller kommentera materialet på Facebook-sidan och har ingen större chans att påverka.  

 

8.1 Vad är syftet med att använda Facebook som ett sätt att kommunicera med 

sina fans 

Syftet med att använda Facebook i vartdera land skiljer sig tydligt. I Sverige är syftet med 

Facebook att dels sprida information från hemsidan, men även ge möjlighet för fansen att 

återkoppla. Genom de svenska lagens närvaro på Facebook vill de kunna bemöta kritik men 

även finnas där för att svara på frågor. De svenska klubbarna syftar till att använda Facebook 

som en plats där de kan föra en direkt kommunikation med sina fans.  
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De engelska lagens sätt att använda sig av Facebook skiljer sig åt de Svenska, men de skiljer 

sig även åt varandras. Queens Park Rangers syfte med att använda Facebook är mest lik det 

svenska sättet. De vill genom en community där människor världen runt kan träffas och ta del 

av det innehåll som Queens Park Rangers delar med sig av. Skillnaden mot de svenska lagen 

är att Queens Park Rangers inte ser Facebook som ett sätt att själva integrera med fansen, utan 

relationen ska skapas genom det kommunicerade materialet, vilket även Arsenal gör. Det som 

skiljer Arsenal mot Queens Park Rangers är deras sätt att se Facebook som en kommersiell 

kanal. För Arsenal är Facebook bara en del i ett paket som de erbjuder sina kommersiella 

partners. Så Arsenals syfte är inte att skapa relationer utan det är dels att sprida kommersiella 

budskap från sponsorer samtidigt som de vill dela med sig av material som berör spelare och 

klubb. Detta gör de för att få mer medlemmar som i sin tur gör Facebook-sidan till en mer 

attraktiv plats för sponsorer. För dem gäller det att hitta en balans på uppdateringarna så inte 

Facebook-sidan blir för kommersiellt fokuserad.  

Med hjälp av medierad interaktion har det blivit lättare för klubbar att kommunicera med sina 

fans. De kan producera material i England som människor i Spanien kan ta del av. Med 

medier som Facebook har dessa företag idag kunnat få en bredare publik. Någon som spelar 

stor roll i deras sätt att kommunicera på Facebook är antalet följare. Ju fler följare desto 

svårare verkar det bli med en tvåvägskommunikation. Därför tror jag att syftet med de olika 

Facebook-grupperna skiljer sig till viss del, då de är olika stora. 

 

8.2 Hur använder sig svenska respektive engelska lag av Facebook för att skapa 

och bevara relationer med sina fans? 

Utifrån analysen går det även att upptäcka skillnader i hur de svenska och engelska klubbarna 

arbetar för att nå ut och behålla sina fans på Facebook. De svenska klubbarna jobbar mycket 

med interaktion, de ser Facebook som ett verktyg att komma sina fans närmare. Detta gör de 

genom att fråga efter feedback, men även genom att svara på frågor som fansen kan tänkas ha, 

direkt på Facebooksidan. Det är genom detta bemötande som klubbarna försöker behålla sina 

supportrar och göra dem engagerade. De svenska klubbarna ligger närmare de teorier som 

finns i hur PR ska används i nya medier. Nackdelen med att låta människor få möjlighet att 

påverka beslut på Facebook är att den grupp människor som inte deltar i Facebook sidan 

missar en möjlighet att delta. 
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I England jobbar de inte lika aktivt som de svenska klubbarna för att skapa relationer med 

sina fans. De engelska klubbarna försöker skapa och behålla relationer på Facebook genom 

material bestående av bilder och intervjuer. I England skapas som Hulme säger en community 

där klubben är administratörer. Detta innebär att fansen har möjlighet att konversera med 

varandra men de kan inte förvänta sig att klubben deltar med mer än bilder och 

statusuppdateringar. Dessa intervjuer och statusuppdateringar innehåller ett tillräckligt med 

värde för att fansen ska fortsätta delta i gruppen samtidigt som de bidrar till ett ökat 

medlemsantal. Teoriböckerna säger dock emot de engelska lagens sätt att arbeta på Facebook. 

Detta då de inte använder mediet som ett interaktivt medium där fansen har möjlighet att 

påverka hur klubben agerar, mer än på Facebook. Detta innebär dock för fansen som inte 

deltar på Facebook missar de mindre. I Sverige missar de som inte deltar en möjlighet att 

påverka arbetet, medan i England missar man endast tävlingar och en möjlighet att påverka 

materialet på Facebook-sidan.  

Det blir här tydligt att klubbarna jobbar med PR på olika sätt, I Sverige jobbar man mer mot 

PR än vad de gör i England. De svenska lagen fokuserar på relationsperspektivet, där de vill 

stärka relationer med sin publik. I England lägger de en större fokus på materialet, och genom 

materialet visa vad som händer i deras klubb. Detta leder till att de engelska lagen använder 

Facebook som en informationskanal. De vill skapa en sorts öppenhet, och genom detta få ett 

ökat förtroendet hos sin publik, även detta är en del i PR. 
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9. Slutdiskussion 

Intervjuerna som fördes med de Svenska respondenterna gick bra. Det uppstod inga problem 

under samtalen. Det fanns inte heller någon anledning att tro att respondenterna läste utifrån 

ett papper med ”färdiga svar” heller. De kunde även utveckla sina resonemang som gjorde att 

svaren kunde användas i arbetet. Att nå de Engelska klubbarna var dock svårare. Nästan alla 

klubbar jag kontaktade hade svårt att ställa upp, detta på grund av att de får in ett flertal 

förfrågningar om de har möjligheter att ställa upp på intervjuer till uppsatser. Arsenal visade 

sig kunna assistera mig utan några vidare problem. Queens Park Rangers kunde även hjälpa 

mig svara på några frågor om det fanns tid. Med svaren jag fick av Queens Park Rangers såg 

man att de inte kunnat lägga ner allt för mycket tid, detta genom att de inte svarat utförligt 

genom att exempelvis utvecklat argument. Det gav dock tillräckligt för att tolka materialet. 

Min tolkning om varför fotbollsklubbarna använder sig av Facebook i början är för att man 

behöver finnas där för att alla andra är där. Genom att befinna sig på Facebook visar 

klubbarna en viss tillgänglighet och öppenhet till sina fans, och med hjälp av material som 

visar på vad som händer i klubben blir fansen mer delaktiga och får insyn i hur organisationer 

arbetar. De svenska klubbarna skapar mer av en tillgänglighet då de även kan svara på 

kommentarer.  

Sedan måste jag även ta upp klubbarnas sätt att arbeta med Facebook. Som jag nämnde i 

slutsatsen så skiljer sig syftet med användningen av Facebook beroende på hur många som 

följer laget på Facebook. Jag tror att med ett lågt antal följare på Facebook så används 

Facebook för att styra tillbaka trafiken på hemsidan. Genom att människor klickar in på 

hemsidan så tjänar klubbarna pengar på det. När vi ser klubbarnas Facebook växa och ligga 

på över 13 miljoner likes så finns det ökat intresse för varumärken att göra reklam på deras 

sida. Som Savage nämnde så uppskattar han det till 15 miljoner människor runt omkring på 

alla deras sociala nätverk, det är en hel del människor man kan nå genom att annonsera genom 

klubben. Samtidigt kan inte klubbar med miljoner av följare endast kommunicera 

kommersiella budskap, de måste hitta en balans. Denna balans skapar de genom material med 

intervjuer med spelare, tävlingar och så vidare. Ju fler som deltar i fotbollsklubbarnas 

Facebook och gillar och delar material som de släpper desto fler kan se materialet. Därför är 

det viktigt för lagen att släppa material som är intressant och gör att folk trycker på gilla eller 
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kommentera.  

 

En intressant punkt är att fotbollsklubbarna letar efter fler gillningar och kommentarer, men 

Savage i Arsenal sågs det som ”klotter”. Detta tror jag beror på två anledningar. Den första 

anledningen är att Arsenal får många kommentarer som de inte kan ta hand om. Den andra 

anledningen har att göra med vad människorna skriver. Jag gick in på Arsenals facebook-sida 

för att försöka tyda vad han menade. Min tolkning av det Savage menade är att klotter är 

kommentarer som det inte finns någon mening att svara på. Detta kan vara spam, då 

människor länkar till andra Facebook-sidor eller människor som gratulerar laget till en väl 

utförd match.  

 

Till sist, fotbollsklubbar använder fortfarande sina traditionella medier. Klubbarna ser mest 

Facebook som en extra kanal att nå sina fans på. I Sverige skapar de mindre exklusivt material 

endast för Facebook, utan grundar det mesta från hemsidan. I England skapar de mer material 

för att endast ha på sin Facebook-sida, men även de hänvisar ofta till artiklar och dylikt som 

står på deras hemsida. En tolkning av varför klubbarna använder sig av exklusivt material på 

sina Facebook-sidor är för att göra deras Facebook-sida mer intressant än t.ex. om ett fan 

skapar en fan-sida. Genom att ge sin publik material som de inte kan få vid någon annan 

facebook-sida tilltalas de mer att gå med i den officiella, för där har de material som de inte 

kan få tag på något annan ställe.    

 

9.1 Fortsatt forskning 

Förslag på fortsatt forskning exempelvis att genom kvalitativa intervjuer se och jämföra hur 

olika landslag kommunicerar på Facebook. 

 Hur kommunicerar landslag på Facebook 

Finns det skillnader på hur klubbar och landslag arbetar. Det finns tydliga kommersiella 

intressen bakom sättet fotbollsklubbar idag kommunicerar på Facebook, det kan vara 

intressant och se om dessa intressen även finns på landslags nivå. En annan forskning som 

vore intressant är att se hur fotbollsklubbar kommunicerar på andra sociala medier som 

exempelvis twitter eller google+ 

 Hur använder sig fotbollslag av google+ som ett sätt att kommunicera med sina fans. 
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I denna studie konstaterade klubbarna att de använder sig av ett flertal medier i sina sätt att 

försöka nå sin publik. Arsenal säger även att de använder Facebook som ett sätt att hänvisa 

dem till andra kanaler. Det vore intressant att se vad andra kanaler kan erbjuda klubbarna och 

hur de utnyttjar de speciella resurser som just det mediet erbjuder. Sista undersökningen jag 

tycker vore intressant att jämföra två sporter. 

 Vad finns det för skillnader i hur fotbollslag och ishockey lag arbetar med PR på 

sociala medier.  

Jag har i denna studie undersökt hur ett fåtal fotbollslag från specifika ligor använder sig av 

Facebook som ett sätt att kommunicera med sina fans. Men hur skiljer sig exempelvis 

ishockeyns sätt att arbeta med fotbollen, och vad beror skillnaderna på. 
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Bilagor 

 

 

Bilaga 1 Svenska intervjuguide  

 

Inledning  

 

1.Vad är ditt namn, vad arbetar du i för organisation?  

 

2.Vad har du för position i organisationen? 

 

3. Hur länge har du jobbat för organisationen?  

 

 

 

4. På vilka sätt kommunicerar ni med era fans idag?  

 

Med denna fråga vill jag endast höra vad de använder för mediekanaler, för att på så 

sätt kunna använda mig av detta i uppsatsen.  

 

5. Vad är syftet med att använda sig utav Facebook som ett sätt att kommunicera med sina 

fans?  

 

Jag vill genom att lista ut deras syfte med användningen av Facebook och koppla det till 

tvåvägskommunikation. Se avsnittet 2.Sociala medier.  

 

6. Vad spelar Facebook för roll i er klubbs marknadsföring i förhållande till era andra medier?  

 

7. Ses Facebook som ett eget sätt att kommunicera med era fans, eller ett komplement till era 

andra sätt att engagera fansen?  

 

Dessa två frågor har jag tänkt koppla till 2.2 PR & Facebook. Att genom framväxten av 

sociala medier har företag hittat en plattform att föra ut sina budskap till en stor grupp 

människor. Jag vill se om de använder Facebook som ett sätt att skapa relationer som 

Diaz rekommenderar, eller om det finns något annat bakomliggande.  

 

8.Vad missar den som inte i Facebook gruppen för något?  

 

9. Vad tjänar er organisation på att fler ”gillar” er sida? 

 

10. Hur jobbar ni för att marknadsföra er i andra länder? 

 

Jag vill påvisa att informationen och det symboliska innehållet som delas på sociala 

medier är oberoende av tid och rum, det ska inte spela någon roll vilket land man 

befinner sig i, det går fortfarande att ta del av informationen. Läs 3.1 Offentligheten och 

Sociala medier.  
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11. Hur jobbar klubben aktivt för att skapa relationer till sina fans?  

 

12. Vad gör klubben för att behålla relationer med människor på Facebook?  

 

13. Har Facebooks intåg som kommunikationskanal bidragit till ett förändrat sätt att integrera 

med era fans, i så fall på vilket sätt?  

Jag vill genom dessa tre frågor koppla svaren till PR, se till hur viktigt 

relationsskapande är för klubben. Koppla till 1.Public Relations.  

 

14. Har strategierna för de traditionella medierna förändrats sedan intåget av sociala medier 

började användas i er organisation (integreras exempelvis sociala medier i de traditionella 

medierna)? 

 

Jag vill koppla denna fråga till 1.4 PR 2.0. Har deras traditionella medier behövt 

förändras när sociala medier började användas i organisationen.  

 

15. När ni kommunicerar på Facebook, har ni en utarbetat strategi över hur ni ska göra eller 

testar ni er fram?  

 

16. Har fansen något inflytande på hur ni kommunicerar, i sådana fall hur?  

 

17. Hur mäter ni effekten om kommunikationen var lyckad?  

 

Jag vill genom dessa frågor kunna koppla fotbollsklubbarnas arbetar för att hantera 

organisationens publik, detta ska jag sedan koppla till ”Four step public relations 

process”. Läs 1.2 ”Four step public relations process” 

 

18. Något du upplever har blivit utelämnat? 
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Bilaga 2, Engelsk intervjuguide 

 

1. What’s your name, and what’s the name of the team you’re working with? 

 

2. What’s your current position at the club? 

 

3. How long have you worked for the club? 

 

4. In what ways do you communicate with your fans today? 

 

5. What is the purpose of using Facebook as a way to communicate with fans? 

 

6. What is Facebook's role in your club's marketing in relations to your other media? 

 

7. Is Facebook seen as a private way to communicate with your fans, or a supplement to your 

other ways to engage your fans? 

 

8. What do your fans miss if they are not members of your Facebook group? 

 

9. How does the club benefit from getting more “likes” on Facebook? 

 

10. How do you work on Facebook to market yourself in other countries? 
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11 How does the club work actively to create relationships with their fans on Facebook?. 

 

12. How does the club work actively to maintain relationships with people on Facebook? 

 

13. Has the use of Facebook as a channel of communication contributed to a changed way of 

integrating with your fans, if so, how? 

 

14. Have the strategies for using traditional media changed since you started using social 

media in your organization (are social media integrated in the traditional media)? 

 

15. When you communicate on Facebook, do you have a developed strategy on how you 

should do it or do you test as you go? 

 

16. Do the fans have any influence on how you communicate on Facebook? In such cases, 

how? 

 

17. How do you measure if the impact of the communication on Facebook was successful? 

 

18. Anything you might want to add? 

 

Thank you for participating. 

 


