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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to investigate Malmo FF participation in the 
Champions Leauge impact on Malmo destination. This is a survey in which 
supporters from Malmo FF answered questions about Malmo FF participation in 
the Champions League in 2014 and 2015. A quantitative method has been used 
primarily as a method for this study, qualitative elements will also have been 
used as the choice of method for carrying out this study. The result shows that 
Malmo FF participation in the Champions League football has an impact on the 
Malmo destination. The result shows that Malmo FF has an impact on the 
Malmo city in terms of being a brand and attract tourism to the city, while 
Malmo FF stand as a town together into one and generates more income to 
businesses around Malmo. 
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1 INLEDNING 
 
Enligt Holger Preuss (2006) är ett stort idrottsevenemang såsom Champions 
League eller Allsvenskan en betydande faktor på lång och kort sikt för 
destinationen och arrangören inom turism. Enligt Mike Weed (2006) kommer 
prognosen av resandet och turismen inom kategorin sportturism kommer öka 
med tio procent per år, och destinationer tävlar om att vinna dessa idrottsturister 
till sig. Idag är idrotten mer än en sport eftersom idrotten har tagit en stor del av 
upplevelseindustrin. Idrott säljer inte bara en upplevelse utan den säljer 
materiella ting såsom kläder, skor, flaggor och suvenirer (Nordsetrønningen, 
2006). Fotbollen har idag gått längre än att bara vara en sport, fotbollen har 
blivit ett socialt fenomen som får stor uppmärksamhet från media. En plats eller 
en stad kan identifieras med fotbollsloggan eller med fotbollslagets namn. En 
fotbolls förening kan stå för stadens varumärke och folk utifrån kan ha hört 
staden på grund av deras fotbollskultur (Conejo et al., 2007). 
 
Forskare som Preuss (2006) och Weed (2006) skriver att idrottsturism är en 
viktig faktor för destinationer, det är stora evenemang som drar turism till 
städerna. Med turismen tillkommer ett ökat intresse för att etablera företag i 
destinationen, då företagen ser en möjlighet för en ljus framtid ekonomiskt. När 
företag kommer till destinationen så ökar jobbmöjligheterna, vilket kan leda till 
att fler väljer att bosätta sig på destinationen. Detta leder i sin tur till VFR (visit 
friends and relatives) turism antagligen ökar på destinationen. Det leder även till 
ett intresse överlag för turisterna att besöka destinationen för deras fotbollskultur 
eller helt enkelt att de fått upp ögonen för staden eller landet. Ett evenemang 
såsom Champions League eller helt enkelt Allsvenskan kan dra uppmärksamhet 
till sig, det är uppmärksamheten destinationer vill åt. Turismen kan påverkas av 
så många olika faktorer, turismutvecklingen kan liknas vid en spiral, inga jobb, 
inga evenemang och ingen ökad bosättning leder antagligen till ingen turism. 
Turism bidrar med en ökad sysselsättning och tillväxt för destinationen enligt 
Petersson (2007). Finns det inga jobb på en destination så kan det vara svårt att 
locka personer som vill bosätta sig på platsen. Då finns det ingen turism från 
dem och finns det inga evenemang som underhåller lokalbefolkningen eller 
eventuella turister kan detta leda till att turismen blir bristfällig då det inte finns 
något att göra på destinationen. 
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Eftersom idrottsturism är så stort och eftertraktat så har forskaren valt att göra en 
studie om Malmö FF deltagande i Champions League påverkan på Malmö som 
destination och stad ur supportrarnas perspektiv, i studien kommer Malmö 
Fotbollsförening benämnas som Malmö FF. Med detta arbete vill forskaren 
undersöka hur Malmö FF supportrarna ser på Malmö FF deltagande i 
Champions League, om detta har påverkat Malmö stad både som destination och 
stad. Med studien vill forskaren även undersöka om hotellen märker någon 
förändring när Champions League är i stan. Forskaren vill se hur till exempel 
utgiftsmönstret och reseavståndet ser ut från besökarna, för att sedan se hur detta 
påverkar hotellen och Malmö stad. Detta är en forskning som kan hjälpa Malmö 
FF att få en bild på deras inverkan på Malmö stad och dess turism, samtidigt 
som Malmö stad och Malmö FF supportrarna får en bild på fotbollsföreningens 
inverkan på staden. Malmö FF supportrarna är dem som kan om dem vill resa 
längre sträckor och det är även dem som oftast bor i staden som märker skillnad 
i staden när något händer. Därför vill forskaren undersöka från supportrarnas 
perspektiv om Malmö stad har påverkats av Malmö FF deltagande i Champions 
League. 
 
Malmö har de senaste två åren, 2014 och 2015 deltagit i den mest prestigefyllda 
fotbollsturneringen i Europa. Där laget avancerade till gruppspel mot stora lag 
som Real Madrid och Paris Saint-Germain FC. Detta kan påverka varumärket 
för Malmö men också på Malmö som stad och destination. Därför vill jag med 
detta arbete undersöka hur supportrarna ser Malmö FF deltagande i Champions 
League påverkan på Malmö.  

 

 

 

 
  



	  

	   3	  

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka Malmö FF supportrarna uppfattningar 
av Malmö FF deltagande i Champions League. Samt att undersöka hur 
supportrarna uppfattar att Malmö påverkas av deltagandet i Champions League. 
Detta görs med fokus på Malmö FF deltagande i Champions League år 2014 och 
2015. 
 
De frågeställningar som denna studie ämnar besvara är: 

i) Hur långt reser besökarna för att se Malmö FF spela i Champions 
League? 

ii) Hur ser utgiftsmönstret ut hos besökarna för ett besök på en Champions 
League match i Malmö? 

iii) Hur uppfattar supportrarna att Malmö påverkas av Malmö FF deltagande i 
Champions League? 

2 Avgränsningar 

Material som hade önskats vid studiens start har varit svår att få tag på då det 
inte funnits tid hos varken hotellen eller Malmö FF att ta fram och dela med sig 
av materialet som behövdes för att utföra denna studie på det sätt jag från början 
hade i tanke att göra. Mycket av materialet som funnits har även varit 
sekretessbelagt. På grund utav dessa svårigheter startades materialinsamlingen 
väldigt tidigt för att hitta material som kunde varit av värde, men detta gick inte 
att få ihop. Därför var det självklart att ändra studiens syfte och fokusera mer på 
de som besöker matcherna, detta för att denna information inte var 
sekretessbelagd och enklare att få tillgång till. Det har varit en lång väg att gå för 
att få fram material som gått att använda i denna studie. Malmö FF själva har 
försökt att göra en liknande studie med fokus på biljettförsäljning. På grund av 
bristande information om var individerna som köper biljetter bor så har inte 
detta kunnat utföras. Därför har denna studie avgränsats till supportrarnas tankar 
och åsikter.  

3 Disposition 
 
Studien är upplagd på följande sätt: i det kommande avsnittet kommer tidigare 
studier om ämnen som har med denna studie att göra presenteras. Detta avsnitt 
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kallas ”tidigare forskning” som har delats in i två kapitel ”teori” och ”tidigare 
studier”. Därefter i kapitel fem kommer metoden beskrivas som används för att 
genomföra denna studie. I detta avsnitt redogörs vilka val som gjorts genom 
studiens gång. I kapitel sex presenteras en ”bakgrund” om Malmö FF, Malmö 
stad och Champions League. Här görs en generell beskrivning om vad dessa 
faktorer är och det som är intressant att veta om dem för vidare förståelse av 
studien. Följaktligen presenteras resultatdelen i kapitel sju, här kommer 
resultaten från enkäten och intervjuerna att presenteras och frågeställningarna 
ifrån syftet kommer att besvaras. Fortsättningsvis kommer ett diskussionsavsnitt 
presenteras i kapitel åtta, där kommer det diskuteras om resultatdelen relaterat 
till tidigare studier och här kommer även förslag på vidare studier att 
presenteras. Slutligen kommer en sammanfattning att knyta ihop studien. 

4 TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt kommer det presenteras tidigare studier och forskning kring 
sportturism och evenemang. Här kommer det att presenteras olika studier som 
visar på att ett större evenemang kan ha en påverkan på en destination och vilka 
faktorer de är. Vidare kommer det även gå in på specifika evenemang som är 
relaterat till sportturism och presentera dessa studier som visar att det kan bli en 
effekt av ett sportevenemang.  

4.1 Teori 

I detta kapitel kommer tidigare teorier kring evenemang och sport evenemang 
presenteras. Kapitlet kommer även beröra vad som menas med sportturism. 

4.1.1 Evenemangs betydelse för en destination 

Pettersson (2007) menar att evenemang ökar i antal och är ofta ett motiv för en 
kommande resa hos turisterna. Evenemang lockar till sig besökare som kommer 
att kunna bidra till en ökad sysselsättning och tillväxt för destinationen 
(Petterson, 2007). Getz (2008) nämner att händelser är en viktig drivkraft för 
turismen. Ett evenemang kan beröra många olika aktörer på en destination både 
direkt och indirekt. För ett väl genomfört evenemang påverkar det regionen eller 
destinationen genom att möjligtvis ge dem bra marknadsföring, samtidigt som 
regionen bygger upp kunskap och kompetens via evenemangets utförande 
(Pettersson, 2007). 
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Getz (2012) menar att evenemang kan påverka en plats image, ett evenemang 
kan även förstärka en känsla av en plats. Vid större tillställningar byggs 
faciliteter upp endast för evenemanget och dessa byggnader kan bli monument 
och ikoner som i sin tur attraherar turister (Getz, 2012). Evenemang kan skapa 
en kulturell betydelse för platsen (Getz, 2012), platsen anses vara 
evenemangsplatsen alltså den plats där evenemanget har utförts. 

En planerad händelse såsom evenemang är ett fenomen som kan dra turism till 
sig. Det finns även händelser som inte är planerade och kan förhindra turism att 
komma till platsen (Getz, 2008). Detta kan vara t.ex. terrorattacker eller 
naturkatastrofer etc. En planerad händelse såsom evenemang är en händelse 
utöver det normala eller vardagliga, från besökarens perspektiv är upplevelser en 
viktig faktor under ett evenemang (Pettersson, 2007). Har besökaren en positiv 
inställning till händelsen/evenemanget kan detta hjälpa besökaren att återvända 
till värddestinationen i framtiden (Yong-ki, Sally, Choong-Ki & Soon-Ho, 
2014). Får besökaren en positiv bild av platsen och evenemanget var 
underhållande för personen kan turisten välja att åka till platsen i framtiden för 
att kanske utföra andra aktiviteter där.  

Trots att ett större evenemang eller ett evenemang överlag är väldigt polärt så 
finns det faktorer som kan leda till negativ inställning för värddestinationen eller 
landet. Har evenemanget visat brist på planering och inte gjort besökarna nöjda 
kan detta i sin tur leda till en dålig image för värddestinationen. En dålig image 
för destinationen kan vara en möjlig faktor för mindre turism i framtiden (Yong-
ki, Sally, Choong-Ki & Soon-Ho, 2014).  
 

4.1.2 Sportevenemang 

Att vara värddestination för ett idrottsevenemang som stad drar uppmärksamhet 
hos fans för lagen som ska spela. Det räcker dock inte bara att vara värd för 
idrottsevenemanget och tro att fansen automatiskt kommer dra nytta av de 
turistaktiviteter och tjänster som finns på destinationen.  

När ett land har fått möjligheten att vara värddestination för ett större 
sportevenemang vill landet i fråga investera i att uppgradera sport faciliteter, den 
lokala infrastrukturen samt hotell som välkomnar turister och spelarna. Med 
detta skapas jobbmöjligheter för lokalbefolkningen på värddestinationen 
(Nezakati, Chuang Chin & Akhoundi 2013).  
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Länder och lokala samhällen som är värddestinationer för större 
megaevenemang med inriktning på sport såsom OS eller fotbolls-VM gynnas 
med fördelar som ekonomisk vinning, marknadsföring på den globala 
marknaden och nya arbetstillfällen. Detta kan i sin tur leda till en ökad turism 
för destinationen där mega- evenemanget ägt plats. Ett större evenemang kan 
även öka landets image och därmed får landet ett bättre varumärke (Jeeyoon, 
Kang & Yu-Kyoum, 2014).  

Ett större sportevenemang kan även vara en kortsiktig ekonomisk inkomst från 
sportturister. Ett sportevenemang kan ge värddestinationen stora förhoppningar 
vilket i sin tur leder till att flygpriser och hotellpriser stiger hastigt. Detta kan i 
sin tur dämpa ner övriga turister att resa till platsen (Du Plessis & Maennig, 
2011). Vid ett sportevenemang kan inte positiva effekter garanteras. Blir det fel i 
konsekvensbedömningen eller att värddestinationen sätter orealistiska siffror 
kan destinationen påverkas negativt och förlora både image och turism på 
evenemanget (Du Plessis & Maennig, 2011). 

4.1.3 Sportturism 

Sportturism är en form av fritidsturism som reser för sport relaterade aktiviteter. 
Sport turism är en turist som reser från sin hemkommun till sportevenemang och 
komma ifrån sin dagliga rutin (Nezakati, Chuang Chin & Akhoundi, 2013). I 
dag runt om i världens finns det tusentals människor som reser långa sträckor för 
att titta på sina favoritsporter regelbundet. Sportturism eller supportrarna till 
laget kan bidra ekonomiskt till värd destinationen, detta sker genom användning 
av boende, shoppingrelaterade aktiviteter och mat. Vidare finns det även 
motståndarlagets fans som reser till värd destinationen som turistmål för att se 
”sitt eget” lag spela (Gibson, Willming & Holdnak, 2003).  

Det har blivit mycket populärt med sportturister då dessa turister inte bara deltar 
i sportevenemang utan också andra turistaktiviteter på värddestinationen. 
Sportturism bär med sig ekonomiska och sociala förmåner till länder, städer och 
lokala verksamheter. Sportturism drar även med sig kultur och social interaktion 
mellan människor (Nezakati, Chuang Chin & Akhoundi 2013). 
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4.2 Tidigare Studier 

I dagsläget finns det ingen specifik forskning kring hur Malmös ökade 
fotbollskultur har påverkat Malmös turism. Dock finns det tidigare forskning 
kring hur stora idrottsevenemang påverkar destinationer. Detta kapitel kommer 
behandla studier som har gjort på större fotbollsturneringar och större fotbolls 
evenemang och dess betydelse för destinationen. 

4.2.1 Fifa World Cup 
 
Fifa World Cup som hölls i Sydafrika och gav destinationen en ökning av 
turismen genom att vara värd för ett stort evenemang som Fifa World Cup (Du 
Plessis & Maennig, 2011). Fifa World Cup i Sydafrika gav landet en ekonomisk 
tillväxt för perioden, det gav även landet en stolthet att de passerat ett sådant 
viktigt test som att hålla Fifa World Cup. Media gav Sydafrika positiv feedback 
vilket i slutändan gav Sydafrika en chans att återfinna sig till resten av världen 
(Du Plessis & Maennig, 2011). Att vara värd för ett stort evenemang som FiFA 
World Cup ger inte bara ekonomisk tillväxt och ökad turism, detta ger också 
sociala effekter på lokalbefolkningen. I länder eller städer där fotbollen har en 
betydande inflytande över lokalbefolkningen, kan ett evenemang som Fifa 
World Cup användas som ett hjälpmedel för att få folk att socialisera sig med 
varandra (Briedenhann 2011). 

4.2.2 Fotboll som varumärke 
 
Ett varumärke har en stor betydelse för landet, detta för att ett varumärke 
beskriver värdet av en produkt. En kund eller i detta fall en turist får 
förväntningar utifrån landets varumärke (Gertner, 2002). I Spanien är 
fotbollskulturen viktig (Conejo, Banos-Pino, Dominquez & Guerrero, 2007) och 
kan bidra som ett varumärke för landet. Att vara värddestination för ett större 
evenemang är något värddestinationer strävar efter då dem försöker med 
evenemanget öka den inhemska stoltheten i exempelvis kultur (Yong-ki, Sally, 
Choong-Ki & Soon-Ho, 2014). Människor har en tendens att associera en 
händelse med exempelvis ett land när evenemanget är väletablerat och känt 
(Yong-ki, Sally, Choong-Ki & Soon-Ho, 2014). Detta visar då att ett land kan 
gynnas om värdlandet utfört ett evenemang som gått bra och fått ett bra rykte. 
Detta kan i sin tur leda till höjda intäkter från turism och även en vilja att vilja 
åkta tillbaka till landet (Yong-ki, Sally, Choong-Ki & Soon-Ho, 2014). 
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5 Metod 

I detta avsnitt kommer de metoder som använts för denna studie att beskrivas. 
Avsnittet inleder med en beskrivning av urvalet för studien. Intervjuenkät, 
ostrukturerad intervju och tillhandhållen statistik är de metoder och data som 
använts för att få fram ett resultat i studien. Följaktligen har en kvantitativ metod 
använts för att strukturera svarsdata som kommit fram utifrån intervjuenkäten. 
Vidare har en tematisk metod använts för att studera den sista frågan i 
intervjuenkäten och den ostrukturerade intervjun. Slutligen redogörs en 
diskussion av metodval, källkritik och etiska överväganden.  

5.1 Urval 

5.1.1 Urval av respondenter till enkät 

Jag har i denna studie valt att sprida enkäten via Internet, detta för att få tag på 
personer som inte finns i min omkrets och för att få så många svar som möjligt. 
För att lokalisera respondenterna som jag varit ute efter har grundfokus i 
enkäten legat på om respondenten deltagit vid en eller flera Champions League 
matcher. Med Champions League matcher menas de gruppspel som Malmö FF 
deltagit i. Instruktionerna för enkäten framgår det att respondenten måste ha 
deltagit vid minst en Champions League match på hemmaplan i Malmö för att 
kunna delta i enkäten. För att sprida vidare enkäten har snöbollsmetoden 
använts, med snöbollseffekt metoden menas det att forskaren försöker komma i 
kontakt med en viss grupp människor som forskaren inte själv känner till eller 
har tillgång till (May, 2011). Detta görs med hjälp av forskarens respondenter då 
respondenten kan skicka vidare i detta fall enkäten till andra människor i sin 
omkrets. Denna metod kan vara effektiv när forskaren väljer att forska i ett ämne 
där det kan vara svårt att hitta respondenter till sin forskning (May, 2001, s.159-
191). Snöbollseffekten användes genom att jag skickade enkäten till tre personer 
som finns i min omgivning och sedan spred dem den vidare till sin omgivning 
och så har det fortsatt så.  

5.1.2 Urval av respondenter till intervju 

Intervjufrågorna valdes att skickas till alla hotell som är lokaliserade i Malmö 
stad, detta var cirka 37 olika hotell. Alla hotell kontaktades i Malmö för att inte 
utesluta något hotell och få ett högre svarstal till studien.  
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5.2 Kvantitativ metod   

En kvantitativ metod har använts som grundpelare för denna studie, som 
kompletteras med en kvalitativ metod. En kvantitativ forskning ger resultat i 
siffror, tillexempel svar som kön, ålder och andra saker som är möjliga att räkna 
på (Denscombe, 2009, s. 328). I enkäten som används för denna studie ställs det 
frågor som är kvantitativa och kommer fastställas i diagram och tabeller i 
resultatet. Den sista frågan i enkäten samt intervjufrågorna till verksamheterna 
ger en forskning som går mer in på djupet och försöker beskriva hur och vad 
som sker och jag som forskare har analyserat detta genom en tematisk metod. 
När en forskare fokuserar mer på att beskriva blir det till en kvantitativ metod 
som forskaren använt (Denscombe, 2009, s. 367).  

När forskaren studerar något kvantitativt kan detta göras via tillexempel 
enkätundersökningar och frågeformulär (Denscombe, 2009, s. 328). Forskaren 
önskar då få korta svar såsom ja/nej och ibland/ofta för att enkelt kunna 
fastställa detta konkret i resultatet. Det var detta jag var ute efter i min enkät för 
att enkelt kunna se en tendens bland de svarande. När en kvantitativ metod 
används kan forskaren redan ha en bild av vad han/hon vill undersöka och har 
strukturerade frågor framför sig som sedan skapas via en enkät eller ett 
frågeformulär t.ex. Efter genomförandet har forskaren material som behandlas 
som statistik som sedan fastställs i diagram, grafer eller tabeller m.m.  

Att använda en kvantitativ metod kan ha både för och nackdelar, en stor nackdel 
med en kvantitativ forskning är att studien lätt kan bli färgad av forskaren som 
utför studien. Vid frågor som ställs i t.ex. enkätundersökningen kan frågor 
ställas på ett sätt så forskaren får fram de svar som önskas av forskaren, detta 
kan ske genom att forskaren inte tar med vissa svarsalternativ för det inte 
kommer stödja studien såsom forskaren vill. Detta har hafts i åtanke under 
studiens gång. Det positiva med kvalitativ forskning är att det är enkelt att 
studera vidare på, genom att det redan från studien finns material som kan 
önskas till vidare studier.  

5.3 Metodval och tillvägagångssätt 

Metodvalet för denna studie är en intervjuenkät, tillhandhållen statistik och en 
ostrukturerad intervju skickad via mail. Intervjuenkäten skapades via Google 
formulär (se BILAGA 1), och skickades ut till respondenterna via Facebook och 
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mail. Google formulär är en funktion via Google som tillåter forskaren att ställa 
frågor i en ordning som forskaren själv behagar. Forskaren kan sedan välja om 
det ska vara flervalsalternativ eller att respondenten endast kan svara på ett 
svarsalternativ. 

Fördelen med en internetbaserad enkät är att den kan skickas ut till 
respondenterna via en länk och att forskaren inte behöver använda sin egen mail 
för att ta emot svaren från respondenterna och behöver inte heller göra sin egen 
mail synlig för andra. Google formulär gör det även möjligt för forskaren att 
skapa sin egen design på enkäten för att locka respondenter till att svara. Svaren 
som respondenten klickar i samlas sedan i ett kalkylprogram via Google och gör 
det mer effektivt för forskaren att enkelt se olika tendenser i svaren. Denna 
studie undersöker 246 svar från MFF-supportrar, enkäten valdes att öppnas den 
8 april klockan 15.00 och enkäten stängdes ner för mottagande av svar den 27 
april klockan 16.00 då forskaren ansåg att tiden inte skulle räcka till att 
undersöka fler enkätsvar. Studien behandlar även intervjusvar från fem olika 
hotell i Malmö stad. 

5.3.1 Genomförande av enkät 

Enkäten som använts för studien formades via Google formulär, enkäten är 
uppbyggd på nio fasta frågor och en öppen fråga. En fast fråga är en fråga som 
respondenten endast kan kryssa i svar på, en öppen fråga är en fråga där 
respondenten kan beskriva mer noggrant text. Genom att ställa fasta frågor får 
forskaren data som sedan lätt kan jämföras och dessa svar behöver inte 
analyseras innan användning. Nackdelen med fasta frågor är att forskaren 
stänger frågan och inte ger respondenten utrymme att ge egna åsikter. I denna 
studie gavs det möjlighet för egna åsikter i den sista frågan, de andra nio 
frågorna var väldigt punktliga och egna åsikter skulle vara svårt att få fram 
genom de tidigare frågorna då svaret är givet utifrån exempelvis hur långt 
respondenten åkt i mil. Den öppna frågan i enkäten kommer att analyseras via en 
tematisk analys.  

Senare skapades även en bakgrund för att stimulera respondenten och göra 
enkäten mer attraktiv (Denscombe, 2009, s. 27-28). Genom att ge enkäten en 
design kan detta öka intresset för respondenten att svara. Enkäten prövades på 
tre personer innan utskick detta för att säkerställa att frågorna gick att förstå och 
skulle uppfattas korrekt av respondenterna. När enkäten prövats så skickades 
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enkäten ut genom Facebook och via ett mail. Via Facebook gick det att hitta 
många olika grupper som var menade till Malmö FF supportrar/fans, dessa 
grupper skickades enkäten ut. Enkäten skickades även ut till tre personliga 
kontakter till mig själv som senare spred ut denna till sin omkrets, utskicket till 
dessa respondenter gjordes via mail. En intervjuenkät gör det möjlig för 
respondenten att reflektera över sitt svar innan personen svarar (Denscombe, 
2009, s.249), samma möjlighet har respondenten inte när en personlig intervju 
genomförs då ett svar ska fram ganska snabbt.  

Enkäten innehöll en text om vem forksaren var och vad studien handla om, detta 
för att ge respondenterna en insikt i vad dem svarade på och vad deras svar 
sedan skulle användas till. Det framgick även att respondenten är anonym i 
enkäten, detta för att minska risken att informanter väljer att inte svara på 
enkäten.  

5.3.2 Genomförande av intervju 

Vidare valdes det att kontakta verksamheter runt om i Malmö med hjälp av en 
ostrukturerad intervju. Detta gjordes via mail då forskaren hade färdiga frågor 
som sedan skickades iväg till olika verksamheter i Malmö stad. Intervjufrågorna 
skapades via Word dokument (se BILAGA 2) och skickades sen till 
respondenterna via mail. Genom att använda en ostrukturerad intervju så 
ingriper jag som forskare väldigt lite i intervjun. Min roll som forskare var att 
sätta igång intervjun (Denscombe, 2009, s.246) och detta valdes att göra genom 
förbestämda frågor till verksamheterna. Utifrån frågorna har verksamheterna 
själva fått svara och återigen har de haft tid att reflektera kring dessa frågor då 
dem skickades via mail, detta förhindrar att respondenten svarar med spontana 
svar (Denscombe, 2009, s.249). Frågorna som ställts vid intervjun har varit 
öppna frågor så respondenten själv fått reflektera kring svaret. Respondenterna 
har erbjudits valet att vara anonym i studien om respondenten så velat.  

5.3.3 Datainsamling av statistik 

Statistiken som denna studie kommer beröra är sekundärdata som är 
tillhandhållen från en andrahandskälla från Malmö Turistbyrå. Statistiken som 
forskaren fått tillgång till är redan behandlad och det finns diagram och tabeller 
gjorda på denna statistik som jag kommer använda mig av i studien. 
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5.4 Tematisk metod 

För att undersöka om Malmös deltagande i Champions League har påverkat 
Malmö var det viktigt att känna igen olika mönster i empirin. För att analysera 
det insamlade materialet från sista frågan i enkätundersökningen och 
intervjuerna med verksamheterna i Malmö har en tematisk metod använts. Med 
hjälp av en tematisk metod får forskaren själv identifiera teman som forskaren 
ser är återkommande av det material forskaren har tillgång till (Braun & Clarke, 
2006, s.79). Målet med en tematisk metod är att bryta ner det materialet 
forskaren har tillgång till och skapa olika teman från ord som upprepas i 
materialet som kopplas ihop med forskarens kärnfråga (Braun & Clarke, 2006, 
s.80). Tematisk metod har i denna studie använts för att hitta teman i den sista 
frågan i enkätstudien och hitta teman i de intervjuer som gjort med olika 
verksamheter i Malmö.  

Nedan kommer en förklaring beskrivas hur kodningen av materialet genomförts.  

Steg 1 

Första steget som gjort vid kodningen var att bekanta sig med materialet som 
tillhandhållits från enkäten och intervjuerna. I detta steg började jag märka av 
potentiella mönster och teman i datamaterialet. Processen för en tematisk metod 
startar när forskaren börjar lägga märke till mönster i materialet (Braun & 
Clarke, 2006, s.86). I detta steg börjades det även att antecknas idéer med 
potentiella kodningar som skulle kunna användas för denna studie.  

Steg 2 

Nästa steg i kodningen gjordes genom att skriva ut de material som forskaren 
fått tillgång till för att undersöka materialet djupare. Detta gjordes med hjälp av 
färgade pennor för att senare enkelt hitta tillbaka i allt material och vilka 
meningar som visade potential till olika teman. Det är bra i detta steg att ta ut så 
många potentiella teman som möjligt för att inte utesluta något tema som kan 
komma att vara intressant i framtiden (Braun & Clarke, 2006, s.89). 

Steg 3 

I det tredje steget hade forskaren en lång lista över alla de kodningar som 
identifierats. I detta steg fokuserades mycket tid på att skapa större teman från 
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de små koder som markerats ut i tidigare steg. I detta steg användes Excel till 
hjälp för att skapa tabeller med de olika koderna för att sedan lägga in dem i 
större potentiella teman som kom ut av koderna.    

Steg 4 

I detta steg börjades sorteringen av de olika teman som egentligen inte var så 
stora teman som forskaren ville att de skulle vara. I detta steg blev de tydliga att 
det inte fanns tillräckligt mycket data för att göra en mängd olika teman utan de 
fick bli fyra större teman. Vid detta steg i kodningen blir det en bedömning av 
teman i förhållande till datamängden som forskaren har tillgång till (Braun & 
Clarke, 2006, s.92). 

Steg 5 

Steg fem är det steget då allt är klargjort. I detta steg hade forskaren en karta 
över de data som tillslut gjorde de teman som skulle presenteras i studien. Vid 
denna tidpunkt hade forskaren teman som passade in till frågeställningarna och 
dessa kommer presenteras här nedanför. 

Teman som kommit fram från kodningsprocessen: 
 
Tabell 1. Teman från kodningsprocess 

Hotell Enkät 
Högre beläggning Ekonomi 
Efterfrågan Intresse 
Utländska gäster Turism 
 Reklam/Varumärke 
 Gemenskap 
 Kultur 

5.5 Metoddiskussion 

Det har använts inslag av två metoder under denna studie. Anledningen till detta 
är att intervjufrågorna som ställdes till verksamheterna inte kan fastställas i 
statistik utan det är något som berör något djupare än statistik, även sista frågan i 
intervjuenkäten undersöks med en kvalitativ metod (tematisk metod) av samma 
anledning som med intervjufrågorna. En kvalitativ metod har varit 
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grundmetoden för denna studie, svaren från enkätundersökningen berördes 
genom statistik. Enkäten har under studien varit den metod som studien lutat sig 
mot mest och studiens resultat framkommer till stor del genom 
enkätundersökningen. Denna metod har valts för denna studie för att jag ansåg 
att fastställa svaren i statistik ger en konkret fakta på hur det faktiskt ser ut hos 
resenärerna som reser till Malmö för en Champions League match. Samtidigt 
som svar på var pengar spenderas i samband med en Champions League match 
framkommer genom att konstruktivt fråga vad resenären spenderar sina pengar 
på. Med inslag av kvalitativ metodsätt i studien ger det en bild av hur 
verksamheterna och fansen själva ser en förändring och en påverkan och att 
respondenterna får i egna ord beskriva hur de tror det är. Denna studie bygger 
endast på de 249 respondenter som svarat på enkäten och gäller inte alla MFF – 
supportrar. Hade studien genomförts med fler respondenter kan resultatet ha sett 
annorlunda ut.  

Med tanke på tiden som begränsat detta arbete kan en enkätundersökning vara 
riskabelt för studien. Det kan ta långt tid för svar att komma in till en enkät 
jämfört med en intervju där respondenten och forskaren sitter ansikte mot 
ansikte och forskaren får svaren direkt. Vidare kan forskaren med en 
enkätundersökning missa ansiktsuttryck och andra utryck som skulle kunna vara 
värdefulla för studien (Denscombe, 2009, s.221-222). Då jag var ute efter siffror 
i detta arbete var inte ansiktsuttrycken så viktiga och därför anser jag att en 
enkätmetod var bra för denna studie. De fördelar som medföljer under en 
enkätundersökning är att forskaren inte kan påverka respondenten och göra det 
obehagligt för respondenten om det är en fråga som personen inte vill eller kan 
svara på. Med enkätundersökning kan respondenten svara skriftligt och slippa 
känna ett ”tvång” att svara på ett visst sätt. Kontakten mellan forskaren och 
respondenten via en enkät är mer opersonlig och kan då locka fram svar som 
respondenten möjligtvis inte hade svarat om kontakten var personlig. Dessutom 
har respondenten en längre betänketid på sina svar via en enkät och detta kan 
leda till att det blir bättre kvalité på svaren vid en enkätundersökning 
(Denscombe, 2009, s.249).  

Enkäten har som tidigare sagt spridits via snöbollseffekten. Denna effekt kan 
vara både negativ och positiv då många kommer kunna komma åt enkäten om 
den spridits men samtidigt vet forskaren inte om det är respondenter som är 
ärliga och tar enkäten på allvar. Forskaren har inte kontroll över vem nästa 
informant blir i enkäten och kan inte bestämma vilka som enkäten sprids ut till.  
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Om forskaren börjar sprida ut enkäten till sin egen omgivning kan detta blir ett 
problem då studien antagligen sprids vidare till forskarens egen omgivning och 
studien kan i slutändan spegla forskarens nätverks bild av resultatet eller 
problemet (May, 2011). Det positiva med effekten är att enkäten snabbt når ut 
till en stor grupp av människor och detta kan i sin tur höja svarsantalet på 
enkäten. Samt att det kan vara människor från olika geografiska platser och inte 
enbart individer fån forskarens egen omgivning. 

Som forskare i denna studie har jag varit noga med att inte enbart sprida enkäten 
till min egen omgivning utan också via olika Facebook sidor för att enkäten ska 
nå ut till så många olika informanter och inte enbart informanter i min egen 
omgivning. Detta minskar då risken att denna studie är speglad efter min 
omgivning utan att den speglar Malmö FF fans överlag.  

Validiteten i denna studie kan ha påverkats av att enkäten skickats till stor 
mängd Malmöbor och inte nått ut till folk som har sin hemort utanför Malmö. 
Detta är dock något som försökts att förhindra med hjälp utav Facebook för att 
få kontakt med personer utanför Malmö regionen. Snöbollseffekten har i detta 
arbete hjälp mig att nå ut till folk som jag inte skulle haft tillgång till att nå ut till 
själv. Därför ser jag att snöbollseffekten har varit en positiv effekt för denna 
studie. Hade jag valt att inte använda mig av snöbollseffekten i denna studie 
hade studien varit mer speglad på min egen omgivning och inte på många olika 
personer.  

Det finns absolut andra metodsätt som skulle kunna användas för att genomföra 
denna studie på ett bra sätt. Detta kan vara genom att bara fokusera på 
kvantitativ forskning från t.ex. biljettförsäljning och beläggningsgrad hos hotell. 
Detta var något som hade tänkts användas i studien från början men var svårt att 
få tillgång till, detta kommer diskuteras vidare i etiska överväganden. Som sagt 
finns många olika sätt att genomföra denna studie på både kvantitativt och 
kvalitativt, jag insåg dock att med det materialet och de möjligheter och tid jag 
hade att tillgodose med så var detta metodval det bästa alternativet för mig att 
genomföra denna studie med. 

Denna studie är utförd med en kvantitativ forskningsmetod, en kvalitativ metod 
skulle också passa som metod val. Detta skulle gett mer frihet för MFF- 
supportrarna att utrycka sig mer i tal eller text än vad dem fått möjligheten att 
göra i denna studie.  
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5.5.1 Källkritik 

Insamlandet av datamaterialet har skapats via en enkät för att sedan skickas ut 
till respondenter. Informanter har hittats genom mitt eget intresse för Malmö FF, 
och genom en snöbollseffekt. Mitt engagemang för Malmö FF kan vara en 
möjlighet men också något problematiskt. Genom studiens gång har jag dock 
arbetat aktivt med att hantera och tolka svaren från empirin utifrån de 
frågeställningar och den metod som valts för studien. Som tidigare diskuterats 
med snöbollseffekten finns det problem med var studien sprids och vilka som 
svarar på studien. Via Google Formulär som används i undersökningen kan inte 
jag som forskare kontrollera om samma person svarar på enkäten flera gånger, 
detta leder till att resultatet kan bli lidande av detta. Materialet som behandlats i 
resultatet är inte heltäckande då det finns fler än 246 MFF-supportrar, samtidigt 
finns det fler än sex verksamheter som möjligtvis påverkats av Malmö FF 
deltagande i Champions League. Efter dessa aspekter kan reliabiliteten på detta 
arbete vara bristande då mätningen av materialet inte täcker alla Malmö FF 
supportrar och osäkerheten om det finns respondenter som svarat mer än en 
gång. Det kan argumenteras kring att resultatet inte visar hela bilden, dock visas 
det en tydlig tendens hos respondenterna via enkäten som stämmer överens med 
verksamheternas uppfattning som gör studien reliabelt.  

I studien har Internetkällor använts, dessa sidor anser jag dock vara förlitliga då 
det är företagens eller de berördas egna hemsidor som använts. 

5.5.2 Etiska överväganden 

Individer som valt att svara på enkäten har blivit garanterade att vara anonyma i 
deras svar då det inte ställts någon fråga om individens namn eller adress, den 
enda frågan som ställts har varit ålder på individen som svarat i enkäten. Vid 
enkätens beskrivning framgick det även att resultatet av svaren enbart kommer 
behandlas för studie syfte och inte delas vidare i någon annan form. Att ge 
personlig information som individ kan vara känsligt därför har de åtgärder ovan 
tagits till. Både för att skydda individerna som svarar på enkäten och för att öka 
svarsantalet. Hotellen har även tillgivits möjligheten att förbli anonym, detta för 
att skydda respondenten och hotellet. Fem hotell genomgick intervjun varav tre 
av hotellen ville förbli anonyma. I studien valdes det dock att göra alla anonyma 
på grund av etiska överväganden.  



	  

	   17	  

6 BAKGRUND 

Denna studie omfattar Malmö FF deltagande i Champions Leagues påverkan på 
Malmö som destination. I detta avsnitt kommer en bakgrunds bild beskrivas av 
Malmö FF och Champions League.  

6.1 Malmö Fotbollsförening 

Malmö FF bildades den 24 februari 1910 i Malmö, år 1931 flyttades Malmö FF 
upp från division 2 till Allsvenskan. Efter 13 år vann laget sitt första allsvenska 
guld. År 1953 hade Malmö FF hunnit vinna fem allsvenska guld och seger även 
i Svenska cupen, under detta decennium hade Malmö FF en publik på cirka 15 
500 personer. Redan här hade klubben varit ute i Europa och spelat några 
matcher i Europacupen. Under 2000 talet har engagemanget hos många 
Malmöbor och skåningar blivit större för Malmö FF och deras resa. Under 2005 
hade Malmö FF femton SM – guld och lyckats ta sig till kvalomgångarna i 
Champions League. År 2010 fyllde laget 100 år och blev återigen svenska 
mästare i Allsvenskan, och 2011 var Malmö FF och nuddade vid ett gruppspel i 
Champions League. Efter succén med Champions League 2011 blev 2012 ett 
lugnt år, dock placerade sig Malmö FF i topp i allsvenskan även detta år. År 
2013 blev det en ligaseger för Malmö FF igen, och detta var föreningens 20: 
onde Allsvenska guld sen Malmö FF förening blev till (Malmö FF 2016). 
Därefter både år 2014 och 2015 deltog klubben i Champions League och 
föreningen fortsätter att växa. År 2015 prisades Malmö FF som årets klubb inom 
svensk fotbollsindustri, där motiveringen blev följande  

”En klubb med tradition och kultur. En klubb som skapat historia tidigare och 
nu. En klubb som fostrat vår största internationella stjärna. En klubb som spelar 
i Champions League” (Svensk Elitfotboll 2016).  

6.2 Champions League 

Fotboll är en populär sport särskilt i Europa, Asien, Sydamerika och Afrika. Den 
turnering som intresset är högt för är Champions League, detta är en turnering 
där lag från Europa kämpar för att vinna. Champions League är den mest 
inkomstbringande turnering inom professionell fotboll (Tijms, 2015). 
Champions League tillhör det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Denna 
fotbollsturnering är den mest prestigefyllda turnering för klubblag i Europa 
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(Champions League 2016). Kvalomgångarna i Champions League börjar spelas 
i mitten av juli månad och sedan fortsätter turneringen till december varje år 
(svensk Fotboll 2016).  

7 RESULTAT 

I detta avsnitt kommer frågeställningarna som ställts besvaras, detta görs genom 
resultaten som uppkommit under studiens gång. Inledningsvis kommer det 
presenteras resultat från den tematiska analysen med verksamheterna i Malmö 
blandat med statistik från enkäten. Därefter kommer det presenteras de 
kategorier som kom fram ur den tematiska analysprocessen från sista frågan i 
enkäten (se BILAGA 1).  

7.1 Enkätdeltagarnas bakgrund 
 
I kommande avsnitt kommer en bakgrundsbild om respondenterna som svarade 
på enkäten att presenteras. Detta för att få en inblick i vilka som valt att svara på 
enkäten.  
 

 
Figur 1. Enkätrespondenternas ålder 

I figur 1 kan åldern avläsas på respondenterna som valt att svara på enkäten som 
spreds ut. Majoriteten som svarade på enkäten var 30 – 50 åriga respondenter. 
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Därefter på 22,8 procent kom 11 – 17 åriga respondenter. Det var inga som var 
10 år eller yngre som valde att delta i enkäten enligt figur 1. Det fanns ett få 
antal respondenter som var 70 år eller äldre. Överlag var det hyffsat 
jämnfördelat i åldern hos respondenter som valde att svara på enkäten.  
 

Figur 2. Antalet besökta Champions League matcher 2014 

Figur 2 visar hur många matcher respondenterna deltog vid år 2014. Majoriteten 
av respondenterna besökte 3 – 4 Champions League matcher 2014. I figur 2 
visas ett alternativ då respondenten inte besökt några Champions League 
matcher 2014, detta fanns som alternativ då respondenten möjligtvis inte besökt 
någon match 2014 utan då istället besökt en eller flera matcher år 2015. 16,3 
procent av respondenterna hade besökt alla sex matcher år 2014, medan 27,6 
procent av respondenterna besökt 1 -2 matcher enligt figur 2.  
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Figur 3. Antalet besökta Champions League matcher 2015 

Figur 3 visar hur många matcher respondenterna valt att besöka år 2015. Även 
detta år var det majoriteten som valt att besöka 3 – 4 Champions League 
matcher i Malmö. Detta år var det fler som valde att besöka fem matcher då 
Malmö FF spelade i Champions League. I figur 2 visas det att 8,6 procent av 
respondenterna valde att besöka fem matcher, medan i figur 3 höjdes det till 
12,2 procent av respondenterna som valde att besöka fem matcher i Champions 
League som spelades i Malmö. Även år 2015 var det väldigt vanligt hos 
respondenterna att besöka 1 – 2 matcher enligt figur 3. I både figur 2 och figur 3 
kan det avläsas en likhet hos respondenternas antal besökta matcher på 
Champions League matcher i Malmö. 
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7.2 Respondenternas reseavstånd och dess påverkan på hotellen 
 
Respondenterna av enkäten svarade på frågor om deras reseavstånd till Malmö 
och en Champions League match. I detta avsnitt kommer resultaten av 
respondenternas svar att presenteras. Avsnittet kommer även att behandla 
hotellens upplevelse av att Malmö FF spelade i Champions League och vad 
detta gjort för deras verksamheter.  
 

Figur 4. Respondenternas reseavstånd för deltagande i en Champions League match 

I figur 4 kan det avläsas hur långt respondenterna åker för att ta sig till en 
Champions League match i Malmö stad. Figur 4 visar att majoriteten som 
besökt Champions League matcher är besökare som reser inom Malmö. Vi kan 
även se att det finns respondenter som väljer att åka 40 mil eller mer mil från 
Skåne för att ta sig till en match i Champions League. Figur 4 visar även att lite 
mer än fyra procent av respondenterna åker mellan 10 – 30 mil från Skåne län 
för att ta sig till en match i Malmö. Det fanns även respondenter som reste 
mellan 2 – 9 mil från Malmö stad för att ta sig till en Champions League match, 
dessa besökare reser då inom Skåne län enligt.  
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Tabell 2. Respondenternas transportval vid en Champions League match 

Transportmedel Antal personer 
Till fots eller via cykel 67 
Med Malmös lokala bussar 34 
Med Pågatåg inom Skåne 50 
Med Öresundståg 10 
Med SJ 7 
Via flyg 7 
Med bil 115 
Annat 12 
Antal personer som svarat 246 

I tabell 2 presenteras vilka transportmedel respondenter väljer att ta sig till 
matchen med. Figur 4 visade att 52,4 procent av respondenterna inte är boende 
eller var i Malmö vid tillfället då Champions League spelades och valde att resa 
mellan 2 – 40 mil eller mer för att se Malmö FF spela. För att resa dessa avstånd 
har olika transportmedel används enligt tabell 2. Majoriteten av respondenterna 
valde att använda en bil för att ta sig till matchen i Malmö. Tabell 2 visar att det 
fanns respondenter som hade möjligheten att ta sig till matchen via cykel eller 
till fots. Det var även en stor del av respondenterna som valde att använda sig av 
Skånetrafikens Pågatåg för att transportera sig till Malmö för att se Malmö FF 
spela. En liten andel av respondenterna valde att flyga till Malmö för att ta sig 
till matchen, medan 10 personer valde att åka Öresundståg enligt tabell 2. Det 
var 246 personer som svarade på frågan, då frågan var ett flervals alternativ kan 
respondenterna valt att de kombinerat transportmedel för att ta sig till matchen. 
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Tabell 3. Kombinerat transportmedelsval hos respondenterna vid en Champions League match 

Transportmedel Antal personer 
Till fots via cykel kombinerat med lokala bussar 7 
Bil kombinerat med lokala bussar 8 
Flyg kombinerat med SJ 2 
Flyg kombinerat med Pågatåg 3 
Pågatåg kombinerat med bil 16 
Flyg kombinerat med Öresundståg 1 
Till fots via cykel kombinerat med bil 6 
Öresundståg kombinerat med Pågatåg 4 
Öresundståg kombinerat med bil 2 
Med lokala bussar kombinerat med bil 4 
Lokala bussar kombinerat med Pågatåg 3 
Totalt antal personer som valde kombinera transportmedel 56 
 
Tabell 3 visar de respondenter som valt att kombinera två olika transportmedel 
med varandra. Tabellen visar att 16 respondenter valde att kombinera Pågatåg 
med bil för att kunna ta sig till matchen i Malmö. Det var även vanligt att 
kombinera till fots eller via cykel med lokala bussar och bil för att ta sig till 
Champions League matchen (tabell 3). Totalt var det 56 stycken besökare av 
246 som valde att kombinera två transportmedel för att kunna ta sig till en 
Champions League match i Malmö. 

7.2.1 Övernattning i Malmö i samband med Champions League 
 

 

Figur 5. Övernattning i Malmö i samband med en Champions League match 
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Figur 5 visar de övernattningar som skett i Malmö i samband med en 
Champions League match. I figuren visas det att 90,2 % av de respondenter som 
svarade på enkäten inte väljer att övernatta i Malmö på grund av en Champions 
League match. Figur 5 visar även att 9,8 % av respondenterna till enkäten väljer 
att övernatta i Malmö i samband med en Champions League match. 
 
Tabell 4. Övernattningsalternativ i samband med en Champions League match 

Facilitet Procent 
Hotell 4,9 % 

Hos en kompis eller släkting 4,9 % 

Camping eller vandrarhem 0,0 % 

Annat (hemma) 90,2% 

Totalt 246 respondenter 100 % 

Tabell 4 visar i procent var respondenterna sover i samband med en Champions 
League match i Malmö. I figur 5 visades det att 9,8 procent av respondenterna 
valde att övernatta i Malmö. Av de 9,8 procenten av respondenterna i figur 5 var 
det 4,9 % som valde att sova på en hotell facilitet i Malmö och 4,9 % av 
respondenterna sov hos en kompis eller en släkting. 90,2 % av respondenterna 
svarade att de sov på en annan facilitet än hotell, kompis, släkting, camping eller 
vandrarhem, denna facilitet är hemma. Tabell 4 säger att majoriteten av 
respondenterna sover hemma i samband med en Champions League match dock 
finns det 9,8 % av respondenterna som väljer att sova på en annan plats än 
hemma.  
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Figur6.  
Källa: Camilla Ekberg, Malmö turistbyrå 

I figur 6 visas den utveckling som Malmö haft i gästnätter för varje månad under 
åren 2011 – 2015. Enligt figur 6 har det varit en ökning på gästnätter på hotellen 
i Malmö under de senaste åren. Champions League och kvalet till Champions 
League spelas mellan juli och december, år 2015 hade Malmö över 200 000 
gästnätter under juli månad och denna ökning har behållits stadig under 
månaderna juli till december 2015. Även 2014 hade Malmö en ökning på 
gästnätter under juli månad då det var en siffra på över 150 000 gästnätter enligt 
figur 6. Champions League kan vara en bidragande faktor till siffrorna som visas 
i figur 6. 

7.2.2 Presentation av respondenter inom hotellverksamheter i Malmö 
 
Tabell 5. Beskrivning av intervju respondenterna 

Respondent Namn Hotell 

   Respondent 1 Anonym Anonym 
Respondent 2 Anonym Anonym 
Respondent 3 Anonym Anonym 
Respondent 4 Anonym Anonym 
Respondent 5 Anonym Anonym 
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Tabell 5 består av en beskrivning av de hotell som ställde upp som respondenter 
till intervjufrågorna som skickades ut via mail. Respondenterna består av fem 
personer som samtliga jobbar inom hotellverksamheter runt om i Malmö. 
Respondenterna har informerat om de märkt någon skillnad på de hotell de 
arbetar vid när det har varit en Champions League match i Malmö stad.  

Genom intervjuerna och den tematiska processen att analysera intervjuerna var 
det tre teman som var återkommande i materialet. Dessa teman var: 

Högre beläggning 

Att beläggningen har ökat under Champions League matcher var ett 
återkommande tema från svaren på intervjufrågorna. Respondenterna var 
överens om att det var högre beläggning under dagar då Malmö FF deltog i 
Champions League.  

”Självklart, det drar mycket folk när stora lag spelar, senaste matcherna har 
hotellen legat på en snittbeläggning på cirka 80 % “ (Respondent 5, 2016, 
Tabell 5). 

”Det blev fullt tack vare matchen” (Respondent 1, 2016, Tabell5). 

Efterfrågan 

Under dagar då Champions League spelas har det varit ett stort intresse för 
hotellrum. Efterfrågan har ökat då fler kommer till Malmö stad för att se 
matchen. Efterfrågan ökar både under matchdagarna och inför matchen. Många 
av hotellen blir fullbokade i samband med matchen och detta sker ofta i ett tidigt 
skede, enligt hotellen.  

”De dagar de har varit Champions League har det varit ett stort intresse av 
hotellrum i hela staden, d.v.s. ökad försäljning” (Respondent 2, 2016, Tabell 5). 

”De dagar som det är match i stan märks det tydligt att det är mycket folk i stan 
då många hotell blir fullbokade under denna perioden” (Respondent 3, 2016, 
Tabell 5) 
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Utländska gäster 

Många människor från övriga Sverige kommer till Malmö för att se Champions 
League. Utländska gäster som reser för att se borta laget spela, alltså det laget 
som Malmö FF möter i matchen. Vissa av dessa besökare väljer att stanna på 
Malmös hotell. 

”Främst från de land som bortalaget rest från” (Respondent 4, 2016, Tabell 5). 

”Det har påverkat en del då Malmö kom in i Champions League, många 
människor från övre Sverige och även utländska gäster bokar hotellrum för att 
se Malmö” (Respondent 2, 2016, Tabell 5) 

Detta ökar gästnätterna för utländska gäster för hotellen i Malmö. Utöver lagen 
så är det andra utländska gäster som väljer att stanna i Malmö i samband med 
matchdagarna i Champions League.  

”Just under Champions League är det blandat med utländska som svenska 
gäster” (Respondent 2, 2016, Tabell 5) 

7.3 Utgiftsmönstret i Malmö under Champions League matcher 
 
Tabell 6. Utgiftsmönstret i samband med en Champions League match 

Utgifter Procent 
Hotell 3,7 % 
Restaurang 48,8 % 
Snacks 43,5 % 
Souvenirer 27,6 % 
Kläder & nöjen 10,6 % 
Transport inom Malmö 19,5 % 
Annat 26,8 % 
Inga pengar spenderade i samband med matchen. 0,4 % 
Antal personer som svarat 246 

Tabell 6 visar vad respondenterna spenderar sina pengar på i samband med en 
Champions League match på plats i Malmö. Majoriteten av respondenterna 
väljer att äta på restaurang antingen innan eller efter matchen när personen 
besöker evenemanget. 27,6 procent av besökarna till Champions League 
matchen väljer att köpa en eller flera souvenirer (tabell 6). Det spenderas även 
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mycket pengar på transport i Malmö under dagar då Malmö FF spelar i 
Champions League, 10,6 procent av respondenterna väljer även att spendera 
pengar på saker som kläder och nöjen i samband med matchen (tabell 6). 
Hotellverksamheterna får även en påverkan av respondenterna då 3,7 procent av 
de som svarat på enkäten lägger pengar på hotell i samband med evenemanget. 
Enligt tabell 6 kan vi se att det spenderas en del pengar i Malmö under en 
Champions League matcher. Dessa pengar spenderas inom Malmö i samband 
med matchen till en del olika verksamheter runt om i Malmö stad. Detta är vad 
de respondenter som svarade på enkäten har valt att spendera sina pengar på. 

Frågan som ställdes var ett flervals alternativ och respondenterna har kunnat 
trycka i fler alternativ, mer specifikt hur många personer som spenderade pengar 
på vad kommer presenteras i tabell 7.  

Tabell 7. Utgiftmönstret i förhållande till reseavståndet 

Utgifter  
Inom 
Malmö 

2-3 från 
Malmö 

4-9 mil 
från 
Malmö 

1-5 mil 
från 
Skåne län 

10-30 mil 
från 
Skåne län 

40 eller 
mer mil 
från Skåne 
län 

Totalt 
antal 
personer 

Hotell 
0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

1 
(2 %) 

1 
(20 %) 

4 
(40 %) 

3 
(38 %) 9 

Restaurang 
45 
(38 %) 

30  
(48 %) 

29 
(66 %) 

1 
(20 %) 

9 
(90 %) 

6 
(75 %) 120 

Snacks 
37 
(32 %) 

29 
(47 %) 

27 
(61 %) 

3 
(60 %) 

7 
(70 %) 

4 
(50 %) 107 

Souvenirer 
25 
(21 %) 

20 
(32 %) 

16 
(36 %) 

1 
(20 %) 

4 
(40 %) 

2 
(25 %) 68 

Kläder och 
nöjen 

9 
(8 %) 

4 
(6 %) 

7 
(16 %) 

0 
(0 %) 

4 
(40 %) 

2 
(25 %) 26 

Transport inom 
Malmö 

21 
(18 %) 

11 
(18 %) 

9 
(20 %) 

0 
(0 %) 

4 
(40 %) 

3 
(38 %) 48 

Annat 
36 
(31 %) 

15 
(24 %) 

8 
(18 %) 

3 
(60 %) 

1 
(10 %) 

3 
(38 %) 66 

Inga pengar 
spenderade i 
samband med 
matchen 

0 
(0 %) 

1 
(2 %) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 1 

Antal personer 
inom varje 
reseavstånd 

117 
(100 %) 

62 
(100 %) 

44 
(100 %) 

 
5 
(100 %) 

10 
(100 %) 

8 
(100 %) 

246 
(100 %) 
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Tabell 7 visar vad besökare spenderar mest pengar på i förhållande till hur långt 
besökaren reser. I tabellen ovan kan det konstateras att personer som kommer 
från mer avlägsna delar, tenderar att i högre utsträckning spendera pengar på 
restaurang, hotell och kläder och nöjen. Totalt var det 246 respondenter som 
svarade på ovanstående fråga. I tabell 7 visas det att 45 personer av 177 personer 
som åker inom Malmö till matchen spenderar pengar på restaurang i samband 
med matchen. Vi kan även se att 3 personer av 8 personer som reser 40 eller fler 
mil från Skåne län spenderar pengar på hotell i samband med matchen. Totalt är 
det 107 personer som köper souvenirer i samband med Malmö FF matchen och 
dessa 107 personer motsvarar de 27,6 procenten av respondenterna.  

7.4 Malmö FFs deltagande i Champions League påverkan på 
destinationen Malmö, utifrån fansen 

I detta avsnitt kommer de teman som kommit ur den tematiska processen från 
öppna frågan från enkäten att presenteras. 

Ekonomi 

Ett tema som var återkommande i svaren på enkäten var ekonomi. Supportrarna 
skrev mycket om hur Malmös deltagande i Champions League har gynnat både 
Malmö och Malmö FF med pengar.  

”Rent ekonomiskt har det påverkat Malmö som stad och i synnerhet MFF som 
lag” (50-70 år, boende i Malmö) 

Verksamheterna runt i Malmö tjänar på att Malmö FF lyckas ta sig till 
Champions League som lockar olika supportrar från olika klubbar, samtidigt 
som det lockar övriga personer som också är intresserade av att se fotboll.  

”Mer folk för hotell, uteliv, mat, affärer osv. Det har blivit mer liv i staden!” 
(23-29 år, boende 40 mil eller mer från Skåne) 

Med hjälp av Malmö FF skapas ett positivt ryckte om Malmö som sedan leder 
till mer turism, då fotbollsintresserade turister väljer att komma till Malmö på 
grund av Champions League, enligt respondenterna. 

”Jag och mitt gäng åker varje gång det är match, vi kan liksom inte missa det. 
Det går ju pengar på annat än matchen som kanske(?) gynnar Malmö stad, men 
hotell och mat går mest pengar på” (23-29 år, boende 10-30 mil från Skåne) 
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Malmö FF deltagande i Champions League har påverkat både Malmö och 
Malmö FF. Verksamheter tjänar på Malmö FF då många turister och malmöbor 
kommer för att se matcherna, enligt respondenterna.  

”Malmö stad har säkerligen gått som en stjärna rakt upp i himlen när det gäller 
alla pengar de drar in på alla matcher.” (30-50 år, boende 40 eller mer mil från 
Skåne) 

”MFF positiva varumärke har stärkts i Europa och en del av världen! Fler 
turister från Sverige och CL-lag kommer och spenderar pengar på boende, mat 
och fotbollsupplevelse” (50-70 år, boende i Malmö) 

Intresse 

En av de vanligaste tankarna kring Malmö FF påverkan på destinationen Malmö 
var intresse. Många av respondenterna ville framföra att Malmö FF framgångar 
har ökat ett intresse både utanför Malmö kommuns gränser samt internationellt 
också. Respondenterna skrev mycket om att när supportrarna deltar i Champions 
League matcher i andra länder så är det mycket glädje med sång och flaggor, 
detta i sin tur leder till att andra länder kan få ett intresse av just Malmö men 
också av Sverige som land.  

”Malmö FF stor tåg ute i Europa gjorde så att nästan alla allsvenska matcher 
på hemmaplan är fullsatta, och alla fotbollsintresserade pratar om det även folk 
som inte är bosatta i Malmö.” (11-17 år, boende 4-9 mil från Malmö) 

I Malmö har det länge varit ett stort intresse för Malmö FF och deras framgång, 
folk har ofta Malmö FF som en kommunikations ämne. Dock innan Malmös 
framgång i Champions League var detta ett kommunikations ämne som ofta 
snurra runt hos de som redan var fotbollsintresserade och hade ett brinnande 
intresse för Malmö FF. Idag med framgången för Malmö FF går detta 
kommunikations ämne i flera kommuner och i flera munnar då intresset har ökat 
för Malmö FF.  

”Jag bor i nästan mitten av Skåne och när det är match så pratar man om detta 
hela veckan.” (11-17 år, boende 4-9 mil från Malmö) 

Respondenterna tyder också på att Malmö stad har blivit större geografiskt. Då 
Malmö FF som klubb har blivit större har intresset ökat hos grannkommuner till 
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Malmö som i sin tur har ökat utanför Skånes gränser. Malmö växer i samband 
med supportrarnas intresse för Malmö FF. 

”Intresset har ökat hos Malmös barn och ungdomar då dem fått idoler inom 
Sverige. Barnen och ungdomarna vet nu att dem kan drömma vidare om att 
själva spela i Malmö FF.” (30-50 år, boende i Malmö) 

Turism 

Respondenterna har märkt av en ökad turism i staden under Champions League 
matcher. Malmö stad påverkas av Malmö FF deltagande i Champions League 
när det kommer turister från borta lagets supportrar men även laget som Malmö 
FF skall möta. Även neutrala turister har respondenterna märkt en ökning av, 
dock är majoriteten av turisterna som besöker Malmö under Champions League 
från det landet där motståndare laget har sitt fäste.  

”Hela staden fick ett liv jag inte sett innan, personer enades för att se matchen 
på fler och fler ställen, staden andades den himmelsblåa färgen. Det blev en ”vi 
vet, vi kan”- anda runt om. Nog det mäktigaste jag sett i mitt liv, sådan kärlek 
till en stad och en klubb är sällsynt” (18-22 år, boende 2-3 mil från Malmö) 

Respondenterna beskriver att via sociala medier har dem kunnat läsa hur ryktet 
går att Champions League skall spelas i Malmö stad. På de sociala medierna var 
det personer som skrev att de måste åka till Malmö för att se fotboll, 
anledningen var Malmö FFs deltagande i Champions League.  

”Det lockade turister som stannade i Malmö en eller flera dagar, samt 
placerade Malmö på fotbollskartan” (50-70 år, boende 4-9 mil från Malmö) 

Respondenterna skriver mycket om hur Malmö FF har satt Malmö på kartan, 
både inom Sverige och internationellt. Malmö FF ger en positiv bild av Malmö 
som stad som i sin tur kan leda till ökad turism för staden Malmö, enligt 
respondenterna.  

”Jag upplever att fler kommer till Malmö pga. fotbollen” (30-50 år, boende 
inom Malmö) 

”Malmö har fått positiv press både i Sverige och utomlands, vilket kan leda till 
att fler turister söker sig till Malmö. Många har blivit imponerade av 
stämningen på Stadion”(50-70 år, boende 2-3 mil från Malmö) 
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Respondenterna påpekar att Champions League lockade turister som stannade i 
Malmö under flera dagar, detta på grund utav att Malmö FF har satt Malmö och 
fotbolls Sverige på kartan ute i Europa.  

”Med hjälp av positiv press både inom Sverige och utomlands kan ha lett till att 
fler turister söker sig till Malmö.” (23-29 år, boende i Malmö) 

Reklam/Varumärke 

Respondenterna tyder på att Malmö har ett rykte inom Sverige, detta rykte är 
inte alltid det bästa då det har skett mycket t.ex. skjutningar i Malmö under ett 
skede. Malmö FF var då en faktor som spred positivt rykte om Malmö stad, 
detta gav Malmö positiv reklam mitt bland alla tråkiga löpsedlar. 

”Då Malmö stad är en stad där det händer väldigt mycket skit & mycket saker 
mellan folk men när Malmö spelar så samlas folk & står enade & är där för 
samma sak” (18-22 år, boende i Malmö) 

Framgångarna för Malmö FF kan ha gett stort marknadsvärde och ökad 
kännedom nationellt och internationellt för Malmö. Både laget och supporter 
kulturen har enligt respondenterna en stämning i världsklass som påverkar 
fotbollssupportrar runt om i världen, fotbollssupportrarna kan i sin tur kan 
marknadsföra staden till deras omgivning som i alla fall inte är 
fotbollsintresserade vänner. Malmö FF bygger upp ett varumärke för 
destinationen Malmö som hörs ute i Europa av supportrarna. 

”Vårt enorma tryck som vi skapat på våra Champions League matcher hemma 
som borta har gett ett eko i fotbollseuropa.” (30-50 år, boende 2-3 mil från 
Malmö) 

”Mina vänner i Skottland är lyriska när de talar om Malmös fans. Är övertygad 
om att många utländska fotbollsälskande turister kommer till Malmö gärna ser 
en match.” (30-50 år, boende 2-3 mil från Malmö) 

En bild av Malmö stad har byggts upp i samband med Malmö FF framgång 
inom fotboll. Denna bild sprider en positiv känsla av staden både i Sverige och i 
Europa enligt respondenterna. 

”Klart det gjort, de har lyft Malmös trademark som stad och inom fotbollen 
med” (23-29 år, boende 10-30 mil från Skåne) 
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Med hjälp av Malmö FF deltagande i Champions League har Malmö stad fått en 
chans att visa turister den inspirerande och vackra stad som Malmö upplevs att 
vara, enligt respondenterna.  

”Malmö FF har skapat stora rubriker runt Malmö som stad. Först genom 
Zlatan och nu genom spelen i Champions League.” (30-50 år, boende i Malmö)  

Med hjälp av Malmö FF deltagande i Champions League vet fler folk vem 
Malmö FF är vilket i sin tur kan locka turister att komma genom varumärket 
som Malmö FF skapat enligt respondenterna. Malmö har alltid varit en stad som 
varit lockande för turister internationellt, Malmö FF deltagande i Champions 
League har hjälp Malmö att marknadsföra sig ännu mer än vad de redan är. 
Malmö som destination kan bli mer attraktivt ju mer folk hör och läser om laget 
som reflekterar staden Malmö, enligt respondenterna.  

”Ett varumärke som symboliseras av gästfrihet på hemmaplan och en positiv 
anda hos Malmö FF – supportrarna på bortaplan.” (50-70 år, boende i Malmö) 

Gemenskap 

Gemenskapen är ett ämne som tydligt kommer upp i svaren från enkäten. 
Respondenterna tyder på att gemenskapen om Malmö FF för många Malmö bor 
tillsammans. Malmö står förenad som ett när Malmö spelar, oavsett bakgrund 
och andra sociala skillnader. 

”Det är ett sätt för många kulturer och samhällsklasser att enas kring ett 
gemensamt intresse och har en stor betydelse för Malmö stad!” (30-50 år, 
boende 2-3 mil från Malmö) 

När Malmö FF spelar är det Malmö som lag som skapar en gemenskap hos 
majoriteten av boende i Malmö stad.  

”Det var inte längre tre poäng som var glädjen, det behövdes inte. Folket hade 
redan fått glädjen av att kunna njuta av fotboll i högsta nivå.” (18-22 år, boende 
i Malmö) 

Malmö FF är en faktor som bidrar till en bättre gemenskap för staden. I Malmö 
märker supportrarna en speciell gemensamhet i staden då samtalsämnet 
Champions League ofta kommer upp, vare sig man är fotbollsintresserad eller 
inte. 
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”Fotbollen har skapat en gemenskap och ett naturligt samhälle” (30-50 år, 
boende i Malmö) 

På matcherna förenar Malmö FF folk från olika samhällsklasser till att bli ett lag 
som står tillsammans. Oavsett ålder, hudfärg och bakgrund så står Malmös 
befolkning samlade som en familj när Malmö FF spelar, enligt respondenterna. 

”Malmö FF minskar segregationen i staden.” (50-70 år, boende 2-3 mil från 
Malmö) 

Respondenterna påpekar ofta att Malmö FF deltagande har dragit ihop staden 
och gett en anledning till gemenskap för staden. Malmö stad har även enligt 
respondenterna tagit vara på att Malmö FF deltog i Champions League. Detta 
genom att ge flyktingar biljetter till Malmö FF matcher. 

”Det har enat publiken, alla oavsett hudfärg eller ålder kan kramas eller sura 
tillsammans. Det har skapat en ”familj” (50-70 år, boende 2-3 mil från Malmö) 

Kultur 

Malmö FF påverkar Malmö positivt då det är ett sätt för många kulturer och 
samhällsklasser att enas kring ett gemensamt intresse när Malmö spelar i 
Champions League. 

”Ja det har skapat en kultur i Malmö där alla sorters människor går till 
matchen och umgås. Alla har det gemensamt” (11-17 år, boende i Malmö) 

I Malmö så finns det många olika kulturer som lever tillsammans enligt 
respondenterna. När Malmö FF spelar så låter de olika kulturerna slutas upp och 
blandas via idrotten. Detta ser respondenterna som en positiv inverkan på 
Malmö som stad.  

”Malmö FFs kultur är att alla har lika värde.” (50-70 år, boende 4-9 mil från 
Malmö) 

En kultur har skapats kring Malmö FF, respondenterna märker en skillnad i 
Malmö i form av att folk går runt med tröjor, flaggor och halsdukar även när 
Malmö FF inte spelar en match i Champions League. 
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”Malmö bygger mycket på fotbollskulturen även om det inte är match ser man 
kläder, flaggor, halsdukar etc. Staden lever för laget” (18-22 år, boende 2-3 mil 
från Malmö) 

”Alla snackar fotboll i Malmö. Det är sån fin känsla i luften varje gång det är 
match. Du ser alltid himmelsblå klädda malmöbor och alla sjunger och är glada 
för Malmö ska spela” (11-17 år, boende i Malmö) 

Detta har skapat en bättre sammanhållning mellan de olika generationerna i 
Malmö. Personer har en chans att prata med nya människor med en annan 
bakgrund eller en annan etnicitet på grund utav att Malmö FF har ökat intresset 
hos många olika grupper, enligt respondenterna.  

”Malmö FF har bidragit till att folk som bor i Malmö kan känna sig stolta över 
staden Malmö.” (11-17 år, boende 4-9 mil från Malmö) 

8 DISKUSSION 

Det går att utläsa ur resultatet att Malmö FF supporteras uppfattning av Malmö 
FF deltagande i Champions League påverkar både Malmö som stad och 
destination samtidigt som det påverkar besöksnäringen i Malmö, då fler 
besökare från t.ex. övriga Sverige väljer att resa till Malmö på grund av 
matchen. Detta stämmer överens med verksamheternas egen uppfattning om vad 
Malmö FF deltagande i Champions League har gjort för deras hotellverksamhet.   

Tidigare teorier som presenterats i början av studien säger att ett större 
evenemang har en påverkan på en destination på olika stadier såsom ekonomiskt 
och socialt. Jag ville med denna studie undersöka om Malmö FF deltagande i 
Champions League har haft en påverkan på Malmö som destination, på 
verksamheterna runt i Malmö men även på befolkningen som lever i Malmö.  

Malmö som stad påverkas av Malmö FF deltagande i Champions League på sex 
olika stadier enligt resultatet från enkäten. Dessa var ekonomiskt, kulturellt, 
gemenskap, intresse, turism samt via reklam och varumärke. Hotellen kunde 
instämma i att de också hade känt en förändring av antal bokningar och högre 
beläggning i Malmö stad under de tider då Champions League var i staden. I 
tabell 5 och 6 visades en överblick av vad pengar spenderas i Malmö i samband 
med en Champions League match. I denna tabell så svarar det på att de 
spenderas pengar på annat än matchen när Malmö FF spelar, det var exempel 



	  

	   36	  

som restaurang och kläder som respondenterna för studien valde att spendera 
pengarna på. Detta gör att lokala butiker runt om i Malmö påverkas av att 
Malmö FF spelar en match i Champions League. Hade detta evenemang inte 
hållts hade antagligen inte dessa människor infunnit sig på just den platsen vid 
det tillfället och spenderat dem pengarna på just den butiken. Dock kan det 
finnas många andra faktorer till att individerna väljer att åka till just den butiken 
i Malmö. Det kan även diskuteras kring resultaten av respondenterna som 
övernattar på hotell, det framgår att det är 4,9 % som övernattar men bara 3,7 % 
som har utgifter på hotell verksamheter. Detta kan ha många anledningar t.ex. 
att någon annan betalat hotellavgiften till respondenten eller att denne person 
fått en gåva i form av en Malmö FF match och hotell utgiften redan var betald, 
det kan finnas många olika anledningar till detta. 

Eftersom besökarna till evenemanget reser en bit för att se på matchen är det inte 
otänkbart att det spenderas pengar på flyg, bussar och tåg. Detta tjänar både 
Malmö stad och övriga kommuner och verksamheter på då det finns besökare 
från respondenterna som reser långa sträckor för att ta sig till en match. När en 
person åker dessa sträckor är det tänkbart att de även spenderar pengar på 
boende, mat och transport inom Malmö, vilket i sin tur gynnar Malmö stad. 
Yong-ki, Sally, Choong-Ki och Soon-Ho (2014) skriver mycket om hur ett 
större sport evenemang eller ett större lag kan agera som varumärke för en 
destination. För besökarna till Champions League var detta något som var 
väldigt återkommande, reklam, varumärke och marknadsföring. Malmö 
supportrarna ville få fram att Malmö FF deltagande i Champions League har 
gynnat Malmö stad i form av ett varumärke inom fotbollsvärlden som i sin tur 
kan leda till ökad turism och en bättre förståelse kring destinationen Malmö. 
Enligt resultaten ur enkäten så agerade inte Malmö FF som ett varumärke inom 
fotbollsvärlden, utan Malmö FF deltagande i Champions League har även 
representerat Malmö som en stad med mycket inflytande. Respondenterna ville 
påpeka att Malmö som har och har haft ett sämre rykte om sig kan med hjälp 
utav Malmö FF framgångar skapa ett bättre rykte om staden.  

Hotellverksamheterna i Malmö var alla eniga om att det fanns en förändring i 
beläggningsgrad och bokningar när Malmö FF deltog i Champions League. 
Respondenterna kunde bekräfta att det var en hög beläggningsgrad inte bara på 
deras hotell utan på hotell runt om i hela Malmö. Det fanns även hotell som blev 
fullbokade dagar innan matchen, vilket kan bero på att turisterna väljer att åka 
några dagar för att spendera tid i Malmö i samband med Champions League. 
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Samtidigt som det kan bero på att turisterna hade en tanke om att det skulle vara 
högt tyck på hotellen och valde därför att vara ute i god tid för att boka sig ett 
rum. I tidigare teorier diskuterade Pettersson (2007) om att verksamheter får en 
påverkan av när större evenemang hålls på värddestinationen, både direkt och 
indirekt. Enligt resultatet som framkommit i denna studie kan detta bekräftas, 
respondenterna i enkätstudien la mycket vikt på att Malmö FFs deltagande i 
Champions League har gett Malmö reklam. Detta ger en chans för hotellen att 
marknadsföra sitt eget hotell i samband med turisterna kommer dit, vilket kan 
vara en indirekt påverkan. Den direkta påverkan är att hotellen blir belagda och 
ökas försäljningen som tidigare sagts.  

Enligt studiens resultat så var Malmö FFs deltagande i Champions League en 
positiv faktor för Malmö stad. Staden enligt respondenterna från enkätstudien 
var livlig och det fanns turister och de blåa halsdukarna från Malmö FF i hela 
staden. Malmö FF har enligt respondenterna skapat en sammanhållning i staden 
och ger människor en chans att sammankopplas och föra en kommunikation 
med folk som dem annars inte hade gjort. Eftersom Malmö är en stad med 
mycket kultur kan det ibland bli spänningar och detta har gett Malmö ett sämre 
ryckte enligt respondenterna. När Malmö FF blir mer framgångsrika så bildas 
det ett varumärke för staden som gör att lokalbefolkningen kan känna sig stolta 
över att tillhöra just den staden enligt respondenternas svar från enkäten.  

Att en värddestination påverkas ekonomiskt är något som Jeeyoon, Kang & Yu-
Kyoum (2014) forskat kring. Detta har även blivit bekräftat i denna studie, 
hotellverksamheter märkte en skillnad i beläggningsgraden och detta var enligt 
dem med anledning till att Malmö var värddestination för Champions League 
evenemanget. Champions League är idag inte i samma skala som OS eller Fifa 
World Cup, därför behövs det kanske inte byggas ut arenor eller hotell för att 
evenemanget ska hållas på värddestinationen. Framtiden är dock svår att spå, 
Malmö FF fortsätter att utvecklas och kan vara en dragningskraft för större 
fotbollsevenemang. Detta kan i sin tur leda till att Malmö i framtiden kanske fåt 
bygga om och förbättra infrastrukturen etc. Detta för att vara mer lockande för 
större evenemang. Nezakati, Chuang Chin & Akhoundi (2013) skriver i sin 
forskning att vara värddestination för större evenemang kan vara en faktor till att 
destinationen väljer att bygga ut faciliteter och infrastruktur just för det 
evenemanget.  
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Det finns en tydlig koppling mellan teorin och respondenternas uppfattning av 
Malmö FF påverkan på destinationen Malmö. Gibson, Willming och Holdnak 
(2003)  skriver att sport intresserade turister kan åka långa resor för att se sitt 
favoritlag spela, i samband med resandet så spenderas pengar på olika 
verksamheter runt om i världen eller landet. Supportrarna bekräftade detta i 
enkäten då det framgick att det var ökad turism i Malmö men samtidigt att 
respondenterna själva hade åkt en längre bit för att se matchen och att de även 
spenderade pengar som gynnar Malmö i samband med Champions League 
matchen. I teori delen i studien har det även diskuterats mycket om hur ett större 
evenemang kan påverka en stads varumärke och image. Detta har även 
respondenterna från enkäten bekräftat. Respondenterna la mycket vikt i att 
Malmö FF blivit ett varumärke för fotbollsvärlden, men även för Malmö som 
stad och med hjälp av Malmö FF kan Malmö få bort de sämre ryktena och få 
folk att få en annan uppfattning av Malmö. 

8.1 Vidare forskning 

Denna studie ger flera möjligheter att göra vidare studier på samma 
forskningsområde. Det kan vara att en forskare väljer att gå djupare var 
turisterna kommer ifrån till Malmö för att se Champions League, till att gå mer 
djupt i att se hur mycket verksamheterna tjänar på match dagarna. Denna studie 
kan även vidare forska i som den är, med det menar jag att det kan göras en ny 
forskning som denna när Malmö FF spelat i fler Champions League matcher 
eller att fler respondenter får chans att svara på enkäten för att få ett bredare 
resultat på studien.  

Det finns mycket kunskaper idag om större mega-evenemang som VM och Fifa 
World Cup, men det finns inte samma material över mindre evenemang som 
allsvenskan eller en annan turnering i ett annat land. Eftersom sportturismen är 
en turismkategori som ökar varje år så är det viktigt för evenemangen i fråga att 
studier som denna utförs. Detta för att evenemangen ska ha en chans att planera 
sitt evenemang bra och vara en bra värddestination för att sedan locka mycket 
sportturism. På grund av den bristande kunskapen och tidigare studier inom 
mindre sportevenemang inom sport kategorin fotboll, kan denna studie hjälpa 
andra forskare att hitta ett intresse för att studera vidare inom detta 
forskningsområde. 
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Denna studie kan även göras i andra kommuner med andra lag och turneringar. 
Studien skulle kunna genomföras på en turnering som Allsvenskan där ett annat 
lag är i fokus i studien. Görs denna studie kan metodval i den här studien vara 
till hjälp. Jag tror min studie kan ge inspiration för vidare studier inom samma 
forskningsområde. Det kan även vara intressant att studera om just sportturister. 
Återkommer dessa turister som vanliga turister, då sporten inte är huvudmotivet 
för resan. Det skulle kunna forskas vidare på om Malmö FF supportrarna som 
inte själva bor i Malmö återkommer till Malmö när det inte är en match som 
lockar dem dit. 

9 SAMMANFATTNING 
 
I denna studie ville jag belysa om hur Malmö FF deltagande i Champions 
League har påverkat destinationen Malmö. Detta gjordes genom en kvantitativ 
metodsätt med kvalitativa inslag. En enkät skickades ut via snöbollsmetoden till 
Malmö FF supportrar, till slut blev de 246 Malmö FF supportrar som svarade på 
enkäten och det är deras svar som denna studie behandlar mest. Intervjufrågor 
skickades även ut via mail till över 30 olika verksamheter i Malmö, detta var 
både hotellverksamheter och restaurangverksamheter i ”närheten” till där 
Champions League matchen hölls. Det slutade med att fem olika 
hotellverksamheter i Malmö svarade på den intervjun och dessa svar har också 
behandlats i studien för att bekräfta det supportrarna upplever att det sker med 
Malmö som destination när Champions League spelas i staden. 
 

Resultaten som utkom ur denna studie var svar som stämmer överens med 
tidigare teorier och det var intressant att få det bekräftat. Resultaten bevisar att 
det fanns en påverkan på Malmö som destination på grund utav Malmö FF 
deltagande i Champions League. Respondenterna menar att Malmö har fått ett 
varumärke både inom Sverige och ute i Europa, ett intresse har väckts utanför 
Malmös kommuner om Malmö FF. Det finns folk som åker små eller längre 
sträckor till Malmö för att spendera sin tid där och uppleva Malmö FF i 
Champions League. Chansen för sammanhållning för staden har även varit en 
faktor som Malmö FF deltagande i Champions League har bidragit med. 
Lokalbefolkningen har en chans att mötas i samma rum och skapa kontakt kring 
ett ämne som dem både är intresserade av. Vilket i sin tur kan leda olika kulturer 
och folkslag tillsammans. Verksamheter inom hotellbranschen har fått en 
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vinning av att ett större evenemang hölls i Malmö stad. Samt att Malmö stad har 
kunnat bygga ett varumärke i samband med Champions League. Hela studien 
tolkar jag som att Malmö FFs deltagande i Champions League enbart har haft en 
positiv påverkan på Malmö som destination. 
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BILAGA 1 – Frågemall vid enkätstudien 

• Jag är: (Hur gammal) 
• Hur många Champions League matcher har du deltagit i 2014? 
• Hur många Champions League matcher har du deltagit i 2015? 
• Vart åkte du ifrån för att ta dig till matchen? 
• Hur tar du dig till matchen/matcherna från din hemstad? 
• Övernatta du i Malmö på grund av matchen? 
• På vilket typ av boende övernatta du i Malmö? 
• Spendera du några pengar i Malmö? 
• Hur stor andel av publiken upplevde ni rest till Sverige för att se matchen? 
• Tror du Malmö FF’s fotbollskultur påverkat Malmö som stad, isåfall hur? 
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BILAGA 2 – Frågemall vid intervjustudien 

• Har ni som verksamhet märkt någon skillnad på dagar då Champions 
League spelas i Malmö i form av: 

a) Ökad försäljning 
b) Fler utländska kunder 

• Hur skulle du beskriva att Malmö FF deltagande i Champions League har 
påverkat din verksamhet? 

• Ser du någon skillnad i beläggningsgraden under juli-november (2014 & 
2015) då Malmö FF spelar i Champions League jämfört med år då Malmö 
FF inte deltagit i Champions League? 


