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Sammanfattning
Fotboll  kan  ses  överallt  nuförtiden.  Det  visas  nästan  ständigt  matcher  på  tv  och  media 

rapporterar spaltmeter dagligen. Att likna en fotbollsmatch vid en produkt som ska säljas är i 

dagens  samhälle  inte  alls  någonting  konstigt.  De  olika  egenskaper  en  fotbollsmatch  kan  ha 

uppfyller på olika sätt publikens behov. Vilka är dessa behov? Specifikt, vad är det som gör att en 

person väljer att gå och se en fotbollsmatch med Sirius på Studenternas Idrottsplats i Uppsala? 

Detta är vad denna uppsats avser att undersöka. Som analysverktyg har teorier om kunders behov 

vid produktinköp använts. Med produkt avses i denna studie Sirius hemmamatcher. För att finna 

svar  på  vilka  behov  som  finns  hos  Sirius  publik  har  en  enkätundersökning  utförts  på 

Studenternas i samband med matchen mellan Sirius och Degerfors den 4: e augusti. Resultaten 

som framkom i studien tyder på att det finns en rad olika behov som är viktiga. Fotbollsmatchens 

kvalité  samt  atmosfären  och  stämningen  runt  omkring  är  väldigt  betydelsefulla  behov  för 

publiken.  Vidare  är  arenafaciliteterna  viktiga.  Fotbollsmatchen  ska  även  uppfylla  behovet  av 

underhållning och fungera som en social mötesplats. Att känna passion samt delaktighet i Sirius 

med- och motgångar är ytterligare starka behov. Sammanfattningsvis kan det sägas att fotboll inte 

bara är fotboll, utan det kan ses som ett socialt nöje inom vilket en mängd känslor uttrycks. 
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1. Inledning
Fotboll är en global sport som på ett eller annat sätt förenar miljontals människor på vår jord 

vare sig vi intresserar oss för fotboll eller inte. Det går inte att undvika fotbollen nuförtiden, den 

kan  ses  överallt.  Det  visas  nästan  ständigt  matcher  på  tv  och  media  rapporterar  spaltmeter 

dagligen. Att likna en fotbollsmatch vid en produkt som ska säljas är i dagens samhälle inte alls 

någonting  konstigt.  Själva  matchen  i  sig  och  allt  runtomkring  kan  ses  som  utmärkande 

egenskaper  för  produkten  fotbollsmatch.  De  olika  egenskaperna  en  fotbollsmatch  kan  ha 

uppfyller på olika sätt publikens behov. Exempelvis har publiken till en stor europeisk toppklubb 

med stor sannolikhet delvis annorlunda behov jämfört med en liten svensk fotbollsklubb. Denna 

uppsats kommer att fokusera på vilka behov publiken till en svensk fotbollsklubb har, närmare 

bestämt Uppsalaklubben IK Sirius fotboll. Frågeställningen som avses utrönas är vilka behov det 

är som ligger till grund för att en person väljer att vara åskådare på en Siriusmatch? 

1.1. Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka behov det är som gör att en person väljer att gå 

och se en fotbollsmatch med IK Sirius på Studenternas Idrottsplats i Uppsala. 

1.2. Avgränsningar

Som syftet påvisar är avsikten med uppsatsen inte att skapa en allmän bild om vilka behov som 

styr  att  en  person går  på  fotboll,  utan  en avgränsning har  gjorts  till  Sirius  hemmamatcher  i 

Superettan (som är den näst högsta divisionen i det svenska seriesystemet i fotboll), under 2008 

års  säsong fram till  och med matchen mellan Sirius  och Degerfors  den 4:  e  augusti.  Denna 

avgränsning har gjorts därför att det med stor sannolikhet är delvis olika behov som styr varför 

människor går på fotboll  beroende på vilken klubb och nivå det rör sig om. Fortsättningsvis 

avses publiken på Sirius  hemmamatcher då termer som publik och åskådare används och då 

termer som match och fotbollsmatch används avses Sirius Superettanmatcher på Studenternas 

Idrottsplats, om inte annat tydligt framgår. Studenternas Idrottsplats benämns hädanefter enbart 

som Studenternas. Klargöras bör även att det är fotbollsklubben IK Sirius, och inte några av de 

andra idrottsklubbar som bedrivs i  Sirius  namn, som avses när Sirius och IK Sirius nämns i 

texten. Vidare har en avgränsning gjorts till att enbart studera vilka behov fotbollspubliken har i 

nutid, det vill säga 2008 års säsong fram till och med matchen mellan Sirius och Degerfors. Det 

finns inga ansatser inom ramen för arbetet att uttala sig om hur behoven tidigare har sett ut eller 
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hur de har förändrats över tid, med undantag för jämförelser mellan 2008 och 2007 års säsong på 

ett  fåtal  ställen  i  uppsatsen.  Ett  problem som kan  uppstå  vid  studier  gällande  behov  är  att 

behoven kan te sig olika från situation till situation. Exempelvis kan behoven för Sirius publik 

vara olika beroende på vilket väder det är, eller vilket lag som Sirius spelar mot. Förutom väder 

anses dock i denna uppsats behoven vara de samma vid alla matcher som Sirius spelade säsongen 

2008. Arbetet är även avgränsat till att enbart behandla de behovsvariabler som författaren tagit 

fram via operationalisering av de teoretiska variabler som presenteras i uppsatsen. Avsikten med 

uppsatsen är inte att verifiera teorin och se om den stämmer överens med empirin, utan teorin 

används snarare för att ge struktur och stöd åt analysen kring vilka behov som fotbollspubliken 

har. Uppsatsen kommer ej explicit att medföra att det framkommer information om huruvida 

publiken är nöjd eller missnöjd med hur Sirius fotbollsmatcher bedrivs, utan endast information 

om  vilka  behov  som  finns.  Enstaka  behovsvariabler  berör  dock  förhållanden  som  vid 

enkätundersökningstillfället  inte  inkluderades i  Sirius  matchevenemang och detta  kan  implicit 

medföra information om nöjdhet.

1.3. Disposition

Uppsatsen försöker i största möjliga mån ha en klar och tydlig disposition. Inledning, syfte och 

avgränsning i kapitel 1 leder fram till en presentation i kapitel 2 av den teori som ska utgöra 

analysverktyget  för  denna  uppsats.  Kapitel  3,  ”Metod”  beskriver  tillvägagångssättet  för  den 

undersökning  som  genomförts  i  arbetet.  Operationaliseringen  beskrivs  också  utförligt  och 

källorna granskas. Kapitel 4 som berör empirin inleds med en fördjupning om Sirius och deras 

matchevenemang.  Därefter  presenteras  själva resultaten om vilka behov som finns hos Sirius 

publik. Analys av resultaten görs i kapitel 5. Slutligen sammanfattas och diskuteras de viktigaste 

resultaten i kapitel 6, ”Diskussioner och slutsatser”. Där ges också förslag till framtida studier.
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2. Teori
Som teoretiskt ramverk i denna studie används Magnus Söderlunds teorier kring de behov som 

ligger till grund för att en kund köper en viss produkt, närmare bestämt behovshierarkimodellen. 

Söderlund  är  professor  och  chef  för  Center  for  Consumer  Marketing  (CCM)  vid 

Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning fokuserar på marknadsföring, framförallt kring 

kundnöjdhet,  kundlojalitet  och  allmänt  kring  förståelsen  för  hur  kunder  agerar. 

(Handelshögskolan, 2007) 

Söderlund baserar behovshierarkimodellen utifrån teorier från bland annat Gutman (1982), Peter 

&  Olson  (1996),  Rokeach  (1973),  Woodruff  (1997)  och  Zeithaml  (1988).  Som  namnet 

behovshierarkimodellen antyder särskiljer Söderlund på olika sorters behov som en kund kan 

tänkas ha vid ett köp av en produkt, därför kan det först och främst vara på sin plats med att 

definiera  vad  ett  behov  egentligen  är  för  något.  Enligt  Nationalencyklopedin  är  behov  ett 

inneboende krav på upphävande av viss  brist,  medvetet eller  omedvetet;  i  fråga om verklig  eller upplevd brist  

(Nationalencyklopedin, 2008). Enligt denna definition kan en produkt således ses som något som 

tillfredsställer ett behov genom att upphäva en brist hos en kund. Tolkningen som kommer att 

göras i denna uppsats fokuserar emellertid inte så mycket på specifikt kundens brist, utan snarare 

kan behov ses som vad som är viktigt för kunden gällande en produkt; vad vill kunden ha?

2.1. Behovshierarkimodellen

Behovshierarkimodellen kan ses som ett stöd- och analysverktyg för hur olika typer av behov kan 

identifieras. För en marknadsförare är det av vikt att identifiera vilka olika behov en kund har för 

att därefter kunna utforma marknadsundersökningar och så småningom själva marknadsföringen. 

Ett vanligt använt exempel i sammanhanget som illustrerar att kunder köper produkter för att 

tillfredställa behov är när en kund köper en borrmaskin. Kunden köper då egentligen ett hål, 

borrmaskinens tekniska egenskaper är enbart ett medel för att uppnå målet som i detta fall är 

hålet. Men vad ska kunden med ett hål i väggen till egentligen, jo till exempel sätta upp en tavla 

som ska imponera på gäster. Detta medför i så fall att inköpet av borrmaskinen snarare kan ses 

som ett köp av social status än ett köp av ett hål i väggen. Den kausala kedjan bestående av 

anledningar till varför en kund köper en viss produkt kan göras nästan hur lång som helst. Det 

går dock att urskilja tre relativt tydliga behovsnivåer som kunden försöker tillfredställa vid ett 

produktinköp och det  är  dessa  som utgör  grunden i  behovshierarkimodellen.  Nedan ses  en 

illustration över de tre behovsnivåerna. (Söderlund, 1998, s. 22 ff.)
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Figur 2.1 Behovshierarkimodellen. (Söderlund, 1998, s. 24)

2.1.1. Produktattribut

Den lägsta nivån i behovshierarkimodellen är produktattribut och det är produktens egenskaper i 

sig. De kan vara en rad olika attribut så som färg, form och prestanda. För att exemplifiera kan 

borrmaskinen återigen tas som exempel. Det är borrmaskinens tekniska egenskaper, utseende och 

alla  andra  liknande  konkreta  egenskaper som  utgör  merparten  av  dess  produktattribut.  Ett 

produktattribut behöver dock inte enbart vara konkreta egenskaper, utan det kan mycket väl även 

vara mer abstrakta egenskaper exempelvis vilken kvalité borren har. Produktattribut kan tyckas vara 

konstanta och att de därmed inte skulle kunna ses som variabler. Olika kunder har emellertid 

olika behov, vilket gör att de föredrar olika produktattribut och det leder till att det är möjligt att 

skilja på kunder sinsemellan. Exempelvis är det vid ett biobesök för vissa besökare kanske filmen 

i sig som lockar, medan en annan besökare kanske enbart går på bio för att äta popcorn. Det bör 

påpekas att en produkt inte med nödvändighet behöver vara ett fysiskt objekt, utan det kan även 

vara  ett  evenemang  som  till  exempel  bio  som  nämndes  ovan,  en  musikkonsert  eller  en 

sporttävling. I dessa fall skulle produktattributen kunna vara intressanta filmer, bra musik och 

duktiga idrottsmän. (Söderlund, 1998, s. 25)

2.1.2. ”Nyttor”

Nästa nivå i behovshierarkin är det som kallas ”nyttor” och med det avses vilka konsekvenser en 

kund vill realisera med sitt köp av en produkt. I borrmaskinsexemplet är det, som tidigare nämnt, 

egentligen att kunna angöra ett hål som är den realiserbara ”nyttan” med borrmaskinen. Borrens 

produktattribut är enbart till för att underlätta själva borrningen som i sin tur sedan skapar ett hål. 

Det går att göra en distinktion mellan olika ”nyttor”. Det finns dels  funktionella ”nyttor” som är 
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direkt  påtagliga  konsekvenser  av  användningen/brukandet  av  en  produkt,  dels  psykologiska 

”nyttor” som istället avser hur en person känner sig när denne använder/brukar en produkt. Om 

en  borrmaskin  drillar  extremt  snabbt  är  tidsvinst  en  funktionell  ”nytta”,  medan  psykologisk 

”nytta  ”  skulle  kunna  vara  att  en  borrmaskinanvändare  känner  sig  stark  när  han  eller  hon 

använder en slagkraftig borr. (Söderlund, 1998, s. 26)

2.1.3. Bakomliggande mål

Den högsta nivån i behovshierarkin är  bakomliggande mål.  Den formen av behov är ofta sådant 

som självförverkligande, status, tillhörighet till en grupp, respekt, lyckligt liv etcetera. Det finns 

således en rad olika behov, men det brukar göras en särskiljning mellan instrumentella mål, som är 

ett önskvärt sätt att bete sig, och terminala mål, som är ett önskvärt sluttillstånd. (Söderlund, 1998, 

s.  26 f.)  I  borrmaskinexemplet  skulle  det  terminala  målet  kunna vara att  uppnå social  status 

utifrån den fina tavla som hängts upp,  medan det instrumentella  målet  skulle kunna vara att 

borrmaskinsanvändaren  känner  sig  händig  och  nöjd  med  sig  själv.  Påpekas  bör  att 

undersökningar  har  visat  att  antalet  behov  tenderar  att  bli  färre  vid  en  högre  nivå  i 

behovshierarkin. Detta implicerar att ett bakomliggande mål kausalt kan härledas från ett mängd 

produktattribut. (Söderlund, 1998, s. 30)
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3. Metod
Att klart och tydligt redogöra för sin metod är alltid en viktig del i akademiska arbeten för att 

uppnå transparens. Vid en kvantitativ studie är detta av extra stor vikt eftersom det finns tydliga 

begränsningar  i  tillvägagångssättet.  En  medvetenhet  om  dessa  begränsningar  och  en  tydlig 

beskrivning  av  tillvägagångssättet  gör  emellertid  användbarheten  av  studien  hög.  (Holme  & 

Solvang,  1997,  s.  157) Denna uppsats  är  huvudsakligen baserad på just en kvantitativ studie, 

nämligen en enkätundersökning.  

3.1. Informationsinsamling

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka behov som ligger till grund för varför någon väljer att 

vara  åskådare  till  en  fotbollsmatch  med  Sirius.  För  att  besvara  detta  syfte  har  information 

inhämtats på en rad olika sätt.  Som teoretisk referensram har Magnus Söderlunds teorier om 

kunders  behov  vid  produktinköp  använts.  Metodlitteratur,  i  form  av  framförallt  Göran 

Ejlertssons (2005) bok  Enkäten i praktiken - en handbok i enkätmetodik,  har studerats för att det 

metodologiska tillvägagångssättet  skulle  bli  så  korrekt  som möjligt.  För  att  insamla empiriskt 

materiel  har framförallt  en enkätundersökning genomförts på Studenternas den 4: e augusti  i 

samband  med  matchen  Sirius-Degerfors.  Därutöver  har  information  erhållits  genom diverse 

elektroniska källor, framförallt IK Sirius hemsida, samt en telefonintervju med Sirius klubbchef 

Göran Lide och E-postkorrespondens med Sirius informationsansvarige Johan Gille. 

3.1.1. Enkäten

Valet att göra en enkätundersökning skedde genom en process där ett övervägande mellan att 

använda en kvalitativ och/eller en kvantitativ studie gjordes. En omfattande kvalitativ studie med 

en  mängd  intervjuade  personer  skulle  förmodligen  ha  varit  att  föredra  för  att  fånga  in  alla 

relevanta behov hos åskådarna. Det var dock orimligt att utföra detta inom ramen för denna 

uppsats då det skulle ha tagit alldeles för mycket tid och resurser i anspråk. Vidare skulle det 

kanske ha varit nyttigt med en kvalitativ förstudie innan enkätundersökningen, där exempelvis ett 

fåtal  personer  ur  populationen  hade  intervjuats.  Detta  kunde  ha  givit  förkunskaper  om vad 

åskådarnas behov kunde tänkas vara och därigenom kunde en bättre operationalisering eventuellt 

ha genomförts. Tidsaspekten begränsade dock möjligheterna till en förstudie. Dessutom ansåg sig 

författaren av denna uppsats vara tillräckligt insatt i  IK Sirius fotboll, och framförallt  insatt i 

fotbollskultur  i  allmänhet  efter  åratal  av stort  fotbollsintresse,  för att  med tillräcklig  kunskap 
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kunna  operationalisera  teorin  och  framställa  relevanta  behovsvariabler.  På  basis  av  dessa 

anledningar beslutades det för en kvantitativ studie i form av en enkät.

3.1.1.1. Enkätens utformning

Vid en utformning av en enkät är det viktigt att den blir så enkel som möjligt. Frågorna bör 

formuleras utefter kraven på entydighet, endast använda lättbegripliga ord, inte fråga om flera 

saker i samma fråga, undvika ledande frågor etcetera. (Söderlund, 1998, s. 64 ff.) Ambitionen var 

att  försöka hålla  enkäten på enbart  en sida  för  att  undvika att  det  skulle  kännas jobbigt  för 

respondenterna att besvara enkäten. Detta lyckades dock inte på grund av att det var omöjligt att 

på en sida få med de frågor som var centrala för arbetet, utan att göra enkäten alltför kompakt. 

Det är alltid en avvägning mellan sidantalet och kompaktheten på en enkät. I detta fall föll valet 

på att använda knappt två sidor till enkäten på grund av att en acceptabel kompakthet skulle 

uppnås. Själva enkäten inleddes med frågor om kön, ålder och hur många hemmamatcher med 

Sirius  som  respondenten  hade  sett.  Dessa  oberoende  variabler  gällande  respondenternas 

bakgrund var inte till för att göra regressionsanalyser, det villa säga deras samband skulle ej testas 

mot diverse beroende behovsvariabler. De oberoende variablerna var endast till för att kunna 

inhämta information om bakgrund hos åskådarna om sådan information var av intresse. Efter 

frågor om bakgrund kom följande frågor:  Hur viktiga är följande faciliteter när du ska gå och se en  

fotbollsmatch  med  Sirius  på  Studenternas?,  Hur  viktiga  är  följande  aktiviteter  när  du  ska  gå  och  se  en  

fotbollsmatch med Sirius på Studenternas? samt  Hur viktiga är följande faktorer när du ska gå och se en  

fotbollsmatch med Sirius på Studenternas?  Ordet  behov utrycktes inte explicit  i  dessa frågor utan 

orden  facilitet,  aktivteter och  faktorer  användes istället.  Detta  för att  ordet  behov kändes något 

felplacerat i sammanhanget. Användande av andra ord än behov i själva enkätfrågorna ska dock 

inte ha någon påverkan på validiteten i  undersökningen.  Efter varje fråga följde en rad olika 

behovsvariabler. De två första frågorna innehöll enbart produktattributvariabler, det vill säga den 

första nivån i behovshierarkimodellen. Den sista frågan innehöll en blandning av variabler från 

alla  tre  nivåer  i  behovshierarkimodellen.  Respondenternas  uppgift  var  på  alla  tre  frågor  att 

värdera hur viktiga de olika behovsvariablerna var. Detta gjordes genom de fick kryssa för en av 

fem rutor, där den första rutan stod för inte alls viktigt, den tredje för varken eller, och den femte 

för mycket viktigt. Alternativen däremellan angavs inte explicit. Ett exempel på utformningen av 

en fråga och dess svarsalternativ ses i figur 3.1.
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Hur viktiga är följande faktorer när du ska gå och se en fotbollsmatch med Sirius på Studenternas?

                 Inte alls viktigt      Varken eller                  Mycket viktigt 

a) Biljettpris □ □ □ □ □
b) Tabellplacering □ □ □ □ □

Figur 3.1 Exempel på enkätfrågor

Svarsalternativen i enkäten likställs med en femgradig intervallskala (Söderlund, 2005, s. 92 ff.). 

Beslutet att välja en skala från ett till fem det vill säga med udda antal steg var inte helt enkelt. Det 

debatteras  flitigt  i  forskningen om det  är  jämna eller  udda antal  skalsteg som är att  föredra. 

Fördelen  med  en  udda  skala  är  att  det  finns  ett  neutralt  alternativ,  vilket  är  bra  för  de 

respondenter som verkligen är kluvna i frågan. Det är emellertid det neutrala svarsalternativet 

som även  är  den  stora  nackdelen,  eftersom  respondenter  tenderar  att  kryssa  i  det  neutrala 

svarsalternativet för att de inte orkar ta ställning eller att de helt enkelt inte vet svaret. (Söderlund, 

1998,  s.  40  ff.)  Att  respondenter  som ej  vet  svaret  väljer  det  neutrala  svarsalternativet  kan 

undvikas genom att införa en ruta med vet ej som svarsalternativ. (Ejlertsson, 2008, s. 76)

I  den  enkätundersökning  som  genomfördes  var  det  enbart  en  fråga  i  enkäten  där  det  var 

motiverat  med  vet  ej som  svarsalternativ.  Den  frågan  innehöll  en  behovsvariabel  som 

respondenterna eventuellt inte ens visste vad det var för något. För resterade behovsvariabler var, 

enligt författaren, risken minimal att respondenterna inte skulle veta vad det var för något och 

därav inte kunna svara. Valet föll således slutligen på en udda skala med en ruta för  vet ej som 

tillägg  för  en  av  behovsvariablerna.  I  slutet  av  enkäten  var  följande  uppmaning  till 

respondenterna formulerad:  Om det är några faktorer som du tycker är viktiga när du ska gå och se en  

fotbollsmatch med Sirius på Studenternas, men som inte har tagits upp i undersökningen får du gärna skriva ned  

dessa nedan.  Syftet var att fånga upp frekvent förekomna behovsvariabler som eventuellt missats 

att  mätts.  Under  avsnittet  operationalisering  följer  en  närmare  beskrivning  av  vilka 

behovsvariabler som de facto mättes i  enkätundersökningen.  Den slutgiltiga utformningen av 

enkäten föregicks av att personer i författarens närhet fick läsa igenom och kommentera den. 

Kommentarerna gjorde att enkätens innehåll och utseende fick förändras en del. Utformningen 

på den enkät som slutligen delades ut kan ses i Bilaga 1.
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3.1.1.2. Population

Vems  behov  avser  egentligen  enkäten  mäta,  med  andra  ord  vilken  är  studiens  population? 

Tillvägagångssättet  för  att  definiera  vilken  population  som avsågs  studeras  resulterade  under 

processens gång i en rad olika definitioner. Var det alla potentiella fotbollsbesökare som skulle 

utgöra populationen? I sådant fall skulle det i praktiken kunnat vara vilken människa som helst, 

möjligtvis  avgränsat  till  Sveriges  befolkning  eller  Uppsalas  kommuns  invånare,  eftersom alla 

människor oavsett fotbollsintresse i  teorin skulle kunna få för sig att gå på en fotbollsmatch. 

Denna definition var således alldeles för vid. En bättre definition skulle ha varit att på något sätt 

utkristallisera en population med fotbollsintresserade människor i Uppsalas kommun, men även 

den definitionen blev alldeles för diffus. Den mest korrekta definitionen var att den populationen 

som skulle studeras var den publik som faktiskt går på Sirius hemmamatcher, mer specificerat 

den publik som säsongen 2008 gick på Sirius hemmamatcher bortsett från bortalagets supportrar. 

Säsong 2008 begränsades till att enbart inkludera Sirius nio första hemmamatcherna (den nionde 

hemmamatchen var den mellan Sirius och Degerfors den 4: e augusti då enkätundersökningen 

genomfördes).  Publiken  resterande  del  av  säsongen  ingick  inte  i  populationen.  Denna 

begränsning  av  säsong  2008  gjordes  på  grund  av  att  inte  behöva  invänta  statistik  över 

publiksiffror till sent på hösten, eftersom merparten av uppsatsen skrevs under sommaren.

Hur stor är då populationen som utgörs av publiken från de första nio hemmamatcherna? Ja det 

är  relativt  svårt  att  säga.  Publiksnittet  fram  till  och  med  den  nionde  hemmamatchen  mot 

Degerfors  var  1995  personer  (Svenska  fotbollsförbundet,  2008)  Det  skulle  med  andra  ord 

teoretiskt kunna vara en population på 17 955 personer, under förutsättning att det hela tiden var 

nya åskådare som utgjorde publiken vid de nio matcherna och att de inte var några supportrar till 

bortalaget närvarande. Det är dock inte ett rimligt antagande eftersom Sirius i mitten av säsong 

2008 hade sålt cirka 600 säsongskort (Lide, 2008) och det får antas att dessa personer gick på alla 

nio  matcher,  eftersom  de  var  berättigade  till  det.  Detta  resonemang  skulle  medföra  att 

populationen minskade till 13 1551 personer, men det är också ett rimligt antagande att en hel del 

människor  utöver  säsongskortsinnehavarna  gick  på  fler  matcher  än  en  och  dessutom utgör 

bortalagets supportrar en del av publiken. Den sanna populationen ligger någonstans mellan 1995 

och 17 955 personer, men en gissning utifrån ovanstående resonemang är dock att populationen 

ligger runt 10 000 personer. 

1 1995 (publiksnitt) – 600 (säsongskortsinnehavare) = 1395 nya åskådare på varje match  
Ny population: 600 + 1395 * 9 = 13 155 personer
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3.1.1.3. Urval

Valet att enkätundersökningstillfället skulle vara en match med Sirius på Studenternas var inte 

särskiljt  svårt.  Matchen  Sirius-Degerfors  den  4:  e  augusti  valdes  som  lämplig  matchdag. 

Förfarandet kring enkätutdelningen var sådant att författaren av denna uppsats tillsammans med 

tre  medhjälpare  var  närvarande klockan 18.00  den  4:  e  augusti,  det  vill  säga  en  timme före 

matchstart. 100 respondenter valdes ut genom obundet slumpmässigt urval (för en förklaring av 

obundet  slumpmässigt  urval  se  Blom &  Holmquist  (1998,  s.  306  f.)).  Urvalsantalet  på  100 

personer torde det vara tillräckligt stort för att kunna utgöra en grund för statistiskt säkerställda 

analyser. (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003, s. 127) Det slumpmässiga urvalet gick rent 

praktiskt  till  genom att  respondenter  runtom hela  arenan  tillfrågades  om de  ville  delta  i  en 

undersökning om varför  de  går  på  fotboll.  Undersökningen pågick  från 18.00 till  19.00  och 

återupptogs under tio minuter i  pausen, då klockan var cirka 19.50. Förfarandet kring urvalet 

medförde att ungefär 14 åskådare slumpmässigt valdes ut att svara på enkäten var tionde minut. 

Tidpunkten för undersökningen valdes av naturliga skäl att inte förläggas under själva matchen då 

detta  skulle  störa  människor  i  deras  fotbollstittande.  Att  pausen  inkluderades  gjordes  med 

anledning av att undvika skevhet i urvalet. Det torde finnas personer som tenderar att vanligtvis 

komma  sent  till  matcher  och  dessa  personer  hade  om  undersökningen  endast  pågick  före 

matchen omedvetet kunnat bli uteslutna ur undersökningen. Det frågades först om respondenten 

var  supporter  till  Degerfors,  om  så  var  fallet  fick  de  icke  deltaga  i  undersökningen.  De 

respondenter  som  inte  var  supportrar  till  Degerfors,  men  som  självmant  avböjde  att  delta 

noterades som externt bortfall i undersökningen. Kön och ungefärlig ålder noterades på dem som 

nekade att delta i undersökningen och dessutom frågades hur många matcher de hade sett, allt för 

att få en uppfattning om bortfallet eventuellt kunde vara systematiskt. Om respondenten ville 

delta presenterades undersökningen närmare och därefter fick denne fylla i enkäten. Det gavs 

ingen muntlig information till respondenten om denne hade funderingar kring någon fråga, allt 

för att inte på något sätt påverka resultatet. Endast information om vad undersökningsmaterialet 

skulle användas till och hur enkäten rent tekniskt skulle fyllas i gavs. 

En problematik med urvalsförfarandet är att personer på eget initiativ har valt att gå på matchen. 

Problemet som kan uppstå är att det inte blir fullständig slumpmässighet. (Ejlertsson, 2005, s. 23) 

Somliga personer, exempelvis sådana med säsongskort, går på fler matcher än andra och borde 

därför  ha  en  större  sannolikhet  att  bli  utvalda  till  enkätundersökningen.  Emellertid  kan 

sammansättningen av publiken ses som relativt konstant.  Andelen av publiken som består av 

personer som bara går ibland på matcherna kan ses som tämligen konstant i förhållande till de 

som går ofta. Det torde vara mellan just dessa åskådare som går ofta och som enbart går ibland 
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som den största skillnaden i behov finns. Därför är en konstant sammansättningen av publiken 

en bra förutsättning för att inte få skevhet i urvalet. Vilka fågångsbesökarna är varierar dock från 

match till  match och därför skiljer  sig självklart  behoven till  viss del  hos dem emellan,  men 

problemet  får  ändå  anses  inte  att  utgöra  en  tillräckligt  stor  inskränkning  för  att  helt  rubba 

slumpmässighetsbegreppet. Vidare intervjuades av förklarliga skäl inte små barn, gränsen drogs 

vid tio år. De behov som barn under tio år kan tänkas ha, bör till viss del framgå genom deras 

föräldrars behov. Detta eftersom föräldrars behov till viss del sannolikt bör baseras på de behov 

som  deras  barn  har.  Sammanfattningsvis  kan  det  sägas  att  slumpmässigheten  anses  vara 

tillräckligt  stor  för  att  kunna  ses  som  ett  obundet  slumpmässigt  urval.  Vad  gäller  hela 

urvalsproceduren bör den inte skapa några reliabilitetsproblem i undersökningen eftersom samma 

tillvägagångssätt bör kunna genomföras på en helt annan hemmamatch för Sirius. 

3.1.1.4. Resultatsammanställning

Enkätens resultat sammanställdes i ett Excel-dokument. I tabell 3.1 nedan ses ett exempel på hur 

denna sammanställning gjordes. 

Respondent 1 2 3 4 5
Behovsvariabel      
Pregame på Flustret 1 1 5 1 vet ej
Biljettpris 1 1 5 4 5
Tabellplacering 1 1 3 1 4
Attraktiv fotboll 4 bortfall 4 5 5
Profilstarka spelare 4 4 2 4 5
Atmosfär/Stämning bortfall 4 5 2 5

Tabell 3.1 Exempel på sammanställning av enkätsvar

På de frågor där respondenten avsiktligt eller oavsiktligt inte hade fyllt i en eller flera enskilda 

frågor i enkäten kategoriserades det, i enlighet med Ejlertsson (2005, s. 25), som internt bortfall, 

vilket  i  sammanställningen benämndes som bortfall.  Utifrån den totala sammanställningen av 

resultatet  beräknades  för  varje  variabel  dels  andelen  (%)  svarande  inom  varje  intervall  på 

svarsskalan,  dels  medelvärde  och  standardavvikelse.  Dessa  värden  presenteras  i  tabell-  och 

diagramform  under  empiriavsnittet.  För  varje  medelvärde  beräknades  dessutom 

konfidensintervall  (konfidensgrad  95  procent),  vilket  ger  möjlighet  att  jämföra  om skillnader 

mellan olika  variablers  medelvärden är  statistiskt  signifikanta.  Konfidensintervallen inkluderas 

inte  i  empirikapitlet,  utan  presenteras  i  bilaga  2.  I  uppsatsens  analys  kommer  dock  alla 
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konfidensintervall för medelvärdena att nämnas i parentes för att underlätta för läsaren att se om 

skillnader mellan variabler som diskuteras är statistisk signifikanta. 

3.2. Operationalisering

Söderlunds behovshierarkimodell behandlar vilka behov som ligger bakom produktinköp. Det 

kan därför på sin plats att inledningsvis klarlägga att en fotbollsmatch med Sirius i denna uppsats 

är produkten som kan inhandlas utefter diverse behov. Det är inte bara matchen i sig som är 

produkten utan allt  runt omkring inkluderas också i  produktbegreppet.  Exempelvis  faciliteter, 

pausunderhållning, atmosfär och stämning är sådant som ryms inom produkten fotbollsmatch. 

Detta leder in på de tre teoretiska variablerna produktattribut, ”nyttor” och bakomliggande mål 

som utgör de olika nivåerna i behovshierarkimodellen. Hur ska dessa teoretiska begrepp mätas 

med avseende på vilka behov åskådare på Sirius fotbollsmatcher har, det vill säga hur ska de 

operationaliseras? När en operationalisering görs är det av stor vikt att det som ska avses mätas är 

det som verkligen mäts, med andra ord en hög validitet eftersträvas. Vidare är det viktigt att 

variablerna mäter olika sorters behov. Om alla variabler grundar sig i samma behov finns risken 

att svaren blir helt utan spridning och ingen relevans kan nås (Söderlund, 1998, s. 41 ff.). Det 

kunde ha varit intressant att studera variabler som föregås av en fråga av hur viktiga följande 

faktorer är i  ditt beslut att  inte gå på fotboll  med Sirius,  dock har enbart behov som gör att 

åskådare går på fotboll studerats. 

Innan utförandet av operationaliseringen genomförde författaren en informationssökning för att 

försöka  finna  rapporter,  artiklar  eller  uppsatser  som  hade  sin  utgångspunkt  ifrån 

behovshierarkimodellen.  Detta  gjordes  i  förhoppning  om att  kunna  få  ta  del  av  hur  andra 

uppsatser  hade  behandlat  operationaliseringen  av  Söderlunds  begrepp.  Då  ingen  relevant 

information om detta hittades genomfördes operationaliseringen utifrån egna tolkningar.  Som 

påpekades  i  kapitel  3.1.1  anser  sig  emellertid  författaren  tillräckligt  insatt  inom  Sirius,  och 

fotbollskulturen i allmänhet, för att kunna framställa relevanta behovsvariabler. 

3.2.1. Produktattribut

Den  teoretiska  variabeln  produktattribut  mättes  med  hjälp  av  variablerna  faciliteter,  

kringarrangemang, biljettpris, säkerhetsarrangemang, tabellplacering, attraktiv fotboll, profilstarka spelare,  och 

atmosfär/stämning.  Alla  dessa  åtta  variabler  är  direkt  kopplade  till  själva  utbudet  som 

fotbollsmatchen erbjuder, men med skillnaden att de fem första är konkreta egenskaper medan 
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de tre sistnämnda är abstrakta egenskaper. Utöver ovan nämnda variabler tillkommer soligt väder 

som  är  en  konkret  egenskap  som  inte  är  direkt  kopplad  till  utbudet  som  fotbollsmatchen 

erbjuder.

Konkreta egenskaper Abstrakta egenskaper
Biljettpris Attraktiv fotboll
Faciliteter Profilstarka spelare
Säkerhetsarrangemang Atmosfär/stämning
Kringarrangemang
Tabellplacering
Soligt väder

Tabell 3.2 Produktattribut

Variablerna attraktiv fotboll och profilstarka spelare innehåller de värdeladdade orden attraktiv 

och profilstark. Det är dock motiverat att använda sådana ord när det är värderingar som ska 

studeras.  (Ejlertsson,  2005,  s.  57)  Respondenterna  skulle  i  enkätundersökningen  värdera  hur 

viktig en viss variabel var på en femgradig skala som sedan skulle tolkas som ett behov och då 

kan det vara av intresse att använda värdeladdade ord. Variabeln atmosfär/stämning kan tyckas 

bestå av två separata variabler att ta ställning till i samma fråga och att det således inte skulle vara 

en tillräckligt renodlad fråga. (Ejlertsson, 2005, s. 61) Det var dock ett medvetet val att använda 

båda orden för de ansågs tillsammans bilda den variabel som avsågs mätas, var för sig blev orden 

något urvattnade. Vidare kan soligt väder te sig som en konstig produktattributsvariabel,  den 

torde inte gå att påverka. Det gör den inte heller men avsikten att ha med den var att fånga upp 

hur viktigt behovet av bra väder var oavsett om variabeln inte kan påverkas från Sirius sida.     

En speciell uppdelning gjordes av begreppen faciliteter och kringarrangemang då dessa ansågs 

innehålla så pass många åtskiljda element. Uppdelningen var enbart av semantisk karaktär. Alla 

element  skulle  direkt  ha  kunnat  tas  med  som  produktattribut,  dock  var  fördelen  att 

produktattributsvariablerna inte blev för många övervägande.  Faciliteter är ett  ganska konkret 

begrepp som mättes  med hjälp  av  variablerna:  kioskutbud,  restaurang,  toaletter,  platser  under  tak,  

bekväma  platser,  parkeringsmöjligheter,  resultattavlor,  högtalaranläggning,  tv-skärmar  för  repriser,  

”barnvänlighet”  och framkomlighet  för  rörelsehindrade.  Kringarrangemang är  däremot ett  något mer 

diffust begrepp. Det som förenar de variabler som ingår i kringarrangemangsbegreppet är att det 

är  aktiviteter  som  sker  på  sidan  om  själva  matchen  och  dessutom  inte  under  matchen. 

Kringarrangemang  mättes  med  hjälp  av  variablerna:  pausunderhållning,  tävlingar  för  publiken,  

spelarpresentationer och Pregame på Flustret (se kapitel 4.1.2.).  
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Facilitetsvariabeln anpassning för rörelsehindrade är en variabel som kan vara svår att tolka på 

grund av att folk tenderar att svara socialt önskvärt i en sådan fråga. Det är norm att tycka det är 

viktigt med anpassning för rörelsehindrade, därför torde svarsfrekvensen bli något snedvridet åt 

det positiva hållet. Även ”barnvänlighet” tenderar att få övervärderade positiva svar av samma 

anledning. Det ansågs trots detta intressant att ha med de bägge variablerna i enkäten. Variablerna 

tv-skärmar för repriser och restaurang var sådant som ej inkluderades i Sirius matchevenemang 

när enkätundersökningen genomfördes. Dessa togs med för att se om sådana behov eventuellt 

ändå fanns.   

3.2.2. ”Nyttor”

”Nyttor” operationaliserades med variablerna:  äta gott, träffa kompisar, umgås med familjen, chans att  

vinna saker genom tävlingar, bli underhållen och få utlopp för känslor. Dessa variabler är kopplade till vad 

själva  besöket  på  fotbollsmatchen  leder  fram  till.  De  fyra  första  variablerna  är  funktionella 

”nyttor”, medan de två senare är psykologiska ”nyttor”. 

Funktionella ”nyttor” Psykologiska ”nyttor”
Äta gott Bli underhållen
Träffa kompisar Få utlopp för känslor 
Umgås med familjen 
Chans att vinna saker genom tävlingar

Tabell 3.3 ”Nyttor”

Äta  gott  är  ytterligare  ett  exempel  på  en  variabel  med  värdeladdat  ord,  men  detta  är,  som 

påpekats i kapitel 3.2.1, motiverat i det aktuella fallet. Variabeln bli underhållen hade möjligtvis 

kunnat brytas isär till två separata variabler; bli underhållen av fotbollen och bli underhållen av 

kringarrangemang,  dock valdes att  behålla  det  vida  begreppet för att  undersöka specifikt  hur 

viktig underhållning var i allmänhet.  

3.2.3. Bakomliggande mål

Den högsta nivån i behovshierarkimodellen är bakomliggande mål och denna tolkades enbart 

med de tre variablerna:  känna passion, känna delaktighet i Sirius med- och motgångar och tradition. De 

första två variablerna är terminala mål och den sista är ett instrumentellt mål.  
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Terminala mål Instrumentella mål
Känna Passion Tradition
Känna delaktighet i Sirius med- och motgångar

Tabell 3.4 Bakomliggande mål

Som nämndes i  teorin har undersökningar visat  att  antalet  behov blir  färre ju högre nivåer i 

behovshierarkimodellen  som  studeras  (Söderlund,  1998,  s.  30).  Även  denna  uppsats’ 

undersökning styrker detta då den högsta nivån bakomliggande mål hade minst behovsvariabler 

och den lägsta nivån produktattribut hade flest.

3.3. Källkritik/Egenkritik 

Valet att enbart ha Magnus Söderlunds teorier som källa att utgå ifrån kan tyckas göra uppsatsen 

alltför  snäv  och  endimensionell.  Genom  att  endast  använda  en  teoretisk  modell  har  dock 

uppsatsen vunnit mycket i struktur och tydlighet och detta överväger alternativet som hade varit 

att behandla fler teorier. Det ska även påpekas att modellen har, som nämndes i kapitel 2, sin 

utgångspunkt  i  en  rad  andra  liknande  teorier,  vilka  har  använts  som  referenslitteratur  av 

uppsatsförfattaren. Detta för att styrka att Söderlunds modell är av relevant akademisk karaktär.  

Som  nämndes  i  kapitel  3.2  påträffades  ingen  relevant  information  om  andra  uppsatsers 

operationaliseringar av behovshierarkimodellen. Detta föranledde att de behovsvariabler som i 

slutändan  mättes  genom enkäten  var  författarens  tolkningar  av  teorin.  I  många  fall  var  det 

tämligen diffust på vilken nivå i behovshierarkimodellen en variabel skulle placeras. Det viktiga i 

denna uppsats är dock, som nämnt i avgränsningen, att se teorin som ett hjälpverktyg för att 

analysera de behov fotbollspubliken har snarare än att teorin på klassiskt vis ska verifieras.       

Problemen med att definiera populationen och urvalet tål att belysas igen. Att inte exakt veta hur 

stor den population som avsågs studeras var inte optimalt. Det var heller inte bra att urvalet inte 

var helt hundraprocentigt slumpmässigt. För enkelhetens skull hade populationen kunnat väljas 

till  att  enbart  vara den publik som var på plats vid matchen mellan Sirius och Degerfors  då 

enkätundersökningen utfördes.  Då hade ett  urval  kunnat göras utan problemet med att vissa 

åskådare oftare går på fotboll jämfört med andra. Om en sådan population valdes skulle dock 

resonemangen kring resultaten ha blivit tämligen urvattnade och intetsägande. Intressantare var 

att  försöka resonera i  mer  generella  termer  så  som en hel  säsongs publik  på Sirius  matcher. 

Problemet med population och urval anses har lösts tillräckligt tillfredställande genom tydliga 

resonemang och definitioner, vilket borde göra att arbetet inte får bristande trovärdighet. 
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4. Empiri

4.1. Sirius 

Fotbollsklubben IK Sirius spelade säsongen 2008 i den näst högsta divisionen inom det svenska 

seriesystemet i fotboll, nämligen Superettan. Två gånger genom tiderna har Sirius spelat i den 

högsta divisionen Allsvenskan, nämligen säsongen 1968 och säsongerna 1973-1974. Efter många 

års frånvaro från fotbollens finrum kom klubben år 2007 tillbaks på elitnivå. Återkomsten slutade 

med att Sirius placerade sig på en sjunde plats i Superettan, efter att ha legat högt upp i tabellen 

hela säsongen.  (IK Sirius  fotboll,  2008e)  2008 års  säsong inleddes  sämre och Sirius  låg  före 

matchen mot Degerfors den 4: e augusti sist i tabellen. (IK Sirius fotboll, 2008d)

 

4.1.1. Studenternas Idrottsplats

Sirius hemmamatcher spelas på Studenternas (figur 4.1) som är belägen relativt centralt i Uppsala. 

Arenan  är  ursprungligen  byggd  1908-1909.  Själva  fotbollsplanen  på  Studenternas  omges  av 

löparbanor och utanför dessa finns två stora läktare längs med långsidorna.

Figur 4.1 Karta över fotbollsplanen på Studenternas. Överdelen på kartan är östra sidan och det är på den sidan 
som Fyrisån parallellt flyter förbi. (IK Sirius fotboll, 2008c)
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Den västra långsidan består av en ståplatsläktare utan tak, medan östra långsidan utgörs av en 

sittplatsläktare delvis under tak med plats för 2431 sittande personer, dock används endast 2236 

eftersom supporterklubben använder sektion A (IK Sirius fotboll, 2008a). De två kortsidorna har 

inte  några  läktare  men  viss  plats  finns  att  stå  på.  Vid  den  södra  kortsidan  finns  en  stor 

resultattavla. Toalettutbudet består av två toalettutrymmen inuti östra läktaren dessutom finns det 

cirka tio mobila toaletter utställda lite här och där på arenan. (Observation, 2008) Under år 2008 

installerades  ett  nytt  ljudsystem på  arenan  (Gille,  2008). I  övrigt  är  dock  Studenternas  som 

byggåret antyder relativt slitet. Av den anledningen finns det långtgående planer på att bygga en 

helt ny fotbollsarena öster om Fyrisån alternativt rusta upp Studenternas ordentligt.  (Jansson, 

2008)

4.1.2. Matchevenemang

Inträde till  matcher är gratis för personer mellan 0-12 år,  40 kronor för 13-16 år,  vuxen 120 

kronor  samt  student,  pensionär  och medlem i  supporterklubben 80 kronor.  40 kronor  extra 

tillkommer  för  sittplats.  Matchevenemanget  är  inte  helt  standardiserat  men  vid  de  tillfällen 

observationer har gjorts har förfarandet varit relativt lika. Insläppet startar en timme före match 

och strax  därefter  börjar  spelarna i  de båda  lagen värma upp på plan.  Några minuter  innan 

avspark gör spelarna entré och presenteras för publiken. I pausen genomförs det en tävling mitt 

på plan där de medverkande har valts ut genom att de har haft turen att köpa ett matchprogram 

med en autograf i. Tävlingen går ut på att skjuta och försöka träffa ett litet mål med en fotboll. 

För hungriga åskådare finns det fyra kiosker och om det är supportrar från bortalaget på plats 

finns ytterligare en kiosk som är öppen för dem. Kioskerna serverar lättare förtäring i form av till 

exempel korv med bröd och bullar. Dryckutbudet består av kaffe och läsk. (Observation, 2008) 

För VIP-gäster finns ett tält bredvid östra läktaren där det serveras öl, vin och lättare tilltugg (IK 

Sirius fotboll, 2008b). Sirius bedriver utanför arenan ett samarbete tillsammans med restaurangen 

tillika nöjesstället Flustret. Samarbetets koncept innebär att dagar då Sirius spelar hemmamatch 

bjuds det på en enklare matbuffé på Flustret för personer med matchbiljett. Detta evenemang 

startar två timmar före matchen och pågår fram till avspark. (Restaurang Flustret, 2008) 
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4.2. Enkätundersökningen

Resultaten från enkätundersökningen kommer att inledas med en presentation av svarsfrekvensen 

och bakgrundsvariabler. Därefter kommer åskådarnas uppfattningar gällande behovsvariablerna 

att  presenteras.  Detta  görs,  precis  som  i  teori-  och  operationaliseringsavsnittet,  genom  en 

uppdelning av variablerna utefter de tre nivåerna i behovshierarkimodellen. Det interna bortfallet 

inkluderas i den relativa svarsfördelningen, det vill säga summan av andelen personer som svarat 

något  svarsalternativ  och  det  interna  bortfallet  är  100  procent.  Allra  sist  i  empiriavsnittet 

presenteras de svar som insamlats från den öppna sista frågan på enkäten. All information i detta 

avsnitt (4.2) kommer från enkätundersökningen och därför kommer ingenting specifikt att notas.

4.2.1. Svarsfrekvens och bakgrundsvariabler

Av urvalsantalet på 100 personer valde 73 personer att delta i enkätundersökningen. Bortfallet 

blev således 27 personer, vilket motsvarar 27 procent. Bortfallet bestod av både män och kvinnor 

med varierande åldrar, samt personer som gick för första gången och personer som hade gått på 

varje match. Vädret på dagen då enkätundersökning genomfördes var gråmulet mellan 18.00-

19.00 och vid matchstart började det regna. Resultatet av bakgrundsfrågorna blev följande:

Kön (%)  Ålder (år) Matchfrekvens (%)
Man 73 Medelålder 39 1-3 matcher 45
Kvinna 26 Medianålder 42 4-6 matcher 16
Intern bortfall 1 Yngsta respondenten 12 7-9 matcher 37

Äldsta respondenten 71 Internt bortfall 1

Tabell 4.1 Bakgrundsvariabler, svarsfördelning

Det interna bortfallet i enkätundersökningen beror till största del på att några enstaka personer 

glömde  att  fylla  i  sida  två  på  enkäten,  trots  att  information  om  sidantalet  gavs  till  alla 

respondenter.
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4.2.2. Produktattribut

Svarsfördelningen för produktattributsvariablerna  faciliteter och  kringarrangemang beräknades med 

ett genomsnitt av alla ingående variabler. Specificerad uppdelning av de olika variabler som ingick 

i faciliteter och kringarrangemang kan ses i tabell 4.3 samt 4.4 respektive diagram 4.2 samt 4.3.

Produktattributsvariabel 1 2 3 4 5 Vet ej Internt bortfall
Atmosfär/Stämning 1 1 3 32 58 5
Attraktiv fotboll 1 4 7 37 45 5
Biljettpris 5 1 23 23 42 4
Faciliteter 12 3 21 29 35 1
Kringarrangemang 23 4 27 20 21 5
Profilstarka spelare 3 4 4 44 41 4
Soligt väder 7 3 30 27 27 5
Säkerhetsarrangemang 10 11 15 32 29 4
Tabellplacering 22 8 14 27 22 7

Tabell 4.2 Produktattribut, svarsfördelning (%)
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Diagram 4.1 Medelvärde och standardavvikelse för produktattributsvariabler
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Facilitetsvariabel 1 2 3 4 5 Internt bortfall
Anpassning för funktionshinder 5 0 10 21 64
”Barnvänlighet” 12 4 29 26 29
Bekväma platser 11 5 14 41 29
Högtalaranläggning 4 3 10 36 48
Kioskutbud 4 0 30 40 26
Parkeringsmöjligheter 18 0 19 26 37
Platser under tak 7 3 11 42 34 3
Restaurang 41 8 37 8 4 1
Resultattavlor 5 3 10 34 47 1
Toaletter 10 5 26 22 37
Tv-skärmar för repriser 12 5 32 21 27 3

Tabell 4.3 Faciliteter, svarsfördelning (%)
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Diagram 4.2 Medelvärde och standardavvikelse för facilitetsvariabler
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Kringarrangemangsvariabel  1 2 3 4 5 Vet ej Internt bortfall
Pausunderhållning  34 4 41 11 10
Pregame på Flustret  16 3 21 19 22 19
Spelarpresentationer  4 0 16 37 42
Tävlingar för publiken  38 8 30 14 10

Tabell 4.4 Kringarrangemang, svarsfördelning (%)

De 19 procent som ej vet vad pregame är för något utgörs till 86 procent av personer som sett 1-

3 matcher med Sirius säsong 2008.
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Diagram 4.3 Medelvärde och standardavvikelse för kringarrangemangsvariabler
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4.2.3. ”Nyttor”

”Nyttovariabel” 1 2 3 4 5 Internt bortfall
Bli underhållen 7 4 15 38 32 4
Chans att vinna saker 41 10 23 15 7 4
genom tävlingar
Få utlopp för känslor 14 8 25 36 14 4
Träffa kompisar 7 3 19 37 30 4
Umgås med familjen 15 8 25 25 23 4
Äta gott 22 14 32 16 12 4

Tabell 4.5 ”Nyttor”, svarsfördelning (%)
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Diagram 4.4 Medelvärde och standardavvikelse för ”nyttovariabler"
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4.2.4. Bakomliggande mål

Bakomliggande mål 1 2 3 4 5 Internt bortfall
Känna delaktighet i Sirius 10 5 16 26 38 4
med- och motgångar
Känna passion 5 10 25 30 26 4
Tradition 11 11 18 34 22 4

Tabell 4.6 Bakomliggande mål, svarsfördelning (%)
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Diagram 4.5 Medelvärde och standardavvikelse för variabler som är bakomliggande mål

4.2.5. Övriga behov

Den sista frågan på enkäten där viktiga uteblivna faktorer skulle anges gav inte speciellt mycket. 

Endast tre svar inkom, nämligen följande: 

Speaker med kunnande och känsla.

Det ska vara bekvämt att sitta.

Bra musik i högtalarna, gärna fotbollsrelaterat.
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5. Analys

5.1. Svarsfrekvens och bakgrundsvariabler

Svarsfrekvensen på 73 procent får anses som tillfredsställande. Människor som går på fotboll har 

inte  gjort  det  med anledning av de  vill  svara  på  enkäter,  därför  är  det  förståligt  om en  del 

personer inte ville delta i undersökningen då det är deras fritid som inskränks. Det som är mest 

relevant för enkätundersökningens signifikans är emellertid inte hur hög svarsfrekvensen är, utan 

det  är  hur bortfallet  ser  ut.  Detta  för att  bortfall  kan leda till  systematiska fel.  Bortfallet  vid 

undersökningstillfället bestod av både män och kvinnor med varierande åldrar samt olika många 

besökta matcher. Med andra ord går det inte att finna någon som helst systematik i bortfallet, 

vilket  styrker  undersökningens  signifikans.  Vad  gäller  fördelningen  av  de  tre 

bakgrundsvariablerna kön, ålder och matchfrekvens påvisar det att publiken är en salig blandning 

av  människor.  Kvinnor  (cirka  25  procent)  och  män,  unga  och  gamla  (medelålder  39  år), 

förstagångsbesökare och personer som har sett alla matcher, är alla närvarande på Sirius matcher.

Det interna bortfallet får till viss del författaren ta på sig skulden för. Om en omedelbar visuell 

granskning av alla enkäter hade gjorts på plats när respondenten hade fyllt  i  färdigt hade det 

interna bortfallet kunnat minskas genom att det hade upptäckts att sida två ej var ifylld på tre 

enkäter.  Det  var  dock  stundtals  en  stressig  situation  vid  utdelandet  och  då  prioriterades  att 

förfarandet i övrigt gick rätt till.

5.2. Produktattribut

När  produktattributsvariablerna  granskas  ses  det  tydligt  att  de  fotbollsrelaterade  attributen 

attraktiv fotboll  och profilstarka spelare  är starka behov. Själva fotbollen är följaktligen viktigt för 

Sirius publik. Av de mer omkringliggande attributen sticker  atmosfär/stämning ut som det enskilt 

populäraste produktattributet.  Det är för övrigt det mest betydelsefulla behovet,  av dem som 

ingick i undersökningen, som Sirius åskådare har över huvud taget, hela 90 procent tycker att det 

är  viktigt  eller  mycket  viktigt  med  atmosfären/stämningen.  Matcharrangemanget  bör  alltså 

utformas så att atmosfär och stämning skapas. En åtgärd som gjorts för att öka stämningen är att 

supporterklubbens  medlemmar  är  samlade  på  en  sektion  på  östra  läktaren,  dessutom  har 

supportrar rabatterade priser på inträdet. Säkerhetsarrangemang ses som ganska betydelsefullt, dock 

med  en  relativt  hög  standardavvikelse  (1,3),  vilket  innebär  att  det  finns  en  blandning  av 

människor som tycker att det antingen inte alls är viktigt eller är mycket viktigt. Det är ganska 

naturligt för det finns alltid människor som i allmänhet prioriterar säkerhet högt medan en del 
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människor inte bryr sig, så även inom fotbollen uppenbarligen. Värt att notera är att tabellplacering 

har den högsta standardavvikelsen (1,5) beroende på att det är en stor spridning av resultatet. 

Exempelvis är det lika stor andel, 22 procent, av åskådarna som tycker att det är mycket viktigt 

med  tabellplaceringen  och som tycker  att  det  inte  alls  är  viktigt.  Detta  är  uppenbarligen  en 

variabel som delar publiken i två läger. Dagen då enkätundersökningen genomfördes låg Sirius 

sist i tabellen, vilket indikerar att mörkertalet förmodligen är stort vad gäller åskådare som tycker 

att  tabellplacering är  viktigt  eftersom många av dessa inte går  på en match om tabelläget  är 

prekärt. Ytterligare en faktor som mer konkret indikerar ett stort mörkertal av andelen som tycker 

tabellplacering är viktigt är att  publiksnittet  de facto har minskat kraftigt,  från 3332 personer 

säsongen 2007 då Sirius låg högt upp i tabellen till 1995 personer säsongen 2008. Ytterligare ett 

attribut som troligtvis har ett stort mörkertal är biljettpris. Variabeln har ett medelvärde på 4,0 (± 

0,26), vilket tyder på att biljettpriset är av ganska stor vikt, men det är nog många av dem som 

tycker att det är för dyrt att gå på Sirius som inte är närvarande över huvud taget. Ett tredje 

produktattribut med mörkertal, som Sirius dock inte kan påverka, är soligt väder. Vädret en timme 

före  matchen  mot  Degerfors  var  gråmulet  och  under  själva  matchen  regnade  det.  Det  är 

förmodligen en del  potentiella  åskådare som stannat hemma på grund av dåligt  väder.  Ändå 

tyckte hela 54 procent som var på plats på matchen att det var viktigt eller mycket viktigt med 

soligt väder. Detta indikerar att Sirius publik till stora delar går på fotboll fastän de har behov av 

fint väder. De är alltså inte så väderberoende som de utgör sig för att vara. 

Faciliteter är överlag ganska viktigt för Sirius publik, det skiljer sig dock mellan de olika variabler 

som ingår i begreppet. De två variablerna,  restaurang och tv-skärmar för repriser, är faciliteter som 

inte fanns på Studenternas vid enkätundersökningstillfället och det är även de som anses minst 

viktiga av Siriuspubliken. Skillnaden dem emellan är emellertid stor, restaurang anses som viktigt 

eller mycket viktigt av endast 12 procent medan hela 48 procent tycker att det är viktigt eller 

mycket viktigt med tv-skärmar för repriser. Rent behovsmässigt skulle det med andra ord vara 

motiverat att införa tv-skärmar, men kanske inte ekonomiskt. Den facilitet som får mest positivt 

omdöme är anpassning för rörelsehindrade. Som nämndes i operationaliseringen är det en åtgärd som 

folk av kutym tenderar att tycka är viktig. Det är ändå intressant att resultatet blev så pass högt 

som det blev, hela 85 procent tycker att det är viktigt eller mycket viktigt med anpassning för 

rörelsehindrade. Det indikerar att det måste finnas någon substans i det hela.  ”Barnvänlighet” har 

inte  alls  lika  positivt  omdöme  som  anpassning  för  rörelsehindrade,  endast  3,5  (± 0,30) i 

medelvärde  mot  för  4,4  (± 0,24) för  anpassning  för  rörelsehindrade.  Eftersom  även 

”barnvänlighet” tenderar att övervärderas kan det tolkas som att ”barnvänlighet” inte är speciellt 

viktig. Dock är det fortfarande 54 procent som tycker att det är viktigt eller mycket viktigt med 
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”barnvänlighet”, vilket beror på att behovet rent reellt finns i och med att publiken till viss del 

utgörs av barnfamiljer. I övrigt är de flesta faciliteter så som  resultattavlor, högtalaranläggning och 

toaletter överlag  viktiga  behov  för  Sirius  publik.  En  resurs  värd  att  kommentera  närmare  är 

parkeringsmöjligheter.  Variabeln  har  3,6  (± 0,33) som  medelvärde,  men  även  den  högsta 

standardavvikelsen (1,4). Den höga standardavvikelsen beror på att publiken är tudelade kring om 

parkeringsmöjligheter är viktiga eller inte. 63 procent tycker att parkeringsmöjligheter är viktigt 

eller mycket viktigt medan 18 procent tycker att det inte alls är viktigt. Att vissa inte alls tycker det 

är  viktigt  med parkeringsmöjligheter  grundar  sig  förmodligen i  att  många cyklar  eller  går  till 

Studenternas och därför inte har ett behov av parkeringsplatser. Plats under tak tycker 76 procent 

är viktigt eller mycket viktigt. Det skulle således absolut behovsmässigt vara motiverat att bygga 

tak på den västra läktaren samt över hela den östra läktaren. 

 

Kringarrangemang ger Sirius publik totalt sett ett neutralt omdöme, men om den bryts upp i de fyra 

variablerna pausunderhållning, tävlingar för publiken, spelarpresentationer  och pregame på Flustret kan det 

ses att det spelarpresentationer (4,1 ± 0,22) värderas som viktigt, pregame på Flustret (3,3 ± 0,33) 

ganska neutralt, medan pausunderhållning (2,6  ± 0,30) och tävlingar för publiken (2,5  ± 0,32) 

värderas under 3,0 på skalan. 41 procent tycker att pregame på Flustret är viktigt eller mycket 

viktigt. Framförallt är det dock 19 procent som ej vet vad pregame är för något och av dem är 86 

procent åskådare som endast har besökt 1-3 matcher. Detta medför att de personer som ej vet 

vad pregame är för något är en intressant målgrupp att nå ut till  med information angående 

aktiviteterna  på  Flustret.  Om  de  kände  till  pregame  skulle  de  kanske  gå  på  fler  matcher. 

Pausunderhållning och tävlingar för publiken värderas av 79 respektive 76 procent av åskådarna 

som inte viktigt, inte alls viktigt eller varken eller. Det är med andra ord inte särskiljt viktigt att 

fokusera på dessa moment. 

5.3. ”Nyttor”

Vid en studie av resultaten för ”nyttobehoven” ligger bli underhållen och träffa kompisar i topp med 

medelvärden på 3,9 (± 0,27) respektive 3,8 (± 0,32). Fotboll kan med andra ord ses som en social 

tillställning där en stor del i det hela är att umgås med vänner och att bli underhållen. Dessutom 

är det även ett tillfälle att få utlopp för känslor, hela 50 procent tycker att det är viktigt eller mycket 

viktigt att få utlopp för känslor. Chans att vinna genom tävlingar (2,3 ± 0,32) och äta gott (2,8 ± 0,31) 

är däremot två ”nyttor” som inte är så viktiga. Tillsammans med restaurang (2,3 ± 0,28) är chans 

att vinna genom tävlingar den variabel som totalt sett är minst viktig för Sirius publik.
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5.4. Bakomliggande mål

De bakomliggande målen med fotboll har alla medelvärden som ligger över 3,0 på skalan. Känna 

delaktighet i Sirius med- och motgångar 3,8 (± 0,30), känna passion 3,6 (± 0,27) och tradition 3,5 (± 0,30) 

tyder på att de är ganska viktiga. 56 procent tycker det är viktigt eller mycket viktigt med tradition 

och att känna passion, medan det är hela 64 procent som tycker det är viktigt eller mycket viktigt 

att känna delaktighet i Sirius med- och motgångar. Det är således inte bara spelets kvalité och 

underhållningsvärde som är viktigt, utan det finns djupare behov än så. Ett medlemskap i Sirius 

supporterklubb  torde  öka  känslan  av  delaktighet  och  passion  och  genom att  medlemskap  i 

supporterklubben ger billigare biljetter kan det sägas att Sirius försöker underlätta för att skapa en 

känsla av delaktighet och passion.

5.5. Övriga behov

Att endast tre svar inkom kan tolkas som att i stort sett alla relevanta behovsvariabler redan hade 

berörts i undersökningen, men det kan även tolkas som att respondenterna inte hade tid att tänka 

igenom  och  skriva  ned  ytterligare  behov  som  de  tyckte  var  viktiga.  Vid  ett  besök  på  en 

fotbollsmatch är det, som sagt, med stor sannolikhet inte av högsta prioritet att fylla i enkäter. 

Det viktigaste med undersökningen får  dock anses vara att  sammanställa och tolka resultatet 

utifrån de operationaliserade behovsvariablerna. 
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6. Slutsats
Enkätundersökningen har  visat  att  de  behov som gör  att  en  person väljer  att  gå  och se  en 

fotbollsmatch med Sirius på Studenternas är varierande. Det enskilt största behovet för Sirius 

publik  är  atmosfär  och  stämning.  De  rent  fotbollsrelaterade  behoven  attraktiv  fotboll  och 

profilstarka spelare är även de viktiga. Faciliteter så som resultattavlor, högtalaranläggning och 

plats under tak är också behov som värderas som viktiga. Att bli underhållen och att träffa sina 

kompisar är behov som tillgodoses i samband med en Siriusmatch. Att därtill känna delaktighet 

och passion är ganska viktigt för publiken. Behov som inte är viktiga för Sirius publik är chansen 

att vinna saker genom tävlingar och pausunderhållning. Dessutom var behovet av en restaurang 

något som inte var speciellt stort för Sirius publik.
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7. Avslutande diskussion
Det framkom i enkätundersökningen en rad intressanta behov som ligger till grund för varför 

människor väljer att gå och se en fotbollsmatch med Sirius på Studenternas. Fotbollsmatchens 

kvalité samt atmosfären och stämningen runt omkring tycks vara väldigt viktigt. Författarens rent 

subjektiva åsikt är att Sirius spelar det som i modern fotboll brukar anses som attraktivt nämligen 

snabbt kortpassningsspel. Detta är något som det borde fokuseras i större utsträckning på av 

marknadsförare  inom  Sirius.  Att  känna  passion  och  delaktighet  är  också  en  viktig  del  för 

publiken. Att supportermedlemmar samlas på en sektion och att de får köpa billigare biljetter är 

ett sätt att skapa bättre stämning och högre känsla av delaktighet. Det bör dock vara av hög 

prioritet att ytterligare skapa en passionerad atmosfär på matcherna. Fotboll fungerar även som 

underhållning och en plats för att få utlopp för känslor och det får inte glömmas bort, men med 

en hög stämning kan själva stämningen fungera som underhållning och en ventil för känslor. Att 

åskådare går på Sirius matcher beror också på att det ses som en social mötesplats, dessutom är 

själva faciliteterna en viktig del för publiken. 

Alla behov och anledningar till varför publiken går på fotboll med Sirius är viktiga för de kan 

användas som riktlinjer då marknadsföring och utformning av matchevenemang ska genomföras. 

Eftersom det  för tillfället  finns långtgående planer på en ny fotbollsarena på östra sidan om 

Fyrisån  alternativt  en  kraftig  upprustning  av  Studenternas  är  det  extra  viktigt  att  känna  till 

publikens behov. Uppsatsens syfte har varit att undersöka vilka behov som finns specifikt på 

Studenternas. Resultaten går därför inte att likställas med de behov som eventuellt kan tänkas 

finnas för en helt ny arena, dock borde de helt klart utgöra en mycket bra grund att stå på. 

Slutligen kan sägas att fotboll inte bara är fotboll, utan det kan ses som ett socialt nöje där olika 

känslor utrycks. Detta är en viktig detalj att ha i åtanke vid utformning av fotbollsevenemang. 

7.1. Förslag till framtida studier

Det finns en rad förslag på framtida studier. Framförallt skulle vara intressant att genomföra fler 

analyser på det datamaterial som insamlats från enkätundersökningen. En regressionsanalys skulle 

kunna  ge  svar  på  hur  sambandet  ser  ut  mellan  de  beroende  och  oberoende  variablerna, 

exempelvis skiljer det sig vad unga och gamla människor tycker är viktiga behov och tycker män 

och kvinnor att samma behov är viktiga? Det skulle dessutom vara intressant att se om det finns 

något  mönster  i  de  beroende  variablerna,  med  andra  ord  om  det  finns  några  specifika 

produktattribut, ”nyttor” och bakomliggande mål som värderas högt av samma respondenter. 
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En  intressant  fortsatt  studie  skulle  vara  att  gräva  djupare  och  undersöka  om  ytterligare 

behovsvariabler finns. Med fördel skulle detta göras med kvalitativa intervjuer istället för med en 

enkätundersökning. Vidare skulle det vara spännande att studera nöjdhet hos åskådarna på Sirius 

matcher. Vad är bra, vad är dåligt och vad kan bli bättre på Sirius matcher?

Hur ska  Sirius  locka åskådare som i  dagens läge  inte  går  på Sirius  matcher  är  ytterligare en 

frågeställning värd att fundera på. För att svara på detta går det självklart inte att använda sig av 

data från Sirius befintliga publik, utan en sådan studie måste inriktas på människor som inte går 

på Sirius fotbollsmatcher. Slutligen skulle en omfattande studie om behoven för en eventuellt ny 

fotbollsarena vara mycket intressant. Behovsstudier är som mest relevanta när en produkt, i det 

här fallet en arena, inte finns på marknaden än.
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Bilaga 1: Enkäten

Enkätundersökning - viktiga faktorer för Sirius publik
Detta är en anonym enkätundersökning som ingår i en C-uppsats vid Företagsekonomiska 

institutionen, Uppsala universitet.
_______________________________________________________________________

’1a) Kön            man □      kvinna □
b) Ålder ………. år

c) Hur många hemmamatcher med Sirius i Superettan (inklusive dagens match) har du sett i år? 

            □ 1-3 □ 4-6   □ 7-9          (Dagens match är den nionde)
_______________________________________________________________________

2. Hur viktiga är följande faciliteter när du ska gå och se en fotbollsmatch med Sirius på Studenternas?

                 Inte alls viktigt                 Varken eller Mycket viktigt       

a) Toaletter □ □ □ □ □
b) Kioskutbud □ □ □ □ □
c) Restaurang  □ □ □ □ □
d) Platser under tak □ □ □ □ □
e) Bekväma platser □ □ □ □ □
f) Parkeringsmöjligheter□ □ □ □ □
g) Resultattavlor □ □ □ □ □
h) TV-skärmar för repriser□ □ □ □ □
i) Högtalaranläggning □ □ □ □ □
j) ”Barnvänlighet” □ □ □ □ □
k) Anpassning för □ □ □ □ □
    funktionshindrade

_______________________________________________________________________

3. Hur viktiga är följande aktiviteter när du ska gå och se en fotbollsmatch med Sirius på Studenternas?

                 Inte alls viktigt                  Varken eller              Mycket viktigt 

a) Pausunderhållning □ □ □ □ □
b) Tävlingar för publiken□ □ □ □ □
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c) Spelarpresentationer □ □ □ □ □      

d) Pregame på Flustret □ □ □ □ □
                                     □ Vet ej vad Pregame är för något
______________________________________________________________________

4. Hur viktiga är följande faktorer när du ska gå och se en fotbollsmatch med Sirius på Studenternas?

                 Inte alls viktigt      Varken eller                  Mycket viktigt 

a) Biljettpris □ □ □ □ □
b) Tabellplacering □ □ □ □ □
c) Attraktiv fotboll □ □ □ □ □
d) Profilstarka spelare □ □ □ □ □
e) Atmosfär/Stämning □ □ □ □ □
f) Soligt väder □ □ □ □ □
g) Säkerhetsarrangemang□ □ □ □ □
h) Bli underhållen □ □ □ □ □
i) Äta gott □ □ □ □ □
j) Få utlopp för känslor □ □ □ □ □
k) Chans att vinna saker□ □ □ □ □
    genom tävlingar

l) Träffa kompisar □ □ □ □ □
m) Umgås med familjen□ □ □ □ □
n) Tradition □ □ □ □ □
o) Känna passion □ □ □ □ □    

p) Känna delaktighet i □ □ □ □ □
           Sirius med- och motgångar 
_______________________________________________________________________

5. Om det är några faktorer som du tycker är viktiga när du ska gå och se en fotbollsmatch med 
Sirius på Studenternas, men som inte har tagits upp i undersökningen får du gärna skriva ned dessa 
nedan.

……………………………………………………………………………………………………. 

Tack för Ditt deltagande!
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Bilaga 2: Konfidensintervall

Nedan presenteras konfidensintervall för alla behovsvariablers medelvärden. 
Konfidensgraden är 95 procent. 

Produktattribut
Biljettpris 4,0 ± 0,26
Tabellplacering 3,2 ± 0,36
Attraktiv fotboll 4,3 ± 0,21
Profilstarka spelare 4,2 ± 0,22
Atmosfär/Stämning 4,5 ± 0,18
Soligt väder 3,7 ± 0,27
Säkerhetsarrangemang 3,6 ± 0,30
Faciliteter 3,7 ± 0,27
    Toaletter 3,7 ± 0,29
    Kioskutbud 3,8 ± 0,22
    Resturang 2,3 ± 0,28
    Platser under tak 4,0 ± 0,26
    Bekväma platser 3,7 ± 0,29
    Parkeringsmöjligheter 3,6 ± 0,33
    Resultattavlor 4,2 ± 0,25
    TV-skärmar för repriser 3,5 ± 0,30
    Högtalaranläggning 4,2 ± 0,23
    "Barnvänlighet" 3,5 ± 0,30
    Anpassning för rörelsehindrade 4,4 ± 0,24
Kringarragemang 3,1 ± 0,29
    Pausunderhållning 2,6 ± 0,30
    Tävlingar för publiken 2,5 ± 0,32
    Spelarpresentationer 4,1 ± 0,22
    Pregame på Flustret 3,3 ± 0,33

”Nyttor”
Bli underhållen 3,9 ± 0,27
Äta gott 2,8 ± 0,31
Få utlopp för känslor 3,3 ± 0,29
Chans att vinna saker genom tävlingar 2,3 ± 0,32
Träffa kompisar 3,8 ± 0,26
Umgås med familjen 3,3 ± 0,32

Bakomliggande mål
Tradition 3,5 ± 0,30
Känna passion 3,6 ± 0,27
Känna delaktighet i Sirius 3,8 ± 0,30
med- och motgångar 
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