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Abstract  

This study revolves around how different aspects of consuming soccer games affects fans choice 

of consumption method for consuming local soccer games. The study focuses on fans of the top 

tier Swedish soccer team Örebro SK, although the study results could probably reflect fans of 

similar teams and other sports. The main focus of the study is the different methods of 

consuming sports, and sports entertainment consumtion is in this study divided into “direct 

consumption” and “indirect consumption”. Direct consumption takes place when a person is 

watching sports from the stands at a stadium or an arena, while indirect consumption is when a 

person is watching sports on television, listening to it on the radio, reading about it in the 

newspaper or likewise. The study revolves around 10 different motivational factors, referred to 

as “forces”, that in one way or another motivates people into consuming sports entertainment. 

These forces are based on different theories from other studies and literature, and acts as a 

framework for the whole study. The main idea of the study is to show which of these forces that 

seem to motivate sports fans into direct and indirect consumption. 

 

The empirical data that the study’s is based on was collected with a survey research. The result 

of the study shows that a great interest in the team and certain players style as well as a high 

level of identification with the team tend to be factors that people who usually attend home 

games value greater than others. The result also shows that some people who prefer to attend 

home games tend not to because of economic reasons, convenience and comfort reasons, and 

also because of the physical environment. These aspects also applies to fans that prefer to 

consume home games through indirect consumption alongside with the importance of social 

interactions and the time aspect. 

 

Keywords: sports entertainment, soccer, direct consumption, indirect consumption, TV, sports 

bar 

 

  



 

Begreppsförklaring 

 

Nedan kommer begrepp som används i studien att förklaras. 

 

Direkt konsumtion 

Direkt konsumtion är ett sätt att konsumera sportunderhållning. Direkt konsumtion sker när en 

person närvarar som publik vid ett sportevenemang och beskådar eventet från läktaren (Fetchko, 

Roy & Clow, 2013, s. 38). 

 

Indirekt konsumtion 

Indirekt konsumtion som konsumtionsmetod sker när ett sportevenemang konsumeras av en 

konsument utan att personen i fråga närvarar fysiskt vid eventet. Detta kan ske genom att 

evenemanget exempelvis ses på TV, lyssnas på via radioreferat, följs via internet eller läses om i 

tidningar (Fetchko m.fl., 2013, s. 38). 

 

Konsumtionsmetod 

Konsumtionsmetod definieras i denna studie som det sätt en konsument väljer att följa en 

fotbollsmatch. Detta kan antingen vara genom direkt konsumtion eller indirekt konsumtion, 

alltså att bland annat följa matchen via TV hemifrån, via TV på en sportbar eller på en 

arenaläktare. 

 

Pay-per-view 

Pay-per-view är ett slags system för att kunna konsumera television där konsumenter betalar 

engångssummor för att kunna se vissa specifika TV-sändningar (Cambridge Dictionaries Online, 

2015). C More, som äger sändningsrättigheterna för den svenska högstaligan i fotboll för herrar, 

Allsvenskan, brukar detta system för de konsumenter som vill se enstaka fotbollsmatcher (C 

More, 2015a). 

 

Sportbar  



 

En sportbar är ett offentligt rum där matcher och event kollektivt kan konsumeras och uppfyller 

följande fyra krav; känslan av samhörighet, god möjlighet till social interaktion, tillgång till 

annars otillgängliga event och varierat utbud (Oxford Reference, 2014). 

 

Sportunderhållning 

Fetchko m.fl. (2013) återkommer i boken Sports Marketing ofta till begreppet sports 

entertainment. Detta begrepp används på olika former av utövad sport som på något sätt är 

ämnad att underhålla åskådare. I denna studie är detta begrepp direktöversatt till 

sportunderhållning och används med samma betydelse. 

 

Tolfte spelaren 

Inom fotboll brukar den tolfte spelaren syfta på ett bra publikstöd som hjälper ett lag att spela 

bättre. Normalt är det bara elva spelare på plan för varje lag i en fotbollsmatch, men en 

uppmuntrande publik kan hjälpa laget på så sätt att det nästan är som att ha en tolfte spelare på 

plan, därav uttrycket. Ett exempel på användande av uttrycket finns i en artikel på SVT:s 

hemsida skriven av Emil Roslund: “... om inte de elva spelarna på planen räcker till har MFF 

[Malmö Fotbollsförening, ett allsvenskt fotbollslag] en tolfte till sitt förfogande” och syftade på 

de troliga 20 000 åskådare som skulle närvara på en av MFF:s matcher (SVT, 2014).  

 

ÖSK-supporter 

Fetchko m.fl. (2013, s. 31) definierar en supporter i som en “entusiastisk anhängare” av en 

särskild sport, ett lag eller en idrottare. Dessa supportrar kan alla ha olika motiv till sin entusiasm 

och är involverade på olika sätt (ibid). En supporter av Örebro SK FF:s herrlag definieras i denna 

studie hädanefter kort och gott som en ÖSK-supporter. 
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1. Inledning 

Sportunderhållningsbranschen är en unik bransch. Dels för dess unika särdrag med konsumenter 

vars konsumtion i hög grad drivs av ett emotionellt och relationsinriktat engagemang, något som 

många andra branscher saknar (Fetchko m.fl., 2013, s. 28). Men även för att dess konsumenter 

kan ses som samproducenter med branschens olika aktörer då de bidrar med att förbättra 

upplevelsen av idrottsevenemangen med dess blotta närvaro (Andersson, Larsson & Mossberg, 

2009, s. 54-55). De särskilt engagerade konsumenterna, eller supportrarna, är i och med detta den 

enhälligt viktigaste intressenten för branschen på lång sikt (Andersson m.fl., 2009, s. 53), och är 

en vital del av skapandet av en attraktiv och kvalitativ produkt. Vilket, som tidigare nämnt, gör 

branschen unik, och därmed särskilt intressant att studera. 

 

Dessa supportrar kan idag välja att konsumera sportunderhållning med sina favoritlag och 

favoritidrottsutövare på många skilda sätt. Dessa sätt att konsumera evenemang kan delas upp i 

antingen direkt eller indirekt konsumtion. Direkt konsumtion är när en person väljer att närvara 

som publik vid ett sportevenemang och därmed bidrar till kvaliteten på produkten, medan 

indirekt konsumtion sker när event konsumeras utan att personen i fråga närvarar fysiskt vid 

evenemanget. Detta kan ske genom att eventet exempelvis ses på TV, lyssnas på via radioreferat, 

följs via internet eller läses om i tidningar (Fetchko m.fl., 2013, s. 38). Men vad ligger till grund 

för dessa supportrars val av konsumtionsmetod? Vad skiljer supportrar som föredrar olika 

konsumtionmetoder, eller oftast nyttjar olika konsumtionsmetoder, åt? Värdesätter dessa 

supportrar de olika drivkrafterna till att konsumera sportunderhållning på liknande eller vitt 

skilda sätt? Det är frågor som dessa denna studie behandlar. 

 

1.1. Bakgrund 

I Örebro är en av de större aktörerna inom sportunderhållning det allsvenska fotbollslaget Örebro 

SK FF (hädanefter refererat till som ÖSK). Produkten de erbjuder sina supportrar är i första hand 

möjligheten att på plats på sin hemmaarena, Behrn Arena, beskåda deras hemmamatcher. ÖSK 

marknadsförs 2015 massivt och konsekvent med slagorden “vi är svartvitt” genom många olika 

kommunikationskanaler, bland annat genom reklam på bussar och annonser i radio. Just i år 

satsas det lite extra på de digitala kanalerna, bland annat genom en ny webbplats och stort fokus 
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på olika sociala medier. Denna marknadsföring är till för att få fler ÖSK-supportrar att känna sig 

delaktiga och berörda av ÖSK. Leif Goldkuhl, kundansvarig och strategisk rådgivare på 

reklambyrån Strateg som marknadsför ÖSK, förklarar detta närmare: “… det är inte bara laget 

och de allra mest trogna supportrarna som är svartvitt. Vi är många, många fler.” (Strateg, 2015). 

Simon Åström tillträdde som VD för ÖSK:s herrlag hösten 2014 och hade tidigt en uttalad 

ambition om att höja upplevelsen, och därmed öka det kundupplevda värdet av deras matcher för 

att locka mer publik (Nerikes Allehanda, 2015). Inför den allsvenska hemmapremiären 2015 

hade Åström i en intervju med Nerikes Allehanda (2015) uttryckt en förväntan om en 

publiktillströmning på åtminstone 10 000 åskådare. I samma intervju motiverade han denna 

förväntan med att förklara hur "het" fotbollen var för tillfället och hur bra ÖSK hade spelat på 

försäsongen. Detta skulle enligt honom leda till ett högt åskådarantal: "I mina ögon är under 10 

000 åskådare en besvikelse" (Nerikes Allehanda, 2015). Detta skulle visa sig vara en för hög 

förhoppning och slutligen lyckades ÖSK bara locka 8121 åskådare till sin arena (Svensk Fotboll, 

2015), till en match de i slutändan förlorade med 0-2. Denna siffra att jämföras med det 

allsvenska premiärsnittet på hela 14 660 åskådare (Nerikes Allehanda, 2015).  

 

Matchbiljetterna till ÖSK:s hemmamatcher kostar mellan 80 kronor till 255 kronor beroende på 

exempelvis ålder och läktarplats (Webbiljett 2015a). Säsongskorten för alla ÖSK:s 

hemmamatcher kostar mellan 1000:- och 3400:- per säsong även dem beroende på livssituation 

och läktarplats (Webbiljett 2015b). Alla allsvenska matcher kan följas med ett abonnemang från 

C More Sport som kostar 299 kronor per månad (C More, 2015b). Om en person vill se en 

specifik match via pay-per-view kostar det 169 kronor per match (C More, 2015c). 

 

1.1.1. Tidigare forskning 

Tidigare forskning har bedrivits kring valet av konsumtionsmetod för att konsumera 

sportunderhållning. I Ting-Han Chao avhandling Motivation of Sport Fans on Different 

Channels of Sport Entertainments (2010) studeras vilka drivkrafter som motiverar 

collegebasketsupportrar att collegebasketmatcher från arenaläktare respektive att se dessa genom 

olika multimediekanaler. De olika urskiljda drivkrafterna i Chaos avhandling byggde på den av 

Trail & James modell Motivation Scale för Sport Consumtion (MSSC). Chao har efter denna 

modell delat upp motivationen att konsumera sportunderhållning  i 8 olika drivkrafter, 4 inre 
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drivkrafter (estetik, drama, kunskap, fysisk attraktion) och 4 yttre (bedrift, vardagsflykt, social 

interaktion och familj), vilka tillsammans ligger till grunden för enkätfrågor som skulle hjälpa till 

att mäta dessa drivkrafters betydelse. Detta upplägg liknar det upplägg som används i denna 

studie. Skillnaden är att dels ett större antal drivkrafter har urskiljts, och att vissa av Chaos 

drivkrafter helt har bortsetts från medan vissa har slagits ihop. Detta bland annat för att passa in 

bättre på multimediekonsumtion, vilket i denna studie refereras till som indirekt konsumtion. 

Precis som Chaos studie har denna studie riktat in sig på en särskild sport och en särskild grupp 

respondenter. Respondenterna i Chaos studie var collegestuderande som var supportrar av 

collegebasket, medan denna studie riktar in sig på supportrar av Örebro SK:s herrlag i fotboll. 

Ingen av studiernas resultat bör därmed till hundra procent generaliseras för all form av 

konsumtion av sportunderhålling, men de kan ändå antyda vad som motiverar supportrar 

generellt. Denna studie kommer, till skillnad från Chaos, inte mäta supportrars spenderande på 

merchandise eller göra skillnad på kön. 

 

1.2. Problemformulering  

Nämnda bakgrund tyder på att ÖSK:s supportrar inte direktkonsumerar ÖSK:s matcher i den 

grad ÖSK:s ledning förväntar sig. Detta kan tyda på att supportrar inte känner att det totala 

värdet som direkt konsumtion ger väger tyngre än det av indirekt konsumtion. Drivkrafter av 

betydelse kanske återfinns i en högre grad bland de indirekta konsumtionsmotiven och därmed 

tar potentiella kunder från ÖSK:s matchevent. Metoder och motiv att konsumera sport har enligt 

Fetchko m.fl. (2013, s. 9-10) förändrats över tid. Det som gjorde att en supporter gick till 

matcharenan förra året, eller såg matchen på TV förrförra, kanske inte alls stämmer in på samma 

person idag. Därför är det viktigt för dem som marknadsför olika sätt att konsumera 

sportunderhållning att ha en aktuell uppfattning av vilka drivkrafter som har betydelse för dessa 

supportrar i deras konsumtion av ÖSK:s fotbollsmatcher, och vad som kan få dem att välja en 

konsumtionsmetod över en annan. 

1.3. Syfte 
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Syftet är att öka förståelsen för vad som föranleder fotbollssupportrar att konsumera deras 

favoritlags hemmamatcher direkt respektive indirekt. Detta för att öka förståelsen för deras val 

av konsumtionsmetod. 

  

1.4. Forskningsfrågor 

● Vilka drivkrafter föranleder fotbollssupportrar till direkt konsumtion av sina favoritlags 

hemmamatcher? 

● Vilka drivkrafter föranleder fotbollssupportrar till indirekt konsumtion av sina 

favoritlags hemmamatcher? 

 

1.5. Avgränsning  

Studien är avgränsad till att endast kartlägga supportrar av Örebro SK FF:s seniorherrlag. Detta 

var ett problem för ÖSK, att locka publik som grundlade ett intresse i frågan och därmed gav 

upphov till ämnesvalet. Då samtliga författare av studien är bosatta i Örebro ansågs det rimligt 

att studera just situationen kring Örebro SK som är stationerade i staden. Detta faktum ansågs 

även förenkla införskaffandet av empiri då nämnda lag rimligtvis bör ha ett stort följe i staden 

där författarna befinner sig. ÖSK:s supportrar anses inte på något sätt vara avvikande från den 

fotbollssupportrar generellt, men får i denna studie agera typexempel på grund av tidigare 

nämnda anledningar. 

 

Det finns mer än personliga preferenser och omständigheter som påverkar viljan till konsumtion 

och valet av konsumtionsmetod. Bland annat marknadskommunikation och kampanjer, som är 

under marknadsförarnas kontroll, samt word-of-mouth, när kunder sprider ett buskap om en 

produkt eller tjänst vidare till andra konsumenter. Till skillnad från tidigare nämnda drivkrafter 

som påverkar mervärdet och därmed motivationen till sportkonsumtion, så handlar 

marknadskommunikation och word-of-mouth inte om att öka mervärdet utan snarare om att 

kommunicera ut det. Kampanjer kan förbättra värdet av att besöka ett event och därmed påverka 

valet att närvara, men förefaller på ett eller annat sätt under tidigare nämnda mervärden. Därför 

kommer studien avgränsas till att inte lägga särskild vikt vid varken 

marknadskommunikationens, kampanjers eller word-of-mouth:s påverkan.  



5 

2. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras först teorier kring vad som menas med kundupplevt 

värde. Detta värde delas upp i kärnvärde och mervärde och förklaras hur det kan appliceras på 

sport som underhållningsform. Studiens definitioner av sportunderhållningens kärnvärde och 

mervärde har tagits från diverse redan formulerade teorier kring konsumenters motiv till att 

konsumera sportunderhållning. Mervärdet, som delvis skiljer sig mellan konsumtionsformerna, 

läggs fram som tio olika drivkrafter, 2.3.1.-2.3.10., som alla kan påverka valet av 

konsumtionsmetod. Dessa drivkrafter och deras påverkan presenteras ur synvinklar för både 

direkt och indirekt konsumtion, dessa utgör senare studiens analysmodell.  

 

2.1. Kundupplevt värde 

Enligt Grönroos (2008, s. 156) är det kundupplevda värdet det värde som kunder upplever i de 

dagliga aktiviteter och processer då de interagerar med leverantörer eller tjänsteföretag. Enligt 

författaren sker detta i samband med användadet av tjänster, varor, information och liknande. 

Grönroos beskriver kundupplevt värde ur olika perspektiv genom olika formler där han 

definierar en av formlerna, “Kundupplevt värde 4”, som att det kundupplevda värdet är lika med 

“kärnvärde +/- mervärde” (Grönroos 2008, s. 156-159). I denna studie kommer dessa begrepp 

användas då kärnvärdet av att konsumera sportunderhållning, i detta fall en fotbollsmatch, alltid 

anses vara detsamma, medan mervärdet skiljer sig åt. 

 

2.2. Kärnvärde för konsumtion av sportunderhållning 

Kärnvärdet för att se en match är samma för både direkt och indirekt konsumtion, alltså 

oberoende av konsumtionssätt. Vad kärnvärdet består av kan urskiljas från de motiv som Wenner 

(1998) förklarar vara de mest primära för sportkonsumtion via TV. Vissa av de motiv han 

beskriver kan tolkas som de mest grundläggande för all slags konsumtion av lagsportmatcher, 

inte bara för TV-tittande, vilket alltså kan tolkas som kärnvärdet. Dessa motiv är att få reda på 

matchresultat, se hur lagen spelar, uppleva drama och spänning, samt kunna erhålla en positiv 

känsla när ens favoritlag vinner (Wenner 1998, s. 236). Då detta kärnvärde erhålls på i princip 

identiska sätt genom både direkt så som indirekt konsumtion är dessa drivkrafter inte av särskild 

vikt i studien, då fokus snarare ligger på skillnader mellan konsumtionssätten. 
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2.3. Mervärde för konsumtion av sportunderhållning 

Fetchko m.fl. (2013, s. 28) menar att sportmarknaden har en bred positionering med många olika 

beröringspunkter, vilket tyder på att många olika aspekter och omständigheter har en inverkan på 

konsumtionen. De omständigheter som vid sidan av kärnvärdet påverkar konsumtionen är 

mervärde, vilket kan påverka viljan att konsumera sportunderhållning antingen positivt eller 

negativt. De omständigheter som påverkar mervärdet refereras till i denna studie som drivkrafter. 

För denna studie har 10 olika drivkrafter kartlagts, vilka alla kan påverka individers vilja att 

konsumera sport i underhållningsform på ett eller annat sätt. De 10 drivkrafterna är ekonomi, 

bekvämlighet, fysisk miljö, tid, upplevelse, identitet, grupptillhörighet, sociala interaktioner, 

intresse för sporten & vardagsflykt som tillsammans utgör analysmodellen för studien.  

 

2.3.1. Ekonomi  

Konsumtion av sportunderhållning, och i synnerhet direktkonsumtion av sportunderhållning, 

förefaller enligt Fetchko m.fl. (2013) under kategorin ”discretionary spending”, det vill säga en 

utgift för en vara eller tjänst som inte utgör ett grundläggande behov för en konsument. En 

motsats till detta är exempelvis köp av mat, kläder och att betala hyra för husrum. 

Sportunderhållningens oväsentliga natur gör den i hög grad utbytbar och blir lätt nedprioriterat 

när mindre pengar finns att tillgå (Fetchko m.fl., 2013, s. 39). Trots de emotionella fördelarna 

som sportbranschen har finns ändå konkurrensen om konsumenters pengar (Fetchko m.fl., 2013, 

s. 28), och konsumenter bör utvärdera alternativkostnaden för deras olika alternativ att spendera 

pengar på. Att närvara som publik vid ett sportevenemang kräver pengar för införskaffandet av 

biljetter samt en möjlig kostnad i resa till och från eventet (Fetchko m.fl., 2013, s. 38).  Fetchko 

m.fl. (2013, s. 43) menar att konsumenters billigaste alternativ till att kunna se matcher oftast är 

genom att kolla via TV. Yeh (2011) beskriver att det finns möjlighet att se alla matcher gratis via 

illegala streamingtjänster över internet. 

 

2.3.2. Bekvämlighet 

Bekvämlighet handlar enligt Fetchko m.fl. (2013, 41) i stora drag om hur lättillgängligt och 

komfortabelt det är att kunna konsumera sportunderhållning. Flertalet variabler bör tas i 
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beaktning vad det gäller drivkraften bekvämlighet vid direkt konsumtion, bland annat 

parkeringsmöjligheter, väderlek och konsumenters avstånd till eventet (Fetchko m.fl., 2013, s. 

41). Parkeringsmöjligheter är en annan variabel som antingen behandlas till fullo av 

eventarrangörerna, delvis, eller inte alls, beroende på hur ägarsituationen kring arenan och 

närområdet ser ut (Fetchko m.fl., 2013, s. 41-42). Fetchko m.fl., (2013, s. 42) förklarar vidare hur 

vädret och avståndet inte är något som arrangörerna själva kan påverka, mer än var arenan väljs 

att placeras. En trend bland byggen av nya arenor är att placera dem centralt i en stad, detta för 

att erhålla publik bland människor som arbetar centralt samt de som befinner sig i centrum av 

mer nöjesinriktade skäl (Fetchko m.fl., 2013, s. 42). Fetchko m.fl. (2013, s. 41) betonar hur 

lättillgängliga möjligheter till indirekt konsumtion är något som påverkar människors motivation 

att direktkonsumera negativt, då direktkonsumtion ofta är mer svårtillgängligt. Att uppleva en 

match via TV kräver enligt Andersson m.fl. (2009, s. 104) endast mental närvaro, exempelvis 

när konsumenten sitter hemma, och är därmed en mindre kraftansträning än vid direkt 

konsumtion som kräver både mental och fysisk närvaro. Även en bra tillgänglighet av 

exempelvis toaletter är något som förbättrar kundens upplevda värde (Andersson m.fl. 2009, s. 

140). Wenner (1998, s. 234) beskriver en klassisk syn på supportrar som konsumerar sport via 

TV som att de vore “armchair quarterbacks”, alltså människor som är för bekväma att lämna  sin 

hem och fåtölj men ändock tycker att de gör något “sportigt” genom att konsumera sport via TV. 

 

2.3.3. Fysisk miljö 

Andersson m.fl., (2009, s. 140) menar att en funktionell och estetisk miljö påverkar 

konsumtionsövervägandet då det är ett viktigt mervärde. Författarna förklarar att det är viktigt att 

bland annat säkerhet tillhandahålls för en positiv fysisk miljö, vare sig den gäller hemma, på 

sportbaren eller arenan. Fetchko m.fl. (2013, s. 46) menar att den fysiska miljön kan påverka 

huruvida en person väljer att besöka ett sportevenemang och lägger vikt vid bland annat en 

estetisk tilltagande anläggning, bra rumslig layout, renlighet, matservering och teknisk 

utveckling (Fetchko m.fl., 2013, s. 46-47). För ett event är ett samarbete med lokala myndigheter 

som sjukvård och polis särskilt viktig för den fysiska miljön (Andersson m.fl., 2009, s. 50). 

Publiken ska känna en trygghetskänsla under en fotbollsmatch och det ska finnas synliga 

ordningsvakter och ambulanspersonal närvarande. Infinner sig känslan av att inte kanske komma 

därfrån helskinnad finns risken att människor väljer att inte närvara (Hjalmarsson, 2012). Nordin 
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(2010) påpekar även att barnfamiljer är särskilt troliga att undvika en arena ifall säkerheten inte 

kan garanteras. Wenner (1998, 52) förklarar hur den största delen av all konsumtionen av 

sportunderhållning sker från hemmiljöer. Vidare berättar Wenner (1998, 236) om vikten av 

avkoppling som motiv till sportkonsumtion, ett motiv som kan tänkas göra sig bättre i en praktisk 

hemmiljö med tanke på hur ett hem ofta är anpassat för människan/människorna som bor där. 

 

2.3.4. Tid 

Trots de emotionella fördelarna som sportunderhållningen har gentemot många andra branscher 

finns ändå hård konkurrens om konsumenters tid (Fetchko m.fl., 2013, s. 28). Ifall en familj 

väljer att närvara vid ett idrottsevent måste den aktiviteten vägas upp mot andra substitut som 

konkurrerar om familjens tid, som att exempelvis åka till ett äventyrsbad eller gå på bio (ibid). 

En annan tidsaspekt är framtida tillgänglighet. Framtida tillgänglighet handlar om hur 

konsumenten grundar sitt val på att närvara vid ett evenemang beroende på möjligheten att 

närvara vid ett liknande tillställning inom en snar framtid (Fetchko m.fl. 2013, s. 39). Om ett 

event hålls frekvent är det enklare att senarelägga ett matchbesök då nästa match är snart igen. 

Om eventet skulle vara ett sommar-OS, som inträffar vart fjärde år på vitt skilda platser i 

världen, kan det ses som en särskild möjlighet att närvara. Detta då det kanske är en chans som 

bara ges en gång i livet (Fetchko m.fl., 2013, s. 39). Drivkraften framtida tillgänglighet är värd 

att nämna då framtidstillgängligheten för eventet i studien är hög och på samma plats varje gång 

det är hemmamatch. Exempelvis är det mer sannolikt att besökarantalet är högre vid en 

säsongsavslutning då nästa match inte kommer att spelas på flera månader (Svensk Fotboll, 

2015). Vad det gäller framtida tillgänglighet har direkt konsumtion en viss fördel då bara hälften 

av alla matcher under en säsong spelas på hemmaplan. Möjligheten att se en match på plats är 

alltså mindre än att se en på TV/Pay-per-view där möjligheten att se varje match under en säsong 

finns (Svensk Fotboll, 2015). Det skall dock tilläggas att hemmamatcher har samma framtida 

tillgänglighet oberoende på konsumtionssätt. Fetchko m.fl. (2013, s. 41) påpekar att det är 

fördelaktigt att lägga matcher på dagar och tidpunkter som möter den lokala marknadens behov 

och preferenser, exempelvis när människor är lediga eller inte har andra schemalagda aktiviteter, 

då detta kan öka besökssiffran. Wenner (1998, 236) menar att sportkonsumtion via TV kan 

fungera som tidsfördriv för människor som har tid över. Fetchko m.fl., (2013, s. 38) menat att 

indirekt konsumtion hemifrån är mindre tidskrävande än direkt konsumtion bland annat på grund 
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av transporttiden. Den tid som krävs för att ta sig till arenan kanske inte alla personer känner sig 

kunna avvara, alternativt inte vill avvara (ibid). 

 

2.3.5. Upplevelse  

Fetchko m.fl. (2013, s. 31) menar att upplevelsen vid sportunderhållning bland annat handlar om 

känslan att bli underhållen och att känna sinnesstimulation, liknande känslan en person kan få av 

att kolla på en film eller lyssna på en konsert. När personen tittar på ett TV går upplevelsen in i 

kunden, medan om personen tittar på en match på plats är det kunden som går in i upplevelsen 

och blir en del utav den (Andersson m.fl., 2009, s. 135). Andersson m.fl. (2009, s. 134) talar om 

olika slags ritualer som ett mervärde vid en fotbollsmatch, bland annat genom att publiken 

sjunger hejarramsor för att heja fram sitt lag och samtidigt bidrar till ökad stämning. Denna 

stämning är en del av det mervärde som enbart upplevs vid direkt konsumtion och inte vid den 

indirekta. Vidare talar Andersson m.fl. (2009 s. 52) om olika föreningar och klubbar som kan 

vara med under evenemanget för att visa upp sin verksamhet, till exempel en lokal förening som 

har en uppvisning i pausen. Detta blir således ett positivt mervärde som publiken i TV-soffan och 

sportbaren går miste om, till skillnad från publiken på arenan som upplever matchen på plats. 

Fetchko m.fl. (2013, s. 42) menar att de audiella och visuella kanalerna från en TV-sändning ger 

tittarna en upplevelse likt den på det faktiska eventet. Grönroos (2009, s. 97) menar hur betald 

personal ofta har högre tekniska färdigheter än obetalda sådana, exempelvis volontärer, då dessa 

är skolade att ha sin tjänst som levebröd. Dessa tekniska färdigheter kan förbättra kunders totala 

upplevelse, vilket kan vara positivt för exempelvis sportbarer som kan antas ha betald personal i 

högre grad än exempelvis sportevent (Grönroos s. 157). Wenner (1998, 236) menar att 

möjligheten att kunna lyssna på kommentatorer via en TV-sändning kan förbättrar upplevelsen. 

 

2.3.6. Identitet 

Att kunna identifiera sig med ett idrottslag eller en särskild spelare kan vara en viktig del av en 

persons identitet menar Fetchko m.fl. (2013, s. 43). Bee och Kahle (2006, s. 107) berättar hur 

sportåskådare tenderar att reflektera sig i “sitt” lags framgångar. Detta grundar sig i hur åskådare 

försöker förbättra sin självkänsla genom att associera någon annans framgång som om det vore 

ens egen (ibid). Att associera sig med ett framgångsrikt lag är alltså ett sätt för människor att 

förbättra sin självkänsla och försöka bygga sig en attraktiv image (ibid). Fetchko m.fl. (2013, s. 
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43) refererar till flera studier som visar på hur identifiering med ett lag är den mest vitala 

psykologiska aspekten när det gäller att besluta sig för att besöka ett idrottsevent. Viljan att 

identifiera sig med ett lag genom närvaro på matchen kan räknas som en vilja att vara en del av 

laget, eller ett lags “tolfte spelare”. Detta förvånade inte författarna som menade på hur det finns 

riktigt passionerade supportrar som besöker matcher regelbundet helt oberoende av lagets 

prestationer, då de känner en särskild personlig koppling till klubben (ibid). Bee & Kahle (2006, 

s. 105) menar hur sportrelaterade gåvor kan uppmuntra till direkt konsumtion. De förklarar hur 

merchandise kopplad till laget, exempelvis halsdukar, kan främja personers relation till ett 

särskilt lag, hjälpa till att bygga en identitet och därmed uppmuntra till en fysisk närvaro på 

lagets event (ibid). Wenner (1998, s. 235) menar att identitetskopplingen enkelt kan hållas på en 

viss distans när sport på något sätt konsumeras via TV. Författaren förklarar att människor gärna 

“solar” sig i den reflekterade äran när “vi vann”, men att det är lika enkelt att distansera sig från 

en förlust med att betona hur “de förlorade” när konsumenten konsumerar indirekt (ibid). 

 

2.3.7. Grupptillhörighet 

En person kan attraheras av sportunderhållning för att den kan agera inkörsport till nya relationer 

och samhörigheter med människor (Fetchko m.fl., 2013, s. 30). Enligt Green (2001, s. 3-4) 

tillhandahåller sport en särskilt tydlig, lättillgänglig och framträdande miljö för framväxten av 

grupper och känslan av grupptillhörighet tack vare särskilda subkulturer, som enligt honom 

uppmuntrar både till direkt deltagande och indirekt deltagande. Bee och Kahle (2006, s. 106) 

menar att människor kan bli motiverade att konsumera sport av vad som närmast kan likna 

grupptryck, då detta kan ge sociala fördelar. Vikten av gemenskap understyks även av Andersson 

m.fl. (2009, s. 138) som påpekar att social gemenskap och tillhörighet förstärker den totala 

upplevelsen av ett evenemang. Bee och Kahle (2006, s. 106) menar att människor kan undvika 

att besöka ett event om de i offentligheten inte vill bli sammankopplade med en viss grupp. 

Wenner (1998, s. 120) tar i sin studie upp exempel på hur TV-sändningar kan få större grupper 

att känna en särskild tillhörighet, större än vad bara event kan, då fler kan följa en TV-sändning 

än vara på plats på en arena. 
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2.3.8. Sociala interaktioner 

En drivkraft som kan påverka supportrars vilja att konsumera sport är människans önskan att 

delta i sociala interaktioner, som kan vara med både familj, vänner och andra människor 

(Fetchko m.fl., 2013, s. 44). Fetchko m.fl. (2013, s. 45) förklarar dock att sociala interaktioner 

har alltför stor betydelse för direktkonsumtion eftersom att människor lätt kan socialisera på 

annat håll. Socialisering kräver alltså inget sportevent och sporteventet blir då lätt att substituera. 

Bee & Kahle (2006, s. 105) pekar på det sociala som ett viktigt incitament för att närvara på ett 

evenemang. Författarna menar att evenemang kan öppna upp för sociala möten ifall de har en 

gästfri prägel, i och med att möjligheterna till sociala interaktioner då blir stora (ibid). Wenner 

(1998, s. 235) förklarar hur personer kan motiveras att konsumera sport via TV för att hålla 

familj och vänner sällskap, kunna socialisera eller för att allmänt ha någonting att konversera om. 

Fetchko m.fl. (2013, s. 44) menar dock att ett sportevents sociala element är svår att replikera 

genom indirekt konsumtion. 

 

2.3.9. Intresse för sporten  

Intresset bygger på hur en person finner en idrotts olika attribut tilltalande, så som exempelvis 

strategin i en basebollmatch eller det fysiska spelet i amerikansk fotboll (Fetchko m.fl., 2013, s. 

44). Noterbart enligt Fetchko m.fl. (2013, s. 44) är att individer som attraheras av dessa sorts 

attribut inte behöver vara supporter till ett särskilt lag, utan kan attraheras av sporten i sig. 

Författarna menar att ett intresse kan vara genererat från ett lag eller idrottsutövares spelstil, grad 

av prestation eller andra observerbara egenskaper (Fetchko m.fl., 2013, s. 31). Till skillnad från 

en TV-sändning som serverar ett särskild bild eller syn av en match (Wenner, 1998, s. 234) så 

har människor genom direkt konsumtion på läktaren en större möjlighet att fokusera sin blick på 

det som denna individ känner är särskilt intressant. Via indirekt konsumtion kan konsumenten 

sällan kunna välja att följa en särskild spelare. Dock finns det undantag, exempelvis 

Fotbollskanalens så kallade Zlatan Cam som de brukar ha under svenska fotbollslandslagets 

matcher. Detta är en sändning med en kamera som strikt följer den svenska landslagskaptenen 

Zlatan Ibrahimovics varje rörelse under en hel match (Fotbollskanalen, 2013). Fetchko m.fl. 

(2013, s. 11) talar om att konsumenten i högre grad kan ta del av analyser av exempelvis spelsätt 

och strategier ifall matchen ses på TV.  
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2.3.10. Vardagsflykt  

Fetchko m.fl., (2013, s. 30-31) talar om vardagsflykt som ett incitament till att konsumera sport. 

Genom att se på sport kan en person välja att fly vardagen och dess problem genom att fokusera 

på sporten (ibid). Stenseng, Rise & Kraft (2011) hävdar att olika individer kräver olika mycket 

för att kunna uppleva verklighetsflykt. Andersson m.fl. (2009, s. 136) menar att en person själv 

måste vara delaktig för att uppnå en känsla av vardagsflykt, exempelvis genom att själv heja 

fram sitt lag genom hejarramsor och delta i skapandet av stämningen. Fetchko m.fl. (2013, s. 38) 

menar att den indirekta konsumtionen inte kommer upp på samma intensiva upplevelsenivå, och 

därmed inte samma grad av verklighetsflykt, som den direkta. Wenner (1998, 236) förklarar 

dock att konsumtion av idrott på TV kan vara avslappnande, vilket också är att slags sätt att 

koppla bort vardagsproblem. 

 

2.4. Motivering av den teoretiska referensramen  

Den teoretiska referensramen utgår från att valet av konsumtionsmetod är oberoende av 

kärnvärdet i att se en fotbollsmatch med ÖSK. Detta då kärnvärde är densamma oavsett om 

konsumenten ser matchen hemifrån, på sportbaren, hos en vän eller på arenan och därmed inte 

påverkar varken den ena eller den andra konsumtionsmetoden negativt eller positivt. Utöver 

kärnvärdet identifieras och presenteras tio drivkrafter under punkt 2.3.1- 2.3.10, som antingen 

kan höja eller sänka det kundupplevda värdet för de olika konsumtionsmetoderna. Dessa 

drivkrafter kan ha en avgörande effekt på hur respondenten väljer att se matchen och fungerar i 

denna studie som en analysmodell. Denna analysmodell med dess tio drivkrafter har lagt grunden 

till enkäten som är menad att besvara frågeställningarna och ska även hjälpa till att analysera och 

förklara det slutgiltiga enkätresultatet. Frågorna i enkäten är konstruerade utefter styckena under 

underrubriken 2.3 i teoretiska referensramen, med en fråga från varje stycke mellan 2.3.1 - 

2.3.10. Enkäten skall hjälpa till att mäta varje drivkrafts grad av betydelse vilket sedan ska kunna 

hjälpa till att besvara frågeställningarna genom att återkoppla enkätsvaren till referensramen. 

Vissa utav motiven kan tyckas överlappa varandra, så som bekvämlighet och fysisk miljö. Dessa 

drivkrafter kommer att behandlas självständigt även om svårigheter att skilja på dessa kan 

förekomma.  
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3. Metod och metodologiska överväganden  
I följande stycke presenteras studiens metod och hur insamlingen av material bedrivits. Sedan 

motiveras valen av verktyg, urval samt hur dessa har bearbetats. Till sist beskrivs även 

forskarnas syn på studiens validitet och reliabilitet. 

 

3.1. Metod 

Valet av metod är direkt avgörande för hur undersökningen konstrueras och bearbetas samt hur 

resultatet påverkas. I detta stycke kommer tillvägagångssättet för studien att presenteras och 

motiveras. 

3.1.1. Forskningsteori 

Undersökningen kommer att utgå från vad Bryman & Bell (2011, s. 162) benämner som en 

kvantitativ ansats då forskningsfrågan är utformad ur en deduktiv synvinkel med ursprung ur 

redan existerande teorier. Bryman & Bell (2011, s. 31) förklarar att en deduktiv teori genererats 

ur redan existerande teorier. Författarna påpekar även att fokus inom den kvantitativa 

forskningen ligger på insamlandet av numerisk data (Bryman & Bell, 2011, s. 162). Valet att 

använda en deduktiv ansats för studien grundade sig att det redan existerar forskning inom 

området. Således kommer denna forskning att ligga till grund för studien. 

 

3.1.2. Datainsamling 

Primärdata definieras av Christensen m.fl. (2010, s. 103-104) som data som ännu inte är 

tillgänglig för forskaren vilken därför behövs samlas in för att kunna lösa ett problem eller 

frågeställning. I studien behövs primärdata samlas in för att besvara frågeställningen om vilka 

drivkrafter som påverkar målgruppens beslutsfattande. Fördelarna av primärdatainsamling är 

tillgången av fallanpassad information, tillgången av aktuell information och möjligheten att 

kunna strukturera insamlingen. Dock finns nackdelar i form av kompetenskrav på insamlaren 

och att det kan vara dyrt samt tidskrävande (Christensen m.fl. 2010, s. 106-107). Bedömningen 

av huruvida erhållandet av primärdata ska brukas är att primärdata behövs för att kunna besvara 

forskningsfrågan. 
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3.1.3. Kvantitativa enkäter 

Användandet av en enkät innebär att det inte finns någon intervjuare som ställer frågor, utan 

respondenten måste själv läsa och svara på dem (Bryman & Bell, 2011, s. 246). Frågorna är 

slutna och respondenten svarar på frågorna genom att kryssa i ett av de olika alternativen som 

finns (Christensen m.fl., 2010, s. 104). Enkäten kommer att läggas på internet där den med fördel 

når ut till respondenterna snabbare och mer kostnadseffektivt (Christensen m.fl., 2010, s. 144). 

En av nackdelarna med en kvantitativ enkät är att om respondenten behöver hjälp med tolkning 

av frågorna blir denna utan svar, då enkätförfattarna inte finns till hands för att hjälpa (Bryman & 

Bell 2011, s. 247). Enkäten måste därför utformas på så sätt att respondenten lätt kan förstå 

utformningen, genom att bland annat undvika öppna frågor (Bryman & Bell, 2011, s. 246).  

 

3.1.4. Tidsdimension 

Studien utgår från vad Christensen m.fl., (2010, s. 76) benämner som en ad hoc-tidsdimension. 

Detta är då ett objekt inte studeras över en längre tid utan istället vid en “fryst” tidpunkt. Att 

utföra studien ad hoc grundar sig i valet av insamlingsmetod där all primärdata samlas in vid ett 

tillfälle och inte över en längre tidsperiod. 

 

3.2. Material  

3.2.1. Utformandet av enkät 

Bortfallet riskerar att bli högt då en enkätundersökning används för att erhålla primärdata i 

studien, men det finns flera åtgärder som kan minska bortfallet. Dessa åtgärder är bland annat att 

utforma ett introduktionsbrev som förklarar syftet med undersökningen, varför den är viktig samt 

hur respondenten har valts ut (Bryman & Bell, 2011, s. 249). Kortare enkäter har högre 

svarsfrekvens än de som är mer omfattande, men om enkäten har tydliga instruktioner och en 

attraktiv layout så har detta en positiv inverkan även på en längre enkät vilket minskar bortfallet 

(Bryman & Bell, 2011, s. 249).  

 

Enkäten kommer att bestå av vertikala svarsalternativ. Det är med fördel som de vertikala 

svarsalternativen kommer att användas, då de finns en mindre risk för att respondenten kryssar i 

fel alternativ samt att det blir lättare att koda svaren (Bryman & Bell, 2011, s. 253). Alla frågor 
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har vertikala svarsalternativ då enkäten blir mer enhetlig. Den mätskala som används är 

intervallskala, som gör det möjligt att räkna fram ett medelvärde samt gör det möjligt att använda 

standardavvikelser som spridningsmått (Christensen m.fl., 2010, s. 159). Avstånden mellan 

svarsalternativen i en intervallskala är lika stora och dess framtagna värden kan adderas och 

subtraheras men inte divideras eller multipiceras (ibid). Användandet av slutna frågor i enkäten 

gör det enkelt för respondenten att ringa in eller kryssa i det alternativ som passar in på dem 

(Bryman & Bell, 2011, s. 263). En nackdel med slutna frågor kan vara att respondenten inte 

hittar ett alternativ som passar in (Bryman & Bell, 2011, s. 265). Svarsalternativen består av 

nummer 1 till 6 på en skala där respondenten får kryssa i det alternativ som bäst passar in på 

dem. Nowlins, Kahn och Dhrar (2002) talar om användandet av en skala med jämnt antal 

svarsalternativ som fördelaktigt när enkätförfattaren verkligen vill att respondenten skall tycka 

till om något, då denne tvingas till att göra detta. Bryman & Bell (2011, s. 273) talar om fördelar 

med att inkludera “Vet inte” som svarsalternativ eftersom respondenten inte behöver uttrycka en 

åsikt som de inte kanske har. Dock finns en risk att alternativet “Vet ej/ingen åsikt” även kryssas 

för när personen egentligen har en åsikt och att det kryssas för bara för att respondenten är för 

trött (Bryman & Bell 2011, s. 273-275). Dock valdes ändå detta alternativ att inkluderas i 

enkäten då vissa av drivkrafterna kanske inte alls påverkar en viss supporters beslutsfattande, 

vilket således hade gett skevhet i resultatet. 

 

Frågorna i enkäten är utformade med utgångspunkt i den teoretiska referensramen. Tidigare 

forskning har tagit fram olika drivkrafter som är viktiga vid sportkonsumtion, och dessa ska i 

enkäten mätas i vilken grad de är viktiga för en ÖSK-supporter. I och med att teorin kring 

drivkrafterna redan är framtagna finns alternativet “Vet ej/ingen åsikt” för den som inte kan 

relatera till påståendet. Fråga 1 i enkäten mäter hur en ÖSK-supporter oftast ser ÖSK:s matcher, 

vilken sedan följs av fråga 2 som mäter var denne helst ser ÖSK:s matcher. Dessa två frågorna 

skiljer på hur respondenten helst ser matchen och hur de oftast ser den, vilket skapar segment 

som sedan används i presentationen av resultatet och i analysen.  

 

Följande frågor mäter olika drivkrafters grad av påverkan på respondentens val av 

konsumtionsmetod för ÖSK:s hemmamatcher: 
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Fråga 3 mäter respondentens priskänslighet, alltså om respondenten är mer villig att välja ett 

billigare alternativ. Om en person anser sig vara priskänslig och samtidigt tenderar att oftast 

konsumera indirekt kan detta antyda att just priset är en avgörande drivkraft i valet av 

konsumtionsmetod. Likaså kan en person vara priskänslig men ändock oftast se matchen direkt, 

då är det nog andra drivkrafter som påverkar dennes konsumtionsval. 

 

Fråga 4 mäter hur viktig bekvämligheten är när respondenten konsumerar ÖSK:s matcher. Detta 

för att få fram hur typiska direkta respektive indirekta konsumenter värdesätter bekvämlighet när 

de konsumerar sportunderhållning, och genom detta se ifall nämnda drivkraft motiverar 

supportrar att bruka en särskild konsumtionsmetod. 

 

Den 5:e frågan mäter hur den fysiska miljön, bland annat hur behovet av säkerhet, värderas av 

respondenten. Detta för att, som på tidigare frågor, kunna jämföra de olika supportersegmentens 

värdering av fysiska miljön sinsemellan. 

 

Fråga 6 frågar i vilken grad respondenten känner behov av att spendera sin fritid tidseffektivt. 

Detta gjordes för att exempelvis undersöka om individer som värderade tidseffektivitet högre 

väljer att matcher indirekt då detta över lag tar mindre tid från vardagen. Detta eftersom 

tidseffektiviteten kan vara en drivkraft för indirekt konsumtion. 

 

Fråga 7 undersöker hur viktig upplevelsen är för supportrar när de konsumerar ÖSK:s matcher. 

Upplevelsen sades inkludera en engagerande stämning och en känsla av att bli underhållen. 

Precis som de flesta andra frågorna används svaren på denna fråga för att jämföra de olika 

supportersegments svar för att se ifall just behovet av en god upplevelse föranleder antingen 

direkt eller indirekt konsumtion. 

Fråga 8 ber respondenten om att gradera vikten av identifiering som respondenten upplever sig 

ha med ÖSK. Genom att se huruvida direkta respektive indirekta konsumenter konsumerar 

matcher och därefter jämföra deras grad av identifiering kunde denna fråga påvisa om 

drivkraften identifiering hade en påverkan på valet av konsumtionsmetod. Den bakomliggande 
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tanken vid denna fråga var att en supporter som känner hög identifiering med laget skulle välja 

direkt konsumtion samt föredra direkt konsumtion. 

 

Fråga 9 frågar respondenten om det är viktigt att kunna känna grupptillhörighet när ÖSK:s 

matcher konsumeras. Resultatet av denna fråga ska ge svar på om direkt eller indirekt 

konsumtion påverkas i högre grad av just drivkraften grupptillhörighet. 

 

Fråga 10 frågar respondenten hur viktigt det är att konsumera matchen på samma sätt som 

dennes familj och vänner gör. Detta ska visa om direkta eller indirekta konsumenter av ÖSK:s 

matcher påverkas olika när det kommer till familj och vänners val av konsumtionsmetod. 

 

På fråga nummer 11 ska respondenten svara på i vilken grad den känner att det är viktigt att ha 

koll på statistik, kunna observera spelmönster och analysera särskilda spelares insatser under en 

matchen. De sammanställda svaren på denna fråga ska indikera ifall direkta eller indirekta 

konsumenter värderar denna drivkraft högre och därmed påverkas mer av den. 

 

Den sista frågan, fråga 12, söker svar på om respondenten ser ÖSK-matcher för att få ett avbrott i 

sina vardagliga rutiner. Skulle ett visst supportersegment värdera vardagsflykten som en 

viktigare drivkraft kan detta tyda på att vardagsflykten är motiverande för en viss 

konsumtionsmetod. 

 

Fråga 13 frågar om respondenten innehar antingen ett så kallar sportpaket från C More eller ett 

årskort på ÖSK:s hemmamatcher, vilken sedemera inte användes i studien då den inte ansågs 

hjälpa till att besvara frågeställningen på något sätt. Enkäten avslutas med en fråga där 

respondenten kan lägga in en kommentar eller övrig synpunkt kring enkäten. 

 

Enkäten som läggs ut kommer att vara exakt samma för alla respondenter med samma frågor. 

Detta för att kunna ställa de olika identifierade segmentens svar direkt mot varandra och enkelt 

kunna se skillnader och likheter dem emellan. 
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3.2.2. Litteratur- och övrig sekundärdatasökning  

Denna studie begagnar sig utav extern sekundärdata, vilket Christensen m.fl. (2010, s. 94-98) 

definierar som data som hämtats från vetenskapliga artiklar, adekvat litteratur, tidsskrifter samt 

internetkällor. Christensen m.fl. (2010, s. 98-102) talar vidare om olika metoder för att finna 

sekundärdata där det i denna studie där, av de som nämns, brukas är litteratur, databassökning i 

form av sökningar i tjänsten summon övriga sökningar på internet, samt tidigare uppsatser. 

Författaren talar om de olika fördelarna av att använda sekundärdata då det är kostnads- och 

tidseffektivt eftersom datan redan finns tillgänglig samt det stora urvalet av olika källor som 

existerar. Även nackdelar finns, bland annat att datan kan vara inaktuell, av fel enhetssort eller 

att datan inte är användbar (Christensen m.fl., 2010, s. 102-103). Detta har övervägts när 

sekundärdata har samlats in till studien då datan har granskats ifall den varit användbar eller ej. I 

de fall sekundärdatan inte varit tillräckligt generaliserbar för att besvara problemfrågeställningen 

har den inte använts, eller så har primärdata insamlats för att användas istället. 

 

3.2.3.  Utlämnande av insamlad primärdata 

Studien eftersträvar vad Christensen m.fl. (2010, s. 291) benämner som öppenhet och således 

kommer den insamlade primärdatan att lämnas ut. Se Bilaga 5 för den insamlade datan. 

 

3.3. Urval 

3.3.1. Avgränsning 

Christensen m.fl. (2010, s. 54) talar om att problemet bör avgränsas efter att det identifierats och 

därefter formuleras till ett särskilt undersökningsproblem då det är omöjligt att studera alla 

tänkbara samband och relationer. Vidare påpekar författaren tre kriterier som måste uppfyllas av 

avgränsningen för att den skall vara effektiv. Dessa kriterier är om undersökningsproblemet är 

relevant, om undersökningsproblemet kan förklara det huvudsakliga problemet samt om 

undersökningen är praktiskt genomförbar (Christensen m.fl., 2010, s. 54-55). Studiens 

avgränsning till enbart ÖSK och supportrar av ÖSK gjorde den praktiskt genomförbar, 

generaliserbar till ett förklaringsvärde i liknande kontexter samt relevant då den fortfarande 

kommer att förklara det huvudsakliga problemet. 
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3.3.2. Val av respondenter 

I en primärdatainsamling måste forskarna enligt Christensen m.fl. (2010, s. 110) identifiera sin 

målpopulation och därefter välja ut ett urval som är representativt för målpopulationen i syfte att 

vara tidsbesparande och mindre kostsamt. Christensen m.fl. (2010, s. 110) beskriver vidare att ett 

icke-sannolikhetsurval är ett urval där alla individer i en population inte har samma chans att bli 

utvalda. Studiens avgränsning leder till att urvalet är just ett icke-sannoliketsurval eftersom alla 

individer inte uppfyller de krav för att ingå i den tilltänkta målgruppen. Enkäten kopplad till 

denna studie gjordes öppen för allmänheten och de som valde att besvara enkäten gjorde det 

genom ett självmant beslut. Ingen respondent har därmed heller blivit tvingad att besvara 

enkäten. 

 

3.3.3. Urvalsstorlek 

Primärdatainsamlingen hade som mål att uppgå till ca 100 analysbara enkäter. Detta urval har 

valts genom ett övervägande baserat i huvudsak på aspekter som Bryman & Bell (2011, s. 200) 

talar om, som tid och precision, men även efter egen bedömning om vad som skulle kunna bli ett 

generaliserbart urval. Valet att inte använda sig av ett fast antal enkäter grundar sig i att en 

webbenkät som är ett bekvämlighetsurval i regel har ett högt bortfallsantal (Christensen m.fl. 

2010 s. 144).  

 

3.3.3. Bortfall 

Vid ett större bortfall ökar risken för fel och skevheter. Forskarna hade som målsättning att 

erhålla svar från ca 100 respondenter, där det i slutändan erhölls 76 användbara svar vilket var 

76% av målsättningen. Detta antalet svar bedömdes vara tillräckligt för att användas som 

underlag för studien. Respondenterna kontaktades genom ett bekvämlighetsurval och enkätens 

fanns att tillgå i ungefär 24 timmar. Bryman och Bell (2011, s. 204) beskriver 

bekvämlighetsurvalet som de respondenter som för tillfället råkar finnas tillgängliga för 

forskarna. Gällande bortfall hos de 77 respondenter som vi samlat in data från har enbart en av 

dessa inte kunnat användas i studien. Denne individ svarade “Vet ej” vid frågan om vad dennes 

vanligaste konsumtionsmetod var, vilket gjorde att denne inte kunde kategoriseras efter den 

analysmetod som ställts upp. Denne respondent ingår i ett vad Bryman & Bell (2011, s. 191-192) 
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benämner som ett mycket litet urvalsfel, då denne inte ingår i målpopulationen, och har således 

strukits ur undersökningen. 

 

3.4. Genomförande 

3.4.1. Webbenkät 

Den metod som används för att sprida enkäten är vad Christensen m.fl. (2010, s. 144) benämner 

vara en webbenkät vilket är en enkät som sprids via internet. Vidare talar författarna om 

fördelarna med att använda webbenkät i jämförelse med mera traditionella enkäter, exempelvis 

att de är mer kostnadseffektiva och går snabbare att utföra (Christensen m.fl., 2010, s. 144). En 

nackdel som tagits i beaktande vid användandet av webbenkät är att möjliga respondenter 

eventuellt inte har tillgång till internet och de webbplatser där enkäten läggs upp, och således inte 

kommer att kunna nås av dessa ÖSK-supportrar (Christensen m.fl., 2010, s. 147). Christensen 

m.fl. (2010, s. 144) talar även om det skeva urvalet med avsaknaden av ovana internetanvändare 

vilket kommer att försöka motverkas genom att sprida enkäten på platser där mindre vana 

internetanvändare läser/befinner sig. Det togs även ett beslut om att lägga ut enkäten i cirka 24 

timmar för att öka studiens reliabilitet. 

 

3.4.2. Anonymitet 

Vid inledningen av primärdatainsamlingen fick respondenterna reda på att undersökningen är 

helt anonym. Att hålla respondentens identitet skyddad är enligt Bryman & Bell (2011, 144) 

nödvändigt om respondenten ligger i riskzonen för att råka ut för någon form av skada. Dock 

påpekar författarna vidare att det i vissa fall kan vara omöjligt att genomföra en undersökning 

utan att upphäva anonymiteten eller att det ändock är uppenbart vilket den studerade 

organisationen är (Bryman & Bell, 2011, s. 145-146). Då respondenterna i detta fall inte ligger i 

denna etiska riskzon behövs inte anonymiteten. Men Bryman & Bell (2011, s. 156) talar om att 

möjlighet att vara anonym kan öka tilliten och relationen till forskaren. Således bedöms 

respondenterna blir mera samarbetsvilliga genom anonymitet och därför kommer just detta att 

brukas. 
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3.4.3. Pilotstudie  

En pilotstudie genomfördes innan den fullständiga enkäten skickas ut. På detta sätt kunde 

frågornas kvalitet säkerhetsställas och se till att undersökningen i helthet blir bra. Eftersom 

studien utgörs av en enkät är det viktigt att se hur frågorna uppfattas av respondenterna, eftersom 

det inte finns någon intervjuare som kan förklara eventuella oklarheter (Bryman & Bell, 2011, s. 

276). Pilotstudien kommer även visa på hur fullständiga och lämpliga instruktionerna är för 

respondenten, samt om frågeföljden eventuellt behövas ändras (Bryman & Bell, 2011, s. 277).  

 

3.4.4. Insamlingsplatser 

Christensen m.fl. (2010 s. 146) förklarar att forskare måste använda flera kanaler för att nå ut till 

respondenter med information om undersökningen. Enkäten har delats i Facebookgruppen  

Kubanerna Örebro (https://www.facebook.com/kubanerna.orebro?fref=ts), på Svenska Fans 

diskussionsforum för ÖSK (http://www.svenskafans.com/fotboll/osk/forum.aspx) och på Twitter. 

Detta med hjälp av sökorden ”viärsvartvitt”, ”öskfotboll” samt ”oskfotboll” 

(https://twitter.com/Pansartank/status/601321570519351296). Genom denna spridning har 

enkäten funnits inom räckhåll för många respondenter inom undersökningens målgrupp. Det är 

svårt att fastställa en siffra på exakt hur många personer denna enkät har funnits tillgänglig för. 

Rent teoretiskt har enkäten funnits tillgänglig för alla människor med internetuppkoppling, men 

människor aktiva på Svenska Fans forum, ÖSK-intresserade Twitteranvändare och de som 

“gillat” Kubanerna Örebros Facebooksida är de som i första hand haft tillgång till enkäten. 

 

3.5. Bearbetning och presentation av primärdata 

Den insamlade primärdatan kodas och presenteras i vad som Bryman & Bell (2011, s. 354) 

beskriver som en kontingenstabell. Detta kommer att brukas för att se huruvida de olika 

drivkrafterna som motiverar till de olika konsumtionsmetoderna är starkare hos den ena 

konsumtionsmetoden än den andra. Genom användandet av intervallskalor kommer det att vara 

möjligt att beräkna fram ett aritmetiskt medelvärde vilket representerar genomsnittsvärdet för 

svaren bland de olika segmenten (Christensen m.fl., 2010, 158-159). Utöver det aritmetiska 

medelvärdet kommer även standardavvikelsen att tas fram för varje segments populations svar på 

varje fråga. En standardavvikelse är ett mått som beräknar avvikelser från medelvärdet genom att 

https://www.facebook.com/kubanerna.orebro?fref=ts
http://www.svenskafans.com/fotboll/osk/forum.aspx
https://twitter.com/Pansartank/status/601321570519351296
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den normala avvikelsen från medelvärdet tas fram. Detta görs i studien för alla segment som 

analyseras (Christensen m.fl., 2010 s. 251). Den utformade kontingenstabell som kommer att 

brukas illustreras grafiskt nedan. 

 

Figur 1. Modell för sammanställning av svar för de olika segmenten (Bryman & Bell, 2011, s. 

354) 

 

Bryman & Bell (2011, s. 354) beskriver att strukturerandet av kontingenstabeller är viktigt för att 

det skall bli lätt att jämföra och se mönster. Det är således möjligt att enkelt jämföra och 

undersöka relationer mellan två olika variabler (Bryman & Bell, 2011 s. 354). 

 

3.6. Reliabilitet och validitet 

En av de viktigaste kriterierna vid bedömning inom företagsekonomisk forskning är enligt 

Bryman & Bell (2011, s. 62-63) reliabiliteten. Författarna beskriver reliabilitet som frågan om 

huruvida resultatet är tillförlitligt och om det skulle bli samma resultat vid ett upprepande av 

undersökningen eller om det påverkats av slumpmässiga betingelser (Bryman & Bell, 2011, s. 

62-63). Om exakt samma enkät skulle skickas ut en gång till skulle enligt forskarnas egna 

bedömning ingen större skillnad i svaren erhållas. Detta leder till en uppskattning om att 

mätningen varit det som Bryman & Bell (2011, s. 171) kallar för en stabil mätning och att det 

inte skulle variera allt för mycket i andra liknande kontexter. Eftersom enkäten består av slutna 

frågor finns således inte någon risk för forskarna att göra misstag i egna tolkningar, en risk som 

hade funnits ifall datan behövt omkodas från ord till siffror (Bryman & Bell, 2011, s. 216). 

 

Bryman & Bell (2011, s. 62-63) påpekar även att validiteten är ett annat viktigt 

bedömningskriterium. Validitet är bedömningen huruvida de slutsatser som genererats i en 
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undersökning hänger ihop eller inte (Bryman & Bell, 2011, s. 63), vilket handlar om ifall det som 

mätts är det som undersökningen vad avsedd att mäta. De slutsatser som framkommit genom 

primärdataundersökningen har i slutändan givit en bild av vad som kan påverka en supporter att 

följa sitt favoritlag. Detta har gett en bild utav att studiens validitet är god genom att det är 

möjligt att dra slutsatser genom det framtagna resultatet. Även den externa validiteten bedöms 

vara god då det inte finns något specifikt som får ÖSK:s supportrar att välja konsumtionsmetod 

annorlunda än vad som framgick från tidigare forskning. 

 

3.7. Forskningsetisk planering 

Bryman och Bell (2011, s. 137) beskriver att det finns etiska aspekter som rör frivillighet, 

integritet, konfidentialitet och anonymitet som rör de personer medverkar i forskningen. 

Informationskravet innebär att forskarna behöver upplyser respondenterna om studiens syfte. 

Samtyckeskravet ska ge respondenterna vetskapen om att deras medverkan är frivillig och att de 

kan avsluta enkäten när de vill. Enligt konfidentialitets- och anonymitetskravet ska det framgå att 

respondentens medverkan i undersökningen behandlas med konfidentialitet, vilket betyder att 

uppgifter förvaras på ett sätt så obehöriga inte kan komma åt dem. Nyttjandekravet är att de 

uppgifter som samlas in från den enskilde respondenten endast får användas i forskningens syfte. 

Slutligen innebär falska förespeglingar att forskarna inte får ge falsk eller vilseledande 

information om undersökningen (Bryman & Bell, 2012, s. 137). Detta har tagits i hänsyn genom 

att ingen respondent har tvingats medverka, att respondenterna upplysts om vad studien 

behandlar, att låta respondenterna vara anonyma samt att datan enbart använts i detta 

forskningssyfte, som framkommer i missivbrevet som finns i enkätens början.  

 

3.8. Analysmetod av primärdata 

Den primärdata som erhålls från enkätundersökningen analyseras genom en jämförelse av de 

olika segmentens aritmetiska medelvärde av de sammanlagda svaren från de olika frågorna. 

Dessa segment är de segment som urskiljs från de två första frågorna i enkäten, alltså frågorna 

om respondenternas vanligaste konsumtionsmetod samt den föredragna konsumtionsmetoden (Se 

bilaga 2). Segmenten som refereras till i studien utgår från en kombination av dessa två frågor 

(De som oftast ser matchen hemma men helst ser matchen från arenan tenderar att värdesätta x 
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högre än de som både oftast och helst ser matchen på plats). Skillnader och likheter mellan 

segmenten urskiljs i empirin, och orsaker analyseras sedna med teoretiska referensramen som 

utgångspunkt i analysen. Även standardavvikelse från medelvärdena räknas ut från de olika 

segmentens svar för att kunna urskilja hur spridda svaren är och därmed hur representativt 

medelvärdet för varje segment är. En högre standardavvikelse betyder att svaren är mer spridda, 

medan en lägre standardavvikelse betyder att respondenterna i segmentet är mer överens över 

drivkraftens betydelse.  

 

För att kunna bedöma om en drivkraft är av särskild betydelse för att antingen konsumera direkt 

eller indirekt har en bedömningsgräns satts: om det är en skillnad i segmentens medelvärde på 

0,5 skalenheter eller mer är det en tydlig skillnad mellan segmenten. Således bedöms en drivkraft 

med denna skillnad mellan segmenten ha en särskild påverkan för supportrarna när 

konsumtionsmetod för matchen bestäms. Ju högre detta skilda värde är, desto större betydelse 

har drivkraften. Är medelvärdesskillnaden mellan segmenten mindre än 0,5 skalenheter bedöms 

drivkraften som frågan är kopplad till inte vara av särskild betydelse för val av 

konsumtionsmetod och analyseras därefter. Denna bedömningsgräns har satts då forskarna ansåg 

denna som rimlig, men har ingen särskild teoretisk grund. 

 

3.9. Källkritik  

De vetenskapliga artiklar som som använts vid utformandet av studiens teoretiska referensram 

har sökts fram via söktjänsterna Summon och Google Scholar vilka båda får anses vara 

tillförlitliga informationskällor. Likaså har vetenskaplig litteratur använts för att skapa den 

teoretiska referensramen vilkas tillförlitlighet granskats och sedan bedömts tillräckliga för att 

användas i studien. 

 

Uppsatser som tidigare har behandlat ett snarlikt område har också använts för att bilda 

referensram och bakgrund. Även denna har sökts fram genom genom de Summon och Google 

Scholar, men även genom sökportalen DiVA som offentliggör färdiga publikationer från Sveriges 

universitet, vilka alla har blivit kvalitetsgranskade. 
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Övriga elektroniska källor som använts har sökts fram genom sökmotorn Google. Dessa källor är 

dels förstahandinformation från ÖSK, C More och Svenska Fotbollsförbundet om spelschema 

och resultat från allsvenskan samt priser för ÖSK och C More:s produkter, nyhetsartiklar kring 

ämnet sportunderhållning samt olika begreppsdefinitioner. Samtliga källor ansågs tillräckligt 

tillförlitliga för att användas i studien, alternativt triviala nog att kunna användas utan att källan 

behöver granskas närmare. 

 

3.10. Metod- och materialreflektion 

Ett möjligt fel inom urvalsramen som kommer att tas i beaktande är det som Bryman och Bell 

(2011, s. 190-191) benämner som ett urvalbias, vilket är en skevhet. Eftersom den urvalsmetod 

som använts är ett bekvämlighetsurval, som är en form av icke-sannolikhetsurval, kommer 

enbart de respondenter som vill besvara enkäten att besvara den. Detta har lett till att urvalet 

löper risk att bli skevt på grund av respondenternas olika personligheter och inställning till 

studien. I denna studie har det exempelvis inte tagits hänsyn till respondenters tekniska 

kunnande, alkoholvärderingar som leder till undvikande av berusade individer eller ekonomiska 

förutsättningar när de erbjudits att svara på enkäten. Dock är medvetenheten om detta 

samplingsfel uppmärksammat och att det har kunnat påverka svaren hos de tillfrågade (Bryman 

& Bell, 2011 s. 190-192). 

 

Trots att en pilotstudie gjordes i förväg för att samla in respons kring enkätens utformande 

(Bryman & Bell, 2011, s. 277) kan författarna inte påverka vilken match som respondenten har i 

åtanke när denne besvarar frågorna. Respondenten kan ha en match mot ett särkilt motstånd i 

åtanke, förslagsvis att ÖSK möter sin största rival, vilket kan påverka hur respondenten svarar. 

Vid analysen har dock denna drivkraft inte tagits i beaktning. 

 

Christensen m.fl. (2010, s. 286) beskriver att medvetenheten om att fel kan ha begåtts i 

datainsamlingen är viktig att ha i åtanke vid sammanställningen av resultatet. Gällande huruvida 

rätt målgrupp identifierats måste valet av insamlingsmetod ifrågasättas då delar av den totala 

populationen inte kommer att ha tillgång enkäten. Dels genom att internetanvändandet inte är 

lika utbrett bland den äldre generationen men även för att det är ett icke-sannolikhetsurval 

(Christensen m.fl., 2010, s. 285-286). Trots medvetenheten om detta har respondenterna i 
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urvalets bedömts svara representativt för målpopulationen genom de kanaler/webbplatser som 

använts för att komma i kontakt med respondenterna. Eftersom fotbollssäsongen är igång har 

respondenterna givits tillfälle att se ÖSK:s matcher flertalet gånger. Här spelar även valet att 

genomföra en ad hoc-studie in då studiens resultat hade kunnat variera om data samlats in över 

ett längre tidsspann. Utöver detta kan tillfället när enkäten skickas ut också ha påverkat 

respondentens svar. Att göra undersökningen i mitten av säsongen ansågs fördelaktigt då svaren 

som erhölls antogs bli mer neutrala och inte påverkas av exempelvis matchernas framtida 

tillgänglighet. Hade undersökningen gjorts i början eller slutet av säsongen kanske 

respondenternas svar på något sätt påverkats av Allsvenskans långa vinteruppehåll, och svaren 

hade kunnat bli skeva genom att respondenterna hade associerat till detta (Christensen m.fl., 

2010, s. 286-287).  

 

Beslutet att inte sära på de olika formerna av indirekt konsumtion när resultatet presenteras 

grundas i det faktum att de olika segmentens populationer i så fall hade blivit för små. Att göra 

generaliseringar på dessa marginella populationer ansågs vara skevt och undveks därför. Därför 

framställs alla former av indirekt konsumtion, det vill säga konsumtion hemma från TV-soffan, 

hemma hos en vän och på sportbar, som en och samma population. Att dessa olika former av 

indirekt konsumtionsmetod har kombinerats, och med detta i vissa fall kunnat medföra 

svårtolkade resultat, kommer att tas i beaktning under analysen. 

 

Genom pilotstudien upptäcktes att pilotstudierespondenterna inte alls verkade förstå vissa frågor 

och således formulerades dessa om eller beskrevs närmare för att göras tydligare (Se Bilaga 3; 

Bilaga 4). Vidare upptäcktes att flera frågor hade kunnat ställas kring varje drivkraft för att få en 

djupare förståelse om varje drivkraft, men Christensen m.fl. (2010, s. 284) menar att en enklare 

lösning ibland måste väljas vid en enkätundersökning i brist av bland annat tid. Detta kan 

innebära att inte tillräckliga svar erhålls på alla frågor som ställts. Denna enklare lösning leder 

till att kanske användbarheten måste ifrågasättas av det från enkäten erhållna resultat 

(Christensen m.fl., 2010, s. 284). Dock har den primärdata som samlats in bedömts vara fullgod 

och i huvudsak kan besvara frågeställningarna, om än inte så specifikt. 
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Spridningen av enkäten har genererat olika typer av respondenter, både supportrar som föredrar 

att konsumerar direkt, supportrar som föredrar indirekt, supportrar som oftast konsumerar direkt 

och supportrar som oftast konsumerar indirekt - i olika kombinationer.  Fördelningen för oftast 

valda konsumtionsmetod blev nästan likvärdigt mellan de båda konsumtionsmetoderna med 36 

respondenter som oftast konsumerade direkt och 40 som oftast konsumerade indirekt. Detta tros 

vara ett resultat av att enkäten publicerades på ett sätt för att nå ut till potentiella respondenter 

som tillhörde varierade konsumtionssegment. Varifrån respondenterna helst såg matchen var 

dock något snedfördelat med 59 respondenter som föredrog direkt och 17 som föredrog indirekt. 

Detta sågs inte som ett hinder för studien då supportrar föredragna konsumtionssätt är sekundärt 

då fokus främst ligger på supportrars faktiska val av konsumtionsmetod. 

 

Gällande fel som enligt Christensen m.fl. (2010, s. 287) kan ha begåtts i databearbetningen har 

dessa försökt att minimeras genom beräkning av resultaten genom datorprogrammet excel istället 

för beräkning för hand. Författarna talar även om att bearbetningsfel kan minimeras genom att 

vara noggrann. Detta gjordes genom att beräkna datan två gånger, bägge gångerna med samma 

resultat (Christensen m.fl., 2010, s. 287). Detta har lett till att framtagna siffror som används i 

analysen antas vara korrekt beräknade. 

 

Vidare talar Christensen m.fl. (2010, s. 287) om medvetenheten av att det kan bli fel i tolkningen 

av data är flera till antalet. Dock talar författarna om att forskare inte bör vara rädda för att dra 

slutsatser men inte heller dra allt för långtgående sådana (Christensen m.fl., 2010, s. 287). Detta 

har tagits i beaktande när empirin analyserats och en fast gräns vid ett värde på 0,5 skalenheter 

använts för att skilja medelvärdena mellan de olika konsumtionsalternativen från varandra. 

Denna gräns sattes för att respondenterna vid 0,5 skalenheters skillnad tenderar att väga över åt 

ett alternativ på svarsskalan mer än det andra vilket lades till grund för analysen. Detta har 

bedömts vara ett korrekt beslut då skillnader nästan alltid kunnat urskiljas mellan de olika 

konsumtionsmetoderna.   
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4. Resultat & analys av resultatet  
 

Här presenteras resultatet av enkätundersökningen. Först beskrivs hur pilotstudien användes som 

hjälp vid den slutgiltiga utformningen av enkäten, sedan presenteras resultatet av enkäten 

uppdelat efter analysmodellen. Sista stycket under varje rubrik är analysen av resultatet. 

 

4.1. Pilotstudieresultatet 

Det resultat som framkom av pilotstudien användes i huvudsak för att omformulera 

enkätfrågorna till dess slutgiltiga form (se bilaga 4). Det framkom vissa oklarheter gällande vissa 

formuleringar som uppdaterades till att bli mer lättbegripliga, vilket hjälpte till i den slutgiltiga 

konstruktionen av enkäten (se bilaga 2). 

 

4.2. Enkätresultatet 

Nedan kommer medelvärdena och standardavvikelserna för de olika svaren i enkäten att 

redovisas. Dessa resultat kommer att delas upp efter enkätens fyra olika urskiljda segment. Dessa 

segment kommer refereras till med hjälp av förkortningar för att göra de förklarande texterna 

mer läsbara. Segmentet av de respondenter som uppgav sig både helst och oftast konsumera 

ÖSK:s matcher direkt kommer att benämnas som HDOD (Helst Direkt Oftast Direkt). Segmentet 

som helst konsumerar direkt men som ändå oftast konsumerar indirekt blir därmed HDOI (Helst 

Direkt Oftast Indirekt). Det segment med respondenter som uppgav sig både helst och oftast 

konsumera indirekt blir följaktligen refererade till som HIOI (Helst Indirekt Oftast Indirekt). 

Eftersom inga respondenter uppgav sig helst konsumera indirekt men oftast direkt (HIOD) 

kommer således inget resultat för detta segment heller att redovisas. Ett högre medelvärde 

betyder att segmentets respondenter i en högre grad kan relatera till påståendet i enkäten, ett 

lägre att segmentets population i lägre grad kan relatera till påståendet. 

 

Tabellerna är strukturerade så att de vänstra kolumnerna först presenterar de olika segmenten, 

hur de helst väljer att se matchen och hur de oftast väljer att se matchen. I mittersta och den 

högra kolumnen presenteras de olika segmentens olika medelvärden respektive 

standardavvikelser. 
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Alla medelvärden är framtagna efter hur väl respondenterna från varje segment ansåg sig kunna 

relatera till de påståenden som presenteras under delrubrikerna för varje del av empirin. Detta är i 

enkäten beskrivet som: “Hur väl stämmer följande påståenden in på dig? Gradera efter skalan 1 

till 6 där en 1:a betyder att du helt tar avstånd från påståendet medan en 6:a betyder att du 

instämmer helt.” enkäten beskriver även att: “Känner du att påståendena bara stämmer in på dig 

delvis, välj då en lägre siffra om du ligger närmare ‘Tar helt avstånd’ och en högre om du ligger 

närmare ‘Instämmer helt’.” En 6:a skulle därför betyda att ett segment till 100% kunnat relatera 

till påståendet, medan en 1:a skulle betyda motsatsen, att påståendet inte alls stämmer in på 

respondenterna (Bilaga 2). 

Alla siffror som diskuteras i empiriavsnittet sker i skalenheter. 

4.2.1. Ekonomi 

Enkätpåstående: “Jag är priskänslig när jag konsumerar sport och tenderar lätt att välja det 

billigaste alternativet.” 

 

Figur 2 Sammanställning av svaren på fråga 3 

 

Ur tabellen ovan kan stora skillnader mellan de olika segmenten utläsas vad gäller priskänslighet. 

Segmentet HDOD uppger sig vara mindre priskänsliga än HDOI med en skillnad på 0,59 i 

skalenheter. Ännu större är skillnaden till de som uppger sig både helst och oftast konsumerar 

indirekt (HIOI), där är skillnaden 1,09 från HDOD och 0,50 från HDOI. Standardavvikelserna 

antyder att svaren är aningen mer spridda för de konsumenter som föredrar indirekt konsumtion 

än för de som föredrar direkt konsumtion. 
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4.2.1.1. Analys av ekonomi 

Resultatet visar att de ÖSK-supportrar som tenderar att oftare konsumera ÖSK:s matcher indirekt 

i överlag är mer priskänsliga än de som oftast konsumerar dessa från läktarplats. Värt att 

anmärka är att segmentet HDOI är mer priskänsliga än segmentet HDOD, vilket indikerar att 

priset är något som får supportrar som helst vill närvara på läktaren att hålla sig borta från 

arenan. Detta understryks av Fetchkos m.fl. (2013, s. 39) teori om att konsumtion av 

sportunderhållning lätt blir bortprioriterat när det finns mindre pengar att tillgå, och då i 

synnerhet direktkonsumtion som överlag är lite dyrare. Fetchko m.fl. (2013, s. 38) menade på att 

direkta konsumenter ofta behöver betala för både matchbiljetter och resekostnader, vilket 

indikerar att människor som väljer direkt konsumtionsmetod överlag behöver vara mindre 

priskänsliga. Detta styrks av studiens resultat. Då priset för direkt konsumtion är såpass 

varierande för olika konsumentgrupper är det svårt att säga vilken konsumtionmetod som är 

billigast för var respondent. Men överlag bör indirekt konsumtion ses som det billigare 

alternativet, vilket även Fetchko m.fl. (2013, 43) anmärker. En särskild aspekt som bör tas i 

beaktning är att en av många indirekta konsumtionmetoder är se matcher helt gratis via illegal 

streaming (Yeh, 2011), vilket rimligtvis lockar väldigt priskänsliga supportrar. Detta kan vara en 

anledning till att segmentet HIOI:s mer spridda svar och höga medelvärde. 

 

4.2.2. Bekvämlighet 

Enkätpåstående: “För mig är bekvämligheten viktig när jag konsumerar ÖSK:s matcher.” 

 

Figur 3 Sammanställning av svaren på fråga 4 

 

Enkätsvaren visar att bekvämlighet är en drivkraft som indirekta konsumenter värderar högre än 

direkta. De som uppgett sig oftast och helst se matcher via direkt konsumtion (HDOD) har ett 
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medelvärde på 2,64, vilket är 1,23 skalenheter lägre än medelvärdet för segmentet HDOI. 

Avståndet till de som föredrar och oftast konsumerar indirekt (HIOI) är 1,77 för segmentet 

HDOD och 0,54 för segmentet HDOI. Svaren är ungefärligt lika spridda för alla tre segmenten, 

men för de som föredrar direkt konsumtion är spridningen lite större, allra högst för segmentet 

HDOI med 1,63 i standardavvikelse. 

 

4.2.2.1. Analys av bekvämlighet 

Segmentet HDOI har ett  högre medelvärde än HDOD när det kommer till betydelsen av 

bekvämlighet, vilket tyder på att många supportrar som föredrar direkt konsumtion i slutändan 

ändå väljer att konsumera indirekt. Detta på grund av bland annat lättillgänglighet och komfort, 

vilket kan inkludera allt från avstånd till arenan, parkeringsmöjligheter, väder och 

åskådarplatsens bekvämlighet (Fetchko m.fl., 2013, s. 41). De supportrar som värderar 

bekvämlighet i högre grad bör rimligvis vara de som i högre grad även försöker undvika dåligt 

väder. Dåligt väder undviks lättast genom att stanna inomhus, därmed undviks även direkt 

konsumtion. Detta bör vara något som tagits i beaktande hos supportersegmentet HDOI, de vill 

konsumera direkt, men tenderar att ändå oftare konsumera indirekt bland annat på grund av att 

vädret inte påverkar dem i TV-soffan. Tas avståndet till arenan i åtanke kan detta påverka 

övervägandet av konsumtionsmetod en aning mindre för ÖSK-supportrar än för supportrar i 

allmänhet då då ÖSK:s arena ligger centralt i staden. Arenan bör rimligtvis vara relativt lätt att ta 

sig till för gemene Örebroare, vilket enligt Fetchko m.fl. (2013, s. 42) tas i beaktande vid 

placering av arenor idag. Hade ÖSK:s arena varit väldigt komplicerad att ta sig till hade nog 

medelvärdet för segmentet HDOD varit ännu lägre och för HDOI ännu lägre. 

Parkeringsmöjligheter är också något som enligt teorin bör tas i beaktande. Att hitta plats att 

parkera bilen hemma i sitt eget garage kan tyckas enklare än att hitta parkeringsplats centralt i 

Örebro under matchdag, och även detta kan vara en anledning till att supportrar med stort behov 

av bekvämlighet väljer TV-soffan framför arenan. Fetchko m.fl. (2013, s. 41) menade att indirekt 

konsumtion överlag var mer lättillgängligt och därmed påverkar människor motivation för 

direktkonsumtion negativt, vilket detta resultat synnerligen understryker. Indirekt konsumtion 

kan helt enkelt ses som det bekväma alternativet då det endast kräver mental närvaro, vilket bör 

ses som en mindre kraftansträngning än direkt konsumtion som kräver både en mental och fysisk 

sådan (Andersson, m.fl., 2009, s. 104). Att supportrar som i regel konsumerar ÖSK:s matcher 
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indirekt värdesätter bekvämlighet i högre grad än de som tenderar att konsumera direkt är därför 

inte förvånande. 

 

4.2.3. Fysisk miljö 

Enkätpåstående: “Den fysiska miljön är viktig för mig när jag konsumerar ÖSK:s matcher.” 

 

 

Figur 4 Sammanställning av svaren på fråga 5 

 

Mellan segmentet HDOD och HDOI är medelvärdesskillnaden 0,74 skalenheter. Mellan 

segmenten HDOD och HIOI är samma medelvärdesskillnad 1,28, medan skillnaden mellan 

HDOI och HIOI är 0,54. Standardavvikelserna är ungefärligt samma, men segmentet HDOD har 

ändå mest spridda svar. 

 

4.2.3.1. Analys av fysisk miljö 

En funktionell och estetiskt tilltalande fysisk miljö är en drivkraft som generellt tenderar att vara 

viktigare för indirekta konsumenter än för direkta konsumenter enligt resultaten av enkäten. 

Supportersegmentet HDOI värderade detta högre än HDOD, vilket är en indikation på att den 

fysiska miljön är något som i slutändan kan få konsumenter att välja bort direktkonsumtion som 

konsumtionsmetod, trots att de egentligen vill vara på läktaren. Det framgår inte av 

undersökningen exakt vad i den fysiska miljön som påverkar supportrars beslutsfattande, då detta 

inkluderade allt från estetik, renlighet, barnvänlighet och säkerhet (Andersson m.fl., 2009, s. 50 

& 140; Fetchko m.fl., 2013, s. 46-47; Hjalmarsson, 2012; Nordin, 2010). Men det faktum att en 

människas hem är anpassat för den eller de som bor där kan återspegla varför personer med 

högre krav på den fysiska miljön väljer att stanna hemma. Om inte känslan av säkerhet och 
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trygghet infinner sig vid direkt konsumtion kan detta få supportrar, och i synnerhet supportrar i 

form av barnfamiljer, att istället konsumera indirekt (Hjalmarsson, 2012; Nordin, 2010). Har en 

supporter ett stort behov av att känna sig trygg och säker är det därför rimligt att anta att denna 

supporter oftare på något sätt konsumerar indirekt. Det i den fysiska miljön som kan locka till 

direkt konsumtion skulle bland annat kunna vara olika estetiska ting, så som att arenan har en bra 

rumslig layout och är estetiskt tilltalande (Fetchko m.fl., 2013, 46-47). Supportrar är förmodligen 

väldigt vana vid hur deras eget hem ser ut, vilket rimligtvis gör det mindre speciellt att 

konsumera hemifrån. Resonemanget: “Låt oss passa på att se ÖSK-matchen från TV-soffan - då 

får vi ju en chans att uppleva våran hemmiljö!” är antagligen ovanligt. Vänd på det hela och 

föreställ dig någon som säger: “Låt oss gå på matchen för att uppleva miljön på arenan” - detta 

låter mer troligt. Detta kan vissa enkätrespondenter ha haft i åtanke vilket då kan ha hjälpt till att 

öka medelvärdet för segmentet HDOD. Detta kan även i viss mån utläsas av standardavvikelsen 

för segmentet HDOD, vars spridning är större än spridningen för HDOI och HIOI. Direkta 

konsumenter bryr sig nog mindre om säkerhet och trygghet, men arenans estetik kan vara 

intressant, vilket gjort att svaren på frågan har varierat stort för detta segment. Barnvänligheten 

kan nog även detta gett viss skevhet i resultatet. Detta då personer med barn, som kanske vill se 

sport tillsammans med dem, anser denna aspekt är viktig, vilket Nordin (2010) betonar. Detta 

medan människor utan barn nog inte kunde kunde bry sig mindre om just barnvänlighet. Bredden 

på frågan gör helt enkelt resultaten svårtydda. 

 

4.2.4. Tid 

Enkätpåstående: “För mig är det viktigt att känna att jag spenderar min fritid tidseffektivt.” 

 

Figur 5 Sammanställning av svaren på fråga 6 
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Skillnaden i medelvärde för segmenten HDOD och HDOI är 0,27, mellan HDOD och HIOI är 

samma medelvärde 0,52 och mellan HDOI och HIOI är skillnaden 0,79. Standardavvikelsen för 

segmenten HDOD och HIOI är snarlika medan spridningen för segmentet HDOI:s svar är 

aningen lägre. 

 

4.2.4.1. Analys av tid 

HIOI var det segment vars population tyckte det var viktigast att spendera sin fritid mest 

tidseffektivt. Detta segment kanske i hög grad föredrar denna konsumtion då de kan ägna sig åt 

andra aktiviteter samtidigt som de kollar på en match i hemmet, att de alltså effektiviserar sin 

vakna tid. De slipper även att ta sig tid att förflytta sig till och från arenan, vilket gör att de sparar 

tid även genom detta, något som Fetchko m.fl. (2013, s. 38) betonar. Majoriteten av segmentet 

HIOI verkar dock inte, som Wenner (1998, s. 236) antyder, konsumera ÖSK:s matcher av rent 

tidsfördriv. Detta är rimligt då de anser sig vara supportrar och därmed bry sig om ÖSK. Som 

supporter är tiden som spenderas att konsumera sitt favoritlags matcher aldrig tidsfördriv, snarare 

motsatsen. Men påverkas en konsument som vill konsumera direkt att ändå välja indirekt 

konsumtion på grund av tiden? Jämförs de två segmenten som båda föredrog direkt konsumtion 

(HDOD och HDOI) syns det att de värderade tiden ungefär lika. Detta tyder på att ÖSK-

supportrar inte i någon högre grad väljer bort sin föredragna direkta konsumtion på grund av att 

de är måna om sin tid, resultatet antyder snarare motsatsen. Det kan vara så att ÖSK placerar sina 

matcher på fördelaktiga tider i veckan och under dygnet, så att supportrar inte har något emot att 

spendera en extra halvtimme att ta sig till och från arenan om detta är under en dag de inte har 

några andra viktiga åtaganden. Detta indikerar isåfall att ÖSK lyckats möta den lokala 

marknadens behov (Fetchko m.fl., 2013, s. 41). I och med att alla ÖSK:s matcher går att följa via 

indirekta konsumtionskanaler, men bara hälften (hemmamatcherna) går att ses från Behrn Arena 

(Svensk Fotboll, 2015) kan det kännas mer exklusivt att se en match från Behrns läktare. De som 

vill spendera sin fritid tidseffektivt kanske känner att de får ut mer av sin fritid av att 

direktkonsumera, bland annat den tidigare nämnda “exklusiviteten”, vilket därför leder till en 

känsla av en bättre spenderad fritid. Att sitta hemma i TV-soffan kanske inte känns som effektivt 

spenderas fritid i samma grad. Detta kan exempelvis har ökat medelvärdet på segmentet HDOD 

en aning, medan den sänkt HIOI. 
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4.2.5. Upplevelse 

Enkätpåstående: “Upplevelsen är viktig för mig när jag ser på ÖSK:s matcher.” 

 

Figur 6 Sammanställning av svaren på fråga 7 

 

Medelvärdena är anmärkningsvärt lika för svaren på denna enkätfråga. Skillnaden mellan 

segmenten HDOD och HDOI är 0,03, mellan HDOD och HIOI 0,09 och mellan HDOI och HIOI 

0,12. Standardavvikelserna för segmenten HDOD och HIOI är markant högre än för HDOI som 

har en noterbart låg siffra på bara 1,10. 

 

4.2.5.1. Analys av upplevelse 

Betydelsen av upplevelsen är enligt enkätresultaten relativt likvärdiga mellan de olika segmenten 

och inga större skillnader går att utläsa av medelvärdena. Dock verkar upplevelsen ha relativt 

hög betydelse för samtliga segmentsgrupper, vilket kan tyda på att det är en ovanligt viktig 

drivkraft. Det bör poängteras att spridningen i HIOI är hög, vilket kan härledas till att det kan 

finnas en betydande skillnad mellan de olika indirekta konsumtionalternativen, exempelvis 

sportbaren och TV-soffan. De olika indirekta konsumtionsmetoderna hade dock för få 

respondenter var för sig, vilket hade lett till väldigt små segmenten ifall de hade analyserats just 

var för sig. Det är svårt att dra några generella slutsatser från bara några enstaka personer, därför 

behandlas således dessa gemensamt. Det kan tänkas att upplevelsen på en sportbar, med många 

hurrande människor och stora TV-skärmar, exempelvis är starkare än upplevelsen att ensam sitta 

i en TV-soffa, trots att TV-sändningens audiella och visuella kanaler ska kunna ge en upplevelse 

likt det faktiska eventet (Fetchko m.fl., 2013, s. 42). De hejarramsor som Andersson m.fl. (2009, 

s. 134) beskriver är nog mer svårfunna i exempelvis en TV-soffa bland annat. Överhuvudtaget 

verkar det som att behovet av att en speciell upplevelse kan tillfredsställas på olika sätt genom de 
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olika konsumtionsmetoderna. TV-sändningens kommentatorer bidrar till upplevelsen i TV-

soffan (Wenner, 1998, 236), publiken med sina hejaramsor på läktarna (Andersson m.fl., 2009, s. 

134), medan duktig personal som serverar mat och dryck bättrar på den totala upplevelsen på en 

sportbar (Grönroos, 2009, s. 97 & 157). Dessa är alla saker som kan få konsumenten att känna 

sinnesstimulation. 

 

4.2.6. Identitet 

Enkätpåstående: “Jag identifierar mig i hög grad med ÖSK och allt de står för.” 

 

Figur 7 Sammanställning av svaren på fråga 8 

 

Skillnaden i medelvärde mellan segmenten HDOD och HDOI är 0,40, mellan HDOD och HIOI 

markanta 1,77 och mellan HDOI och HIOI 1,37. Spridningen i svar är odesvanligt hög för 

segmentet HDOD med en standardavvikelse på 1,86. Standardavvikelsen är lite mindre, men 

likväl värd att notera, för HDOI med 1,73. 

 

4.2.6.1. Analys av identitet 

Resultatet av undersökningen visar att drivkraften identitet är viktigast för de supportrar som 

föredrar att direktkonsumera matcher, och allra viktigast för segmentet HDOD, alltså de 

konsumenter som närvarar på läktaren och benämns som den tolfte spelaren. Det höga 

medelvärdet för segmentet HDOD kan förklaras av Fetchko m.fl. (2013, s. 43) som menar att 

den mest vitala psykologiska drivkraften att konsumera direkt är just identifieringen med laget. 

Viljan att vara just den tolfte spelaren grundar sig enligt Bee och Kahle (2006, s. 107) samt 

Fetchko m.fl. (2013) i hur människor försöker förbättra sin självkänsla genom identifiering med, 

i detta fall ÖSK. Att vara en del av publiken som hejar fram ett laget får människor att känna sig 
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som en del av laget och dess framgångar (Bee & Kahle, 2006, s. 107). Fetchko m.fl. (2013, s. 43) 

menar att supportrar med en riktigt stark passion för ett lag besöker matcher regelbundet 

oberoende på grad av prestation, vilket även det är ett tecken på hur supportrar med en hög grad 

av identifiering tenderar att ofta konsumera direkt. Det låga medelvärdet för HIOI kan förklaras 

av Wenner (1998, s. 235) som menar att identifieringen hålls på en viss distans när matcherna 

konsumeras på något sätt indirekt via TV. Supportrarna bryr sig om laget, men känner sig inte 

som en del av laget på samma sätt som vid direkt konsumtion. Just svaren på denna fråga hade 

särskilt bred spridning, vilket tyder på att medelvärdena inte i alltför hög grad är representativa 

för segmentens hela population. 

 

4.2.7. Grupptillhörighet 

Enkätpåstående: “Att kunna känna grupptillhörighet är viktigt för mig när jag ser på ÖSK:s 

matcher.” 

 

Figur 8 Sammanställning av svaren på fråga 9 

 

Skillnaderna i medelvärde är marginella för de 3 segmenten. Skillnaden mellan HDOD och 

HDOI är 0,01, segmenten HDOD och HIOI har samma medelvärde och skillnaden mellan HDOI 

och HIOI är 0,01. Spridningen av svaren är likartade för segmenten HDOD och HDOI medan 

spridningen är lite större för segmentet HIOI. 

 

4.2.7.1. Analys 

Betydelsen av att kunna känna grupptillhörighet vid konsumtion av ÖSK:s matcher var nästan 

uppseendeväckande unison för de tre olika segmenten. Segmentens olika medelvärden visades 

bara ha marginella 0,01 skalenheters skillnad. Detta tyder på att drivkraften grupptillhörighet 
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varken skulle föranleda direkt eller indirekt konsumtion av ÖSK:s matcher. Detta då varje 

segment värdesätter grupptillhörigheten lika mycket, och att supportrar som anser 

grupptillhörigheten har betydelse därmed inte förefaller välja varken den ena eller andra 

konsumtionsmetoden. Spridningen är dock större för konsumentsegmentet HIOI, vilket tyder på 

att de inte svarade lika unisont som de andra segmenten. Detta kan bero på hur de indirekta 

konsumtionsmetoderna, och preferenserna för dem, skiljer sig en del. Exempelvis kan supportrar 

som uppgav sig helst konsumera från TV-soffan tenderat att svara ett lägre skalvärde, medan 

människor som föredrar att gå på sportbar är i större behov av att känna grupptillhörighet. Green 

(2001, s. 3-4) betonade hur grupptillhörighet är en drivkraft som uppmuntrar till direkt och 

indirekt konsumtion i lika hög grad, vilket detta enkätresultat verkar kunna intyga. 

Grupptillhörigheten kan dock tänkas ta sin form på lite olika sätt. På en läktare kan tillhörigheten 

kännas med de andra på arenan, på en sportbar med de andra på sportbaren, i en TV-soffa med 

de bredvid sig i soffan. Men även den ensamma TV-tittaren kan känna grupptillhörighet med alla 

andra som kollar på samma match någon annanstans ifrån. Det som kan diskuteras är huruvida 

denna drivkraft, på grund av detta resultat, borde kunna ses som en del av kärnvärdet istället för 

ett mervärde. Om betydelsen av grupptillhörigheten är så lika för alla konsumenter, och att du 

kan känna denna tillhörighet genom alla konsumtionsmetoder, kanske det nästan skulle kunna tas 

för att vara just ett kärnvärde. 

 

4.2.8. Sociala interaktioner 

Enkätpåstående: “Mitt sätt att konsumera ÖSK:s matcher påverkas i hög grad av hur min familj 

och mina vänner väljer att konsumera matchen.”  

 

 

Figur 9 Sammanställning av svaren på fråga 10 
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Medelvärdesskillnaden mellan segmenten HDOD och HDOI är 0,33, mellan HDOD och HIOI 

1,09 och mellan HDOI och HIOI 0,76. Standardavvikelsen är anmärkningsvärt hög för 

segmentet HDOD på 1,85. 

 

4.2.8.1. Analys 

Det segment som angett den lägsta betydelsen av sin familj och vänners val av 

konsumtionsmetod för sitt eget val är segmentet HDOD. Detta segment består som tidigare 

nämnt av de supportrar som både helst och oftast ser ÖSK:s hemmamatcher från läktaren. 

Fetchko m.fl. (2013, s. 45) menade att sociala interaktioner inte var särskilt drivande för viljan 

att direktkonsumera sport då det lätt går att socialisera på annat håll och att den sociala aspekten 

av att konsumera ett sportevent var lätt att substituera. Ansträngningen, tiden och pengarna att ta 

sig till ett sportevent vägs inte upp i någon hög grad av möjligheten till att socialisera med nära 

och bekanta, utan det kan lätt göras på ett annat plan. Det kan dock vara så att supportrar som 

väljer att gå till arenan har en slags speciell relation med de andra på samma läktare, att de inte 

behöver sin familj eller nära vänner just där. Det räcker för dem att umgås med de andra ÖSK-

supportrarna på läktaren, och bryr sig inte därför nämnvärt om vad deras bekanta väljer för 

konsumtionsmetod. Segmentet av supportrar som både helst och oftast konsumerar matcher 

indirekt påverkas i högre grad av sin familj och sina vänners val av konsumtionsmetod. Detta 

kan kopplas till det Wenner (1998) sa om att sport ofta konsumeras via TV av den enkla 

anledningen att hålla familj och vänner sällskap och för att kunna socialisera med dem. De 

konsumenter som resonerar på detta vis väljer konsumtionsmetod i högsta grad efter vilken 

konsumtionsmetod som väljs av deras nära och kära. Att sportbarer är inkluderat i indirekt 

konsumtion kan också vara något som gör att detta segment värderar denna drivkraft högre. 

Sportbarer ger en god möjlighet till sociala interaktioner (Oxford Reference, 2014) och kan vara 

ett ställe som uppmuntras att gå till i goda vänners lag. 

 

4.2.9. Intresse för sporten 

Enkätpåstående: “När jag konsumerar ÖSK:s matcher är det viktigt för mig att ha koll på 

statistik, att kunna observera spelmönster och analysera särskilda spelares insatser.”  
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Figur 10 Sammanställning av svaren på fråga 11 

 

Skillnaden i medelvärde på skalenheter är 0,77 mellan segmenten HDOD och HDOI, mellan 

segmenten HDOD och HIOI är samma skillnad hela 1,68 och mellan HDOI och HIOI 0,91. 

Svaren är ungefärligt lika spridda för alla segment. 

 

4.2.9.1. Analys av intresse för sporten 

Segmentet HDOD är det segment vars population värderar möjligheterna till att ha koll på 

statistik, kunna observera spelmönster och analysera särskilda spelares insatser mest, följt av 

HDOI. Direkta konsumenter kan välja att fokusera sin blick på exakt vad dessa tycker är 

intressant i spelet, en möjlighet som är mindre vid indirekt konsumtion (Wenner, 1998, s. 234). 

Att då personer som värderar denna drivkraft högre i högre grad återfinns i segmentet HDOD är 

därför inte förvånande. Supportrar som i slutändan oftast väljer en indirekt konsumtionsmetod av 

ÖSK:s fotbollsmatcher (HDOI och HIOI) värderar vad i studien är definierat som intresse för 

sporten lägre än segmentet HDOD. Detta kan bero på att dessa konsumenter får leva med att 

konsumera den upplevelse de blir matade med från exempelvis TV-sändningen och inte kan 

välja själv vad de ska se (Wenner, 1998, s. 234). Därför blir det svårt för TV-tittarna att kunna se 

hur särskilda spelare spelar, iallafall de som för tillfället inte syns i skärm. Det faktum att 

segmentet HDOI värderar denna drivkraft hela 0,91 skalenheter högre än HIOI tyder ändå på att 

intresset är betydelsefull för viljan att närvara på läktaren, men att betydelsen av drivkraften 

kanske inte är stark nog att verkligen få dem dit. Det faktum att olika analyser och statistik kan 

tas del av genom att på något sätt konsumera via TV (Fetchko m.fl., 2013, s. 11) verkar inte vara 

viktigt för de indirekta konsumenterna. Dessa expertutlåtanden kanske de lika gärna hade kunnat 
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vara utan? Svarens har en snarlik spridning för alla tre segment, och är varken särskilt låg eller 

hög. 

 

4.2.10 Vardagsflykt 

Enkätpåstående: “Jag konsumerar ÖSK:s matcher för att få ett avbrott i vardagen och mina 

vanliga rutiner.” 

 

Figur 11 Sammanställning av svaren på fråga 12 

 

Skillnaden i medelvärde mellan segmentet HDOD och HDOI är 0,47 skalenheter, mellan HDOD 

och HIOI 0,14 och mellan HDOI och HIOI 0,33. Standardavvikelsen är ungefär densamma för 

segmenten HDOD och HDOI medan HIOI har en bra mycket lägre standardavvikelse. 

 

4.2.10.1. Analys av vardagsflykt 

Inget av segmentens medelvärden skiljer mer än 0,47 skalenheter från varandra på frågan om i 

vilken grad de konsumerar ÖSK:s matcher för att fly vardagen. Detta understiger vad denna 

studie ansåg vara en tillräckligt tydlig skillnad (0,5 skalenheter). I stora drag kan alltså inte 

speciellt mycket utläsas ur dessa resultat, mer än att supportrar som tenderar att oftare konsumera 

indirekta värderar vardagsflykten i sin konsumtion av ÖSK:s matcher aningen högre. Stenseng 

m.fl. (2011) påpekade hur olika människor kräver olika mycket för att kunna känna vardagsflykt, 

vilket återspeglas i viss form på standardavvikelsen som är såpass varierande. Den är ovanligt 

låg för segmentet HIOI, där fler respondenter har angett ett svar mot mitten av skalan, medan de 

segment som föredrar direkt konsumtion har bra mycket mer spridda svar. Vissa går alltså inte 

alls helst till arenan för att fly vardagen, medan vissa känner att de verkligen kan fly sin kanske 

gråa och problemfyllda vardag på Behrn Arenas läktare. Det kan tänkas att frågan var aningen 
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svårtolkad och kanske hade behövts förtydligas för att kunna erhålla ett tydligare resultat. 

Anmärkningsvärt kan vara att segmentet HDOI:s medelvärde faktiskt är extremen i detta fall, 

även om skillnaden gentemot de andra segmenten inte var särskilt stor. Detta skulle kunna 

förklaras av att dessa supportrar känner att de skulle få en bättre upplevd vardagsflykt på 

läktaren, men att de i brist på annat ändå oftast väljer att konsumera indirekt för att kunna fly 

vardagen på något sätt, även om graden av verklighetsflykt inte är lika hög (Fetchko m.fl., 2013, 

s. 38). Att slå på en match slentrianmässigt på TV kan tänkas fungera som vardagsflykt i högre 

grad för HDOI-segmentet än HDOD och HIOI som längre tid innan har planerat sitt sätt att 

konsumera matchen, då det är deras vanligaste konsumtionsmetod även är deras föredragna.. 

Därför blir deras konsumtion mer en del utav vardagen snarare än en flykt ifrån den. 

 

4.11. Tillgång till C More:s sportpaket eller årskort för ÖSK:s hemmamatcher 

Enkätfråga: “Har du tillgång till något av följande?” 

 

Figur 12 Sammanställning av svaren på fråga 13 

 

Tabellen ovan visar det sammanställda svaret av fråga 13 som behandlade respondenternas 

tillgång till något av C More:s sportpaket eller tillgång till årskort hos ÖSK:s hemmamatcher. 

Utöver dessa respondenter fanns 32 respondenter som inte hade tillgång till någotdera. 

 

Resultatet av frågan kan uppvisa en skevhet i valet av konsumtionsmetoder tillgång till någon då 

det exempelvis blir billigare att besöka ÖSK:s hemmamatcher genom tillgång på ett årskort. 

Detta kommer dock att bortses från i resultatanalysen eftersom det inte ingår i frågeställningen 

eftersom exemplet i föregående mening snarare skulle ingå under incitamentet “Ekonomi”. Dock 

anses detta vara värt att påpekas då det kan ligga till grund för vidare forskning. 
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4.2.11.1. Analys av tillgång till C More:s sportpaket eller årskort för ÖSK:s hemmamatcher 

Då hela 44 respondenter angav att de innehade C More:s sportpaket, årskort hos ÖSK eller 

bägge, ansågs det befogat att kunna reflektera över om detta innehav kan ha påverkat 

respondenternas svar. Detta kan påverka genom att vid innehavet av någon av dessa kan en 

skevhet uppstå som har inverkan på vissa drivkraften. Exempelvis blir det genast mycket 

billigare att gå på alla ÖSK:s hemmamatcher om respondenten äger ett årskort (Webbiljett, 

2015a/b). Utifrån detta har dock inga slutsatser dragits eftersom det inte ingick i syftet eller 

frågeställningen. Ändock visar inkluderandet av resultatet på fråga 13 på medvetenhet om att 

innehav kan skapa skevhet, exempelvis om vilken konsumtionsmetod som är billigast. Detta 

kommer dock inte att påverka hur en supporter värderar de olika drivkrafterna utan enbart hur en 

konsument väljer att konsumera. 

 

4.12. Övriga synpunkter 

Resultatet på fråga 14 belyste två misstag bland enkätfrågorna som hade förbisetts vid 

konstruktionen av enkäten, nämligen att även Viaplay sänder utvalda matcher (och inte bara C 

More) samt att fyra av supportrarna inte bor i Örebro (Se bilaga 5).  

 

De fyra supportrar som uppgav att de inte var bosatta i Örebro kan refereras till som 

exilsupportrar. Dessa identifierades genom att deras svar på enkätfrågan om respondenten hade 

något övrigt att tillägga, där de uppgav att de inte bodde i Örebro. Det faktum att de bor 

annorstädes bör påverka deras svar i hög grad, men kanske främst deras val av 

konsumtionsmetod. Eftersom de inte har nämnt var i Sverige de befinner sig kan det vara svårt 

att analysera deras svar närmare, då de kan bo i allt från Kumla till Kiruna. Ju längre bort en 

ÖSK-supporter bor från Örebro, ju svårare kan det vara för nämnda supporter att få tiden eller 

ekonomin att gå ihop för att kunna besöka ÖSK:s hemmamatcher. Även om tiden och ekonomin 

hade gått ihop kanske de ändå är för bekväma för att ta sig hela vägen till Örebro och Behrn 

Arena. Dock är även drivkraften tid en del utav det positiva mervärdet, för om en exilsupporter 

egentligen råkar befinna sig i Örebro av en annan anledning än att se ÖSK kan möjligheten till 

framtida tillgänglighet påverka så att denne väljer att passa på att gå på en match.  
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5. Slutsatser 

Här kommer ett återkopplande till studiens syfte att ske genom ett besvarande av 

frågeställningarna. Även studiens praktiska användning kommer att diskuteras och exempel på 

vidare forskning kommer att ges. Därtill tillkommer allmänna reflektioner på arbetet. 

 

Syftet med studien formulerades tidigare i studien som: 

 

“Syftet är att öka förståelsen för vad som föranleder fotbollssupportrar att 

konsumera deras lags hemmamatcher direkt respektive indirekt. Detta för att öka 

förståelsen för deras val av konsumtionsmetod.” 

 

Till studien ställdes följande frågeställningar: 

 

● ”Vilka drivkrafter föranleder fotbollssupportrar till direkt konsumtion av sina lags 

hemmamatcher?”  

● ”Vilka drivkrafter föranleder fotbollssupportrar till indirekt konsumtion av sina 

lags hemmamatcher?” 

  

De drivkrafter som föranleder ÖSK-supportrar att vilja samt välja att se matcher från läktarplats 

framkom av studien vara framförallt identifiering och intresse. Dessa två drivkrafter är särskilt 

betydelsefulla för supportrar som föredrar direkt konsumtion och har visat sig vara drivkrafter 

som är avgörande för valet att faktiskt konsumera just direkt. Supportrar som i hög grad känner 

för ÖSK i deras framgångar och motgångar, samt själva vill kunna påverka vad de vill fokusera 

på under en match, är supportrar mer troligt kommer att återfinnas på läktarplats. Att vistas på 

läktaren i vått och torrt är alltså ett tecken på att vilja vara en del av ÖSK, att vara just den tolfte 

spelaren.  

Drivkrafter som föranleder supportrar att oftare konsumera ÖSK:s matcher direkt trots att de 

föredrar indirekt konsumtion kunde inte identifieras. Detta då inte en enda respondent uppgav sig 

oftast konsumera direkt trots att de egentligen föredrar indirekta konsumtionsmetoder. Slutsatsen 

som kan dras av detta är att om indirekt konsumtion av ÖSK:s fotbollsmatcher föredras kommer 

också matchen att konsumeras indirekt. 
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Av studiens resultat framkom det att många drivkrafter får supportrar att både vilja och oftast 

välja att konsumera indirekt, men även att många drivkrafter föranleder supportrar som 

egentligen har en förkärlek till läktaren att i slutändan se matchen hemifrån, på en sportbar eller 

hos en bekant. Hög priskänslighet (ekonomi), behov av bekvämlighet, tendens att konsumera som 

vänner och bekanta gör (sociala interaktioner), behov av en god fysisk miljö, samt viljan 

spendera sin fritid tidseffektivt (tid) är allt sådant som i högre grad återfinns hos supportrar som 

tenderar att konsumera indirekt. Värdesätter en supporter dessa drivkrafter högt är det troligt att 

denna supporter till sist även återfinns i en TV-soffa någonstans alternativt på en sportbar med 

vänner eller familj. Slutsatsen som kan dras av detta är att supportrar som inte är villiga att 

uppoffra den tid, de pengar samt den bekvämlighet som krävs för att konsumera direkt istället 

tenderar att konsumera indirekt. Även supportrar som egentligen föredrar direkt konsumtion kan 

lockas till att ändå oftare konsumera indirekt av ett flertal orsaker. Bland annat är 

priskänsligheten högre bland dessa supportrar. Priset är alltså något som kan få supportrar att 

stanna hemma fastän de egentligen skulle vilja vara med på läktarplats. Även bekvämligheten 

och behovet av en ren och funktionell fysisk miljö är drivkrafter som föranleder läktarglada 

supportrar att i slutändan ändå oftast välja att följa favoritlaget ÖSK från TV-soffan eller 

sportbaren.  

 

Studien visade även att det finns en hel del drivkrafter som varken verkar föranleda supportrar 

till vare sig direkt eller indirekt konsumtion i någon högre grad. Dessa drivkrafter var behovet av 

att känna grupptillhörighet, betydelsen av upplevelsen vid konsumtion och vardagsflyktsaspekten 

av att konsumera ÖSK:s matcher. Alla dessa tre drivkrafter föll inom ramen för vad som inte 

ansågs föranleda varken den ena eller den andra konsumtionsmetoden. Istället betydde de 

ungefär lika mycket för alla segment av ÖSK-supportrar oberoende på deras vanligaste 

förekommande konsumtionsmetod och föredragna konsumtionsmetod. 

 

5.1. Jämförelse med tidigare forskning 

Chao lade upp ett antal hypoteser i sin studie, av vilka ”Knowledge is positively related to the 

live attendencess of sport events”, “Family is positively related to the live attendances of sport 

events” och ”Achievement is positively related to the multi-media audiences of sport events” 

visade sig stämma. Chaos slutsatser var att kunskap (knowledge, mer eller mindre identisk till 
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denna studies intresse-drivkraft) var den främsta drivkraften för att direktkonsumera 

collegebasket, det vill säga att ett djupt rotat intresse motiverar direktkonsumtion vilket även 

denna studie antydde. Detta var följt av drivkraften familj (family, inkluderas i denna studie i 

drivkraften sociala interaktioner) som också enligt Chao uppmuntrade att närvara på läktaren. 

Då familj var inkluderat bland mycket annat i drivkraften social interaktion är det svårt att 

jämföra denna studies resultat med Chaos. 

 

Bedrift (achievement: inkluderas i denna studie i drivkraften identitet) motiverade enligt Chao i 

synnerhet indirekta konsumenter, vilket skiljer sig gentemot denna studies resultat. Identitet var 

en viktig drivkraft för direkt konsumtion för ÖSK-supportrarna, och mindre viktig för indirekt 

konsumtion. Men då bedrift bara är en liten del av denna studies drivkraft identitet är det såklart 

svårt att jämföra. Chaos studie visade även hur MSSC-modellen inte riktigt passar för att bedöma 

motivationen för konsumtion av sportunderhållning från multimediekanaler, utan att modellen 

behöver utvecklas för detta ändamål. Denna studie har i jämförelse med MSSC-modellen tagit 

fram ett större antal drivkrafter för att just kunna urskilja sådant som skulle kunna visa sig kunna 

uppmuntra indirekt konsumtion, så som exempelvis drivkraften bekvämlighet. Chao kom också i 

sin studie fram till hur fokus inte bör ligga på skillnader i kön, ett fokus som denna studie inte 

ens från början hade. 

 

5.2. Praktisk användning och vidare forskning 

Studiens resultat urskiljer vilka slags supportrar som väljer att besöka läktaren och vilka som på 

något sätt väljer att följa matcher via TV. Denna kunskap kan användas marknadsföringen för de 

olika TV-bolag, sportbarer och liknande som visar ÖSK:s matcher, men även av 

matcharrangörerna själva. Detta då de genom studiens resultat kan se vilka drivkrafter som är 

viktiga för att kunna attrahera konsumenter som tenderar att inte välja just deras 

konsumtionsplattform. Men även vilka drivkrafter de bör främja för att kunna behålla de 

konsumenter som redan tenderar att välja deras konsumtionsmetod. Det bör dock anmärkas att då 

det inte framgår i studien på vilket sätt drivkrafterna påverkar beslutsfattandet, så saknas det 

därmed kanske ett tillräckligt djup för egentlig praktisk användning i marknadsföringssyfte. 

Istället blir studiens huvudsakliga budskap en vetskap om att drivkrafterna påverkar olika 

konsumentsegements beslutsfattande. Detta bidrag kan ligga till grund för vidare forskning där 
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de olika drivkrafterna kan undersökas djupare för erhållandet av en ökad förståelse för deras 

specifika påverkan. Vidare forskning inom området skulle exempelvis kunna studera hur 

marknadsförare bör gå tillväga för att attrahera fler supportrar till konsumtion av en viss 

konsumtionsmetod, med dessa drivkrafters påverkan i åtanke. Forskningen kan inkludera bland 

annat hur de bör bedriva sin marknadsföring. 

 

5.3. Egen reflektion 

Något som det varken har sökts empiri för, eller för den delen har analyserats, är det som kan 

förstärka de tio olika drivkrafternas påverkan på konsumtionsvalet. I referensramen nämndes 

vissa förstärkande omständigheter så som marknadskommunikation, kampanjer och word-of-

mouth. Det har inte lagts någon vikt vid detta i studien, men kan likväl reflekteras kring. Ett 

typexempel på detta är hur ÖSK marknadsförs genom slagorden “vi är svartvitt”. Dessa slagord 

är menade att få ÖSK-supportrar att känna sig mer delaktiga med ÖSK, att få dem att identifiera 

sig mer med laget och känna en större grupptillhörighet med de andra supportrarna. Genom 

denna marknadskommunikation kan alltså både drivkrafterna identifiering och grupptillhörighet 

förstärkas, drivkrafter som av studien framkom i högre grad föranleda direktkonsumtion. Skulle 

särskilda kampanjpriser tas fram för biljetter på läktarplats skulle detta kunna attrahera en hel del 

vanligtvis indirekta konsumenter. Särskilt från segmentet HDOI som redan föredrar direkt 

konsumtion med som tenderar att oftare konsumera indirekt bland annat på grund av deras 

priskänslighet. Word-of-mouth kan även det påverka supportrars syn på de olika drivkrafterna. 

Skulle det exempelvis komma fram på sociala medier att säkerheten på arenan inte är tillräcklig, 

sprids detta snabbt till konsumenterna och en hel del supportrar kanske därför väljer att undvika 

arenan, och därmed direktkonsumtion, inom den snara framtiden. 

 

För att kunna erhålla fler och tydligare svar som hade kunnat användas i analysen hade fler och 

mer precisa frågor kunnat ställts i enkäten. Flera frågor hade kunnat brytas ner för att få mer 

konkreta svar som även hade varit enklare för respondenterna att ta ställning till. 

Sammanställningen och analysen av resultatet hade då dock blivit mer avancerad då fler 

variabler hade behövts ta i beaktande. Då hade multivariat analys behövts göras. Hade fler frågor 

ställts om samma drivkraft hade drivkrafterna behövts delas upp i deldrivkrafter. Att genomföra 

en analys på ett såpass brett område hade blivit svårt. Hade dock bara en drivkraft tagits i 
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beaktande för hela studien, hade fler och mer ingående frågor kunnat ställas om just denna 

drivkraft. Detta var dock inte vad studien var menad att undersöka, utan avsågs vara mer 

generell, och således gjordes inte detta. 

 

Även om studien fokuserar på ÖSK och ÖSK-supportrar så är studiens slutsatser är i viss mån 

möjlig att även fungera som riktlinjer för sportunderhållningskonsumenters val av 

konsumtionsmetod i mer generell kontext. Även för annan form av sportunderhållning i Örebro 

eller till och med städer med med en liknande population som också har någon form av 

sportunderhållningsverksamhet. Detta eftersom de flesta teorier som studien bygger på är 

generella och inte är särskilt anpassade för just fotbollsunderhållning.  
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Missivbrev för enkätundersökning      Bilaga 1 

ÖSK-supportrars val av konsumtionsmetod och 

betydelsen av olika faktorer 

Hej! 

Vi är tre studenter vid Handelshögskolan på Örebro universitet som är i full gång med att 

författa en uppsats. Uppsatsen behandlar olika sätt att konsumera sport och ska ge svar på 

frågan om vad som påverkar ÖSK-supportrars val av sätt att följa ÖSK:s hemmamatcher. 

För att få svar på detta behöver vi samla in information genom en enkätundersökning där 

era svar är viktiga för resultatet. 

Undersökningen är helt anonym och skall kartlägga vad konsumenter värdesätter i 

konsumtionen av fotbollsmatcher. Notera att undersökningen utgår från att du redan 

bestämt dig för att se en match. 

Undersökningen vänder sig enbart till individer som anser sig vara anhängare av Örebro 

SK:s fotbollslag. 

Tack för din medverkan! 

Fredrik Holmqvist 

Freja Karlsson 

Carl Westergren 

 

  



 

 

Enkätfrågor           Bilaga 2 

 

*Obligatorisk 

 1. Varifrån ser du oftast ÖSK:s hemmamatcher? * 

○  På Behrn Arena 

○  Hemma i TV-soffan 

○  På en sportbar/Hos en vän 

○  Vet ej 

○  Övrigt:  

 2. Varifrån ser du helst ÖSK:s hemmamatcher? * 

 Frågan förutsätter att kostnaden samt tillgängligheten skulle vara samma oavsett 

alternativ och därmed inte har någon betydelse. 

○  På Behrn Arena 

○  Hemma i TV-soffan 

○  På en sportbar/Hos en vän 

○  Vet ej 

○  Övrigt:  

  

 Hur väl stämmer följande påståenden in på dig? Gradera efter skalan 1 till 6 där en 

1:a betyder att du helt tar avstånd från påståendet medan en 6:a betyder att du 

instämmer helt.  

 

Känner du att påståendena bara stämmer in på dig delvis, välj då en lägre siffra om 

du ligger närmare "Tar helt avstånd" och en högre om du ligger närmare 

"Instämmer helt". 

 

Enbart ett alternativ kan väljas på varje fråga. 

 3. Jag är priskänslig när jag konsumerar sport och tenderar lätt att välja det 

billigaste alternativet. * 

○  1 (Tar helt avstånd) 

○  2 

○  3 

○  4 

○  5 

○  6 (Instämmer helt) 

○  Vet ej/Ingen åsikt 



 

 4. För mig är bekvämligheten viktig när jag konsumerar ÖSK:s matcher. * 

 Bekvämlighet är en kombination av väderleksförhållande, komfort, 

transportmöjligheter till konsumtionsplatsen, tillgänglighet till toaletter och 

förfriskningar. 

○  1 (Tar helt avstånd) 

○  2 

○  3 

○  4 

○  5 

○  6 (Instämmer helt) 

○  Vet ej/Ingen åsikt 

 5. Den fysiska miljön är viktig för mig när jag konsumerar ÖSK:s matcher. * 

 Exempelvis att miljön är estetiskt tilltalande, ren, barnvänlig och säker. 

○  1 (Tar helt avstånd) 

○  2 

○  3 

○  4 

○  5 

○  6 (Instämmer helt) 

○  Vet ej/Ingen åsikt 

 6. För mig är det viktigt att känna att jag spenderar min fritid tidseffektivt. * 

○  1 (Tar helt avstånd) 

○  2 

○  3 

○  4 

○  5 

○  6 (Instämmer helt) 

○  Vet ej/Ingen åsikt 

 7. Upplevelsen är viktig för mig när jag ser på ÖSK:s matcher. * 

 Exempelvis engagerade stämning och att du blir underhållen. 

○  1 (Tar helt avstånd) 

○  2 

○  3 

○  4 

○  5 

○  6 (Instämmer helt) 



 

○  Vet ej/Ingen åsikt 

 8. Jag identifierar mig i hög grad med ÖSK och allt de står för. * 

 Du känner dig som en del av ÖSK vars framgångar och misslyckanden påverkar 

ditt beteende samt humör i ditt vardagliga liv. 

○  1 (Tar helt avstånd) 

○  2 

○  3 

○  4 

○  5 

○  6 (Instämmer helt) 

○  Vet ej/Ingen åsikt 

 9. Att kunna känna grupptillhörighet är viktigt för mig när jag ser på ÖSK:s 

matcher. * 

○  1 (Tar helt avstånd) 

○  2 

○  3 

○  4 

○  5 

○  6 (Instämmer helt) 

○  Vet ej/Ingen åsikt 

 10. Mitt sätt att konsumera ÖSK:s matcher påverkas i hög grad av hur min familj 

och mina vänner väljer att konsumera matchen. * 

○  1 (Tar helt avstånd) 

○  2 

○  3 

○  4 

○  5 

○  6 (Instämmer helt) 

○  Vet ej/Ingen åsikt 

 11. När jag konsumerar ÖSK:s matcher är det viktigt för mig att ha koll på 

statistik, att kunna observera spelmönster och analysera särskilda spelares insatser. 

* 

○  1 (Tar helt avstånd) 

○  2 

○  3 

○  4 



 

○  5 

○  6 (Instämmer helt) 

○  Vet ej/Ingen åsikt 

 12. Jag konsumerar ÖSK:s matcher för att få ett avbrott i vardagen och mina 

vanliga rutiner. * 

○  1 (Tar helt avstånd) 

○  2 

○  3 

○  4 

○  5 

○  6 (Instämmer helt) 

○  Vet ej/Ingen åsikt 

  

 Flera alternativ kan väljas. 

 

Om du inte har tillgång till någon av dessa, lämna blankt. 

 Har du tillgång till något av följande? 

○  C More:s sportpaket 

○  Årskort på ÖSK:s hemmamatcher 

 

  



 

 

Missivbrev för pilotstudie        Bilaga 3 

 

Konsumtionsmetod hos ÖSK:s supportrar 

Hej! 

Vi är tre studenter vid Handelshögskolan på Örebro universitet som just nu är i full gång med att 

författa en c-uppsats. Uppsatsen behandlar olika sätt att konsumera sport och ska ge svar på 

frågan om vad som påverkar Örebroares val av sätt att följa ÖSK:s matcher. För att få detta svar 

behöver vi samla in information genom en enkätundersökning. 

Undersökningen är helt anonym och skall kartlägga vad konsumenter värdesätter i konsumtionen 

av fotbollsmatcher. Notera att undersökningen utgår från att du redan bestämt dig för att se en 

match. Majoriteten av frågorna har svarsalternativ i en skala från 1 till 6 där en 1:a betyder att 

man tar avstånd från påståendet och en 6:a att man instämmer helt. Utöver detta finns 

svarsalternativet "Vet ej/Ingen åsikt" för de som inte kan relatera till påståendet/frågan. 

Vi tackar för din medverkan! 

Fredrik Holmqvist 

Freja Karlsson 

Carl Westergren 

 

 

  



 

 

Enkät till pilotstudie        Bilaga 4 

 Konsumtionsmetod hos ÖSK:s supportrar 
 Har du sett en ÖSK-match där du hejat på ÖSK? 

○  Ja 

○  Nej 

  

 Varifrån upplever du oftast ÖSK:s hemmamatcher? * 

○  På Behrn Arena 

○  Hemma i TV-soffan 

○  På en sportbar/Hos en vän 

○  Vet ej 

○  Övrigt:  

 Varifrån upplever du helst ÖSK:s hemmamatcher? * 

 Frågan förutsätter att kostnaden samt tillgängligheten skulle vara samma oavsett 

alternativ och därmed inte har någon betydelse. 

○  På Behrn Arena 

○  Hemma i TV-soffan 

○  På en sportbar/Hos en vän 

○  Vet ej 

○  Övrigt:  

  

 Hur väl stämmer följande påståenden in på dig, gradera efter skalan 1 till 6 där en 

1:a betyder att du helt tar avstånd från påståendet medan en 6:a betyder att du 

instämmer helt. 

  

 Jag är priskänslig när jag konsumerar sport och tenderar lätt att välja det billigare 

alternativet. * 

○  1 (Tar helt avstånd) 

○  2 

○  3 

○  4 

○  5 

○  6 (Instämmer helt) 



 

○  Vet ej/Ingen åsikt 

 

 För mig är bekvämligheten viktig när konsumerar på ÖSK:s matcher. * 

 Bekvämlighet är en kombination av väderleksförhållande, att sitta skönt, 

transportmöjligheter till konsumtionsplatsen, tillgänglighet till toaletter och 

förfriskningar. 

○  1 (Tar helt avstånd) 

○  2 

○  3 

○  4 

○  5 

○  6 (Instämmer helt) 

○  Vet ej/Ingen åsikt 

 Den fysiska miljön är viktig för mig när jag konsumerar ÖSK:s matcher. * 

 Exempelvis: att miljön är estetiskt tilltalande, rent, barnvänlig och säker. 

○  1 (Tar helt avstånd) 

○  2 

○  3 

○  4 

○  5 

○  6 (Instämmer helt) 

○  Vet ej/Ingen åsikt 

 

 För mig är det viktigt att känna att jag spenderar min fritid tidseffektivt. * 

○  1 (Tar helt avstånd) 

○  2 

○  3 

○  4 

○  5 

○  6 (Instämmer helt) 

○  Vet ej/Ingen åsikt 

 

 Upplevelsen är viktig för mig konsumerar ser på en ÖSK-match. * 

○  1 (Tar helt avstånd) 

○  2 

○  3 

○  4 



 

○  5 

○  6 (Instämmer helt) 

○  Vet ej/Ingen åsikt 

 

 Jag identifierar mig i hög grad med ÖSK och allt de står för. * 

○  1 (Tar helt avstånd) 

○  2 

○  3 

○  4 

○  5 

○  6 (Instämmer helt) 

○  Vet ej/Ingen åsikt 

 

 Att känna grupptillhörighet är viktigt för min konsumtion av ÖSK:s matcher. * 

○  1 (Tar helt avstånd) 

○  2 

○  3 

○  4 

○  5 

○  6 (Instämmer helt) 

○  Vet ej/Ingen åsikt 

 

 Mitt sätt att konsumera en ÖSK-match påverkas i hög grad av hur min familj och 

mina vänner väljer att konsumera matchen. * 

○  1 (Tar helt avstånd) 

○  2 

○  3 

○  4 

○  5 

○  6 (Instämmer helt) 

○  Vet ej/Ingen åsikt 

 

 När jag konsumerar en ÖSK-match är det viktigt för mig att ha koll på statistik, att 

kunna observera spelmönster och analysera särskilda spelares insatser. * 

○  1 (Tar helt avstånd) 

○  2 

○  3 



 

○  4 

○  5 

○  6 (Instämmer helt) 

○  Vet ej/Ingen åsikt 

 

 Jag konsumerar ÖSK:s matcher för att få ett avbrott i vardagen och mina vanliga 

rutiner. * 

○  1 (Tar helt avstånd) 

○  2 

○  3 

○  4 

○  5 

○  6 (Instämmer helt) 

○  Vet ej/Ingen åsikt 

Äger du något utav följande? 

●  C More:s sportpaket 

●  Årskort på ÖSK:s hemmamatcher 

 

  



 

 

Resultat av enkätundersökning       Bilaga 5 

Fråga 1 
Fråga 
2 

 

Frå
ga 
3 

Frå
ga 
4 

Fråg
a 5 

Fråg
a 6 

Fråg
a 7 

Fråg
a 8 

Fråg
a 9 

Fråg
a 10 

Frå
ga 
11 

Fråg
a 12 Fråga 13 

Fråga 
14 

  Hemma 
i TV-
soffan 

På 
Behrn 
Arena 

 
5 4 5 4 2 1 2 5 1 2 

    På en 
sportba
r/Hos 
en vän 

På en 
sportbar
/Hos en 
vän 1 6 6 6 5 1 5 6 1 5 

    
Hemma 
i TV-
soffan 

På en 
sportbar
/Hos en 
vän 5 5 3 2 2 2 2 5 6 4 

    På en 
sportba
r/Hos 
en vän 

På en 
sportbar
/Hos en 
vän 3 3 5 3 4 4 5 5 2 4 

    På en 
sportba
r/Hos 
en vän 

På en 
sportbar
/Hos en 
vän 3 5 5 4 5 3 4 4 4 4 

    

Hemma 
i TV-
soffan 

På 
Behrn 
Arena 

 
4 6 4 3 5 5 4 4 3 3 

C More:s 
sportpak
et 

Ica tybble 
Ale Ica 
tybble Ale 
Ica tybble 
Ale Ale 

 
Hemma 
i TV-
soffan 

På 
Behrn 
Arena 

 
5 5 4 6 4 

Vet 
ej/In
gen 
åsikt 4 3 1 2 

    
Hemma 
i TV-
soffan 

Hem
ma i 
TV-
soffan 

 
5 5 5 4 3 5 4 4 3 4 

    På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
4 5 5 5 6 1 1 6 3 4 

C More:s 
sportpak
et 

   På en 
sportba
r/Hos 
en vän 

På 
Behrn 
Arena 

 
4 5 5 5 6 4 6 5 3 6 

    Hemma 
i TV-
soffan 

På 
Behrn 
Arena 

 
2 4 4 3 5 3 3 4 2 4 

    Hemma 
i TV-
soffan 

På 
Behrn 
Arena 

 
4 5 4 2 5 2 1 2 5 6 

C More:s 
sportpak
et 

   På 
Behrn 

På 
Behrn 

 
3 2 2 4 4 4 3 1 6 2 

Årskort 
på ÖSK:s 

   



 

Arena Arena hemmam
atcher 

På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
3 2 1 2 4 3 3 6 1 3 

    
Hemma 
i TV-
soffan 

På en 
sportbar
/Hos en 
vän 3 3 5 6 6 4 5 1 3 5 

C More:s 
sportpak
et 

   På en 
sportba
r/Hos 
en vän 

På 
Behrn 
Arena 

 
2 5 6 1 6 3 4 1 1 4 

    
På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
6 2 2 3 4 5 3 1 5 5 

Årskort 
på ÖSK:s 
hemmam
atcher Kuba! 

  
På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
2 2 5 

Vet 
ej/In
gen 
åsikt 6 4 5 5 4 5 

Årskort 
på ÖSK:s 
hemmam
atcher 

   Hemma 
i TV-
soffan 

På 
Behrn 
Arena 

 
3 3 4 3 4 2 2 3 3 2 

C More:s 
sportpak
et 

Heja 
ÖSK! 

  
På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
5 3 3 6 6 

Vet 
ej/In
gen 
åsikt 4 

Vet 
ej/In
gen 
åsikt 2 4 

    På en 
sportba
r/Hos 
en vän 

På en 
sportbar
/Hos en 
vän 4 5 3 5 4 

Vet 
ej/In
gen 
åsikt 3 5 2 2 

    
Hemma 
i TV-
soffan 

Hem
ma i 
TV-
soffan 

 
3 5 5 5 5 1 1 

Vet 
ej/In
gen 
åsikt 1 2 

    
Hemma 
i TV-
soffan 

På en 
sportbar
/Hos en 
vän 3 5 6 5 6 3 5 4 2 3 

Årskort 
på ÖSK:s 
hemmam
atcher 

   
På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
5 5 6 6 5 

Vet 
ej/In
gen 
åsikt 4 4 4 4 

C More:s 
sportpak
et 

   På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
5 4 4 5 6 5 4 2 3 4 

    
På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
1 1 4 4 4 5 4 1 6 2 

Årskort 
på ÖSK:s 
hemmam
atcher 

   
På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
1 1 3 1 6 6 6 1 3 5 

Årskort 
på ÖSK:s 
hemmam
atcher 

Forza 
svartvitt
! 

  Hemma På en 5 6 4 6 5 3 4 4 4 3 C More:s 
   



 

i TV-
soffan 

sportbar
/Hos en 
vän 

sportpak
et, 
Årskort 
på ÖSK:s 
hemmam
atcher 

Hemma 
i TV-
soffan 

På 
Behrn 
Arena 

 
3 5 3 2 3 6 3 2 3 4 

C More:s 
sportpak
et 

Exilsup
porter 

  Hemma 
i TV-
soffan 

På 
Behrn 
Arena 

 
5 4 5 3 6 2 3 1 3 6 

C More:s 
sportpak
et 

   

Hemma 
i TV-
soffan 

På 
Behrn 
Arena 

 
3 3 4 4 4 6 3 4 4 

Vet 
ej/In
gen 
åsikt 

C More:s 
sportpak
et 

jag 
konsumerar 
ösks 
matcher på 
tv oftast då 
jag bor på 
annan ort i 
sverige 

Hemma 
i TV-
soffan 

På 
Behrn 
Arena 

 
5 3 3 4 4 6 4 2 4 4 

    På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
3 1 3 1 5 1 5 4 3 4 

    
På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
2 3 3 3 5 4 5 1 4 2 

Årskort 
på ÖSK:s 
hemmam
atcher 

   
Hemma 
i TV-
soffan 

På 
Behrn 
Arena 

 
3 1 4 5 4 6 4 2 6 

Vet 
ej/In
gen 
åsikt 

C More:s 
sportpak
et 

exil 16 
mil från 
öret  

  

På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
4 3 5 4 6 3 2 4 5 5 

 

Jag har 
tillgång till 
Viaplay. 
dvs vissa 
utvalda 
matcher av 
allsvenskan 
från Cmore 

På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
1 1 3 2 4 5 3 1 6 2 

Årskort 
på ÖSK:s 
hemmam
atcher 

   På en 
sportba
r/Hos 
en vän 

På en 
sportbar
/Hos en 
vän 2 2 6 1 4 1 5 5 1 3 

    På en 
sportba
r/Hos 
en vän 

På 
Behrn 
Arena 

 
3 2 6 1 6 4 5 3 2 3 

    På 
Behrn 

På 
Behrn 

 
1 1 1 3 5 6 4 1 4 1 

C More:s 
sportpak

   



 

Arena Arena et, 
Årskort 
på ÖSK:s 
hemmam
atcher 

På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
2 1 1 3 1 6 3 1 3 1 

Årskort 
på ÖSK:s 
hemmam
atcher 

   På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
2 3 5 1 5 5 5 2 5 5 

C More:s 
sportpak
et 

   Hemma 
i TV-
soffan 

På 
Behrn 
Arena 

 
4 2 2 4 4 3 4 4 2 3 

 

Bor ej i 
Örebro 

  På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
4 5 5 6 6 1 4 4 4 2 

    På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
3 4 3 6 5 5 3 4 4 5 

    

På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
3 4 5 3 5 6 5 3 5 4 

C More:s 
sportpak
et, 
Årskort 
på ÖSK:s 
hemmam
atcher 

Är 
uppvuxen 
med att 
följa laget 
och gör det 
bara ännu 
roligare! 

Hemma 
i TV-
soffan 

På 
Behrn 
Arena 

 
5 6 2 2 4 5 6 6 5 6 

C More:s 
sportpak
et 

   
På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
3 2 2 3 5 

Vet 
ej/In
gen 
åsikt 5 2 3 2 

    
På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
2 1 2 3 3 6 4 4 5 6 

Årskort 
på ÖSK:s 
hemmam
atcher 

   

På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
1 1 1 1 4 6 5 1 6 1 

C More:s 
sportpak
et, 
Årskort 
på ÖSK:s 
hemmam
atcher 

   På en 
sportba
r/Hos 
en vän 

På 
Behrn 
Arena 

 
2 4 

Vet 
ej/In
gen 
åsikt 2 5 5 5 6 5 3 

 

heja 
sport 

  

På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
2 1 2 4 2 6 4 2 2 1 

C More:s 
sportpak
et, 
Årskort 
på ÖSK:s 
hemmam

   



 

atcher 

Hemma 
i TV-
soffan 

På 
Behrn 
Arena 

 
2 5 4 5 4 2 5 6 2 1 

C More:s 
sportpak
et 

   

På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
3 2 6 5 5 1 1 6 3 2 

C More:s 
sportpak
et, 
Årskort 
på ÖSK:s 
hemmam
atcher 

   
Hemma 
i TV-
soffan 

Hem
ma i 
TV-
soffan 

 
6 6 5 2 6 1 2 6 1 5 

    På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
3 5 6 5 6 6 4 1 6 6 

C More:s 
sportpak
et 

   

På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
1 6 3 4 6 6 6 2 5 4 

C More:s 
sportpak
et, 
Årskort 
på ÖSK:s 
hemmam
atcher 

   

På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
1 1 1 1 1 6 1 1 3 1 

C More:s 
sportpak
et, 
Årskort 
på ÖSK:s 
hemmam
atcher 

   

På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
1 1 4 6 3 2 2 6 5 6 

C More:s 
sportpak
et, 
Årskort 
på ÖSK:s 
hemmam
atcher Nej 

  
Hemma 
i TV-
soffan 

Hem
ma i 
TV-
soffan 

 
1 3 1 3 1 5 2 3 1 4 

C More:s 
sportpak
et 

   Hemma 
i TV-
soffan 

På 
Behrn 
Arena 

 
2 2 2 3 4 6 6 3 4 5 

    
På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
2 3 4 2 6 6 6 4 3 4 

Årskort 
på ÖSK:s 
hemmam
atcher 

   På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
4 5 4 4 5 3 3 2 5 5 

C More:s 
sportpak
et 

   På en 
sportba
r/Hos 

På en 
sportbar
/Hos en 5 3 6 6 6 

Vet 
ej/In
gen 6 4 3 3 

C More:s 
sportpak
et 

   



 

en vän vän åsikt 

Hemma 
i TV-
soffan 

På 
Behrn 
Arena 

 
3 6 4 3 3 2 2 2 2 5 

    På en 
sportba
r/Hos 
en vän 

På 
Behrn 
Arena 

 
3 2 4 5 6 3 3 2 4 5 

    På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
2 4 4 4 4 2 3 6 2 5 

C More:s 
sportpak
et 

   
Hemma 
i TV-
soffan 

På 
Behrn 
Arena 

 
1 1 

Vet 
ej/In
gen 
åsikt 

Vet 
ej/In
gen 
åsikt 

Vet 
ej/In
gen 
åsikt 

Vet 
ej/In
gen 
åsikt 

Vet 
ej/In
gen 
åsikt 5 4 5 

Årskort 
på ÖSK:s 
hemmam
atcher 

   På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
3 2 2 4 2 6 2 4 6 4 

    
Hemma 
i TV-
soffan 

Hem
ma i 
TV-
soffan 

 
4 3 4 5 6 2 5 4 1 3 

C More:s 
sportpak
et 

   På en 
sportba
r/Hos 
en vän 

På en 
sportbar
/Hos en 
vän 5 4 5 4 

Vet 
ej/In
gen 
åsikt 1 

Vet 
ej/In
gen 
åsikt 4 1 1 

    
På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
2 4 5 6 5 4 5 2 4 2 

Årskort 
på ÖSK:s 
hemmam
atcher 

   På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
3 2 2 1 1 6 3 3 6 1 

C More:s 
sportpak
et 

   På 
Behrn 
Arena 

På 
Behrn 
Arena 

 
3 2 2 3 5 1 3 6 1 3 

    Hemma 
i TV-
soffan 

På 
Behrn 
Arena 

 
2 6 6 2 5 6 2 1 6 2 

C More:s 
sportpak
et 

   
Hemma 
i TV-
soffan 

Hem
ma i 
TV-
soffan 

 
6 6 4 2 2 2 1 1 4 5 

C More:s 
sportpak
et 

    

 


