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Executive Summary 

The danish Superliga has suffered from declining attendance and interest for multiple seasons 

and a new low peaked in the season of 17/18, where the league reached a new low of 5.515 

average attendance per game. Meanwhile Allsvenskan, which is mostly identical to the Superliga 

in terms of quality, has seen increased attendance numbers over the same period of time. 

Therefore the aim of this thesis is to understand the declining trend in the danish Superliga and 

furthermore identify initiatives for the future to increase the attendance. 

 In order to increase the average number per game, fans and people of interest must be 

moved towards a higher level of the Psychological Continuum Model. To examine the thesis a 

mixed method research was employed, involving both qualitative and quantitative methods. 

Interviews were conducted to develop the quantitative phase consisting of a subdivided online 

questionnaire exploring the reasons for fans to attend matches and how to increase the interest 

of people not currently attending matches. The quantitative data was ultimately applied to 

develop two Structural Equation Models (SEM) based on the Partial Least Squares (PLS) method, 

showing the importance of variables for attending Superliga matches and the general interest.  

 The findings show that fans attending matches relied heavily on the social context and 

going with friends and/or family was decisive for their choice. Additionally, the atmosphere 

played a crucial part for the total experience, thus initiatives should enforce these elements to 

establish a higher consumption frequency among fans by having them invest in season tickets. 

Furthermore, fans not currently attending matches also put emphasis on the importance of the 

social element and are more responsive to offers, thus initiative should imply offers to groups of 

people to increase their interest. 

In doing so, an increased range of psychological and emotional associations will be 

created in the minds of the attendants, thus strengthening the psychological connection, 

increasing the likelihood of upwards movement in the psychological continuum and rate of 

attendance. 

 

 

 



Tobias Obel Hansen & Matthis Karlsson     Cand Merc. EMF 

Side 3 af 115   

Indholdsfortegnelse 
Executive Summary ....................................................................................................................................... 2 

1. Indledning ................................................................................................................................................. 5 

1.1 Motivation for afhandlingen............................................................................................................... 5 

1.2 Problemfelt ......................................................................................................................................... 6 

1.3 Problemformulering ........................................................................................................................... 7 

1.4 Afgrænsning ........................................................................................................................................ 8 

1.5 Afhandlingens struktur ....................................................................................................................... 9 

2. Teori ........................................................................................................................................................ 11 

2.1 Fremmøde i forbindelse med sportsbegivenheder .......................................................................... 12 

2.2 Klassificering af fan typer ................................................................................................................. 15 

2.3 Det psykologiske aspekt ................................................................................................................... 20 

2.4 Kundetilfredshed og kundeloyalitet ................................................................................................. 23 

3. Metode .................................................................................................................................................... 24 

3.1 Filosofi ............................................................................................................................................... 25 

3.3 Metodiske valg .................................................................................................................................. 26 

3.4 Forskningsstrategi ............................................................................................................................. 28 

3.5 Tidshorisont ...................................................................................................................................... 28 

3.6 Teknikker og procedure .................................................................................................................... 28 

4. Markedet ................................................................................................................................................. 31 

4.1 Superligaen og fankulturen .............................................................................................................. 31 

4.2 Superligaens struktur ........................................................................................................................ 34 

4.3 Tilskuerudviklingen ........................................................................................................................... 36 

5. Kvalitativ metode .................................................................................................................................... 39 

5.1 Indledning ......................................................................................................................................... 39 

5.2 Begrundelse for spørgsmål ............................................................................................................... 40 

5.3 Kritik af interviewguide ..................................................................................................................... 42 

5.4 Resultater ......................................................................................................................................... 43 

5.5 Delkonklusion ................................................................................................................................... 52 

6. Kvantitativ metode.................................................................................................................................. 56 

6.1 Indledning ......................................................................................................................................... 56 

6.2 Metode i forbindelse med spørgeskema .......................................................................................... 60 



Tobias Obel Hansen & Matthis Karlsson     Cand Merc. EMF 

Side 4 af 115   

6.3 Rensning af data ............................................................................................................................... 61 

6.4 Kritik af spørgeskema ....................................................................................................................... 62 

6.5 Frekvenstabeller ............................................................................................................................... 64 

6.5.1 Gennemførelse af frekvenstabeller .......................................................................................... 64 

6.6 Krydstabeller og chi-square .............................................................................................................. 68 

6.6.1 Gennemførelse af krydstabeller og chi-square ......................................................................... 69 

6.7 Faktoranalyse .................................................................................................................................... 70 

6.7.1 Metodiske valg ved brug af faktoranalysen .............................................................................. 71 

6.7.2 Gennemførelse af faktoranalysen ............................................................................................. 72 

6.8 Reliabilitetsanalyse ........................................................................................................................... 78 

6.8.1 Gennemførelse af reliabilitetsanalysen .................................................................................... 79 

6.9 Valg af Structural Equation Models (SEM) ....................................................................................... 81 

6.10 Partial Least Square ........................................................................................................................ 82 

6.10.1 Metodiske valg ved brug af PLS............................................................................................... 82 

6.10.2 Gennemførelse af PLS ............................................................................................................. 83 

7. Prioriteringskort ...................................................................................................................................... 97 

7.1 Prioriteringskort - Kommer på stadion ............................................................................................. 97 

7.2 Prioriteringskort - Kommer ikke på stadion ................................................................................... 100 

7.2 Handlingsforslag ............................................................................................................................. 103 

7.2.1 Gennemførelse af handlingsforslag ........................................................................................ 103 

8. Konklusion ............................................................................................................................................. 107 

9. Diskussion/Perspektivering ................................................................................................................... 109 

9.1 Strategiske implikationer ................................................................................................................ 109 

9.2 Alternative perspektiver ................................................................................................................. 110 

10. Litteraturliste ...................................................................................................................................... 112 

10.1 Bøger ............................................................................................................................................. 112 

10.2 Internetsider ................................................................................................................................. 112 

10.3 Videnskabelige artikler ................................................................................................................. 114 

 

 

 

  



Tobias Obel Hansen & Matthis Karlsson     Cand Merc. EMF 

Side 5 af 115   

1. Indledning 

1.1 Motivation for afhandlingen 

Den indledende motivation for afhandlingen har været vores interesse for sport, fodbold og ikke 

mindst den danske Superliga. Vi er ofte selv jævnligt på stadion for at se diverse fodboldkampe i 

forbindelse med Superligaen, og har derfor undret os over, hvad der kan være årsagen til de 

faldende tilskuertal over de seneste par sæsoner. Har den danske kultur ændret sig – foretrækker 

vi at se fodboldkampen på langs hjemme i sofaen eller er de sanser og følelser der bliver vækket 

i én, når man tropper op på stadion i sit holds trøje blevet ligegyldige? Eller udgør teknologien og 

fokus på oplevelsen ved at se kampen i tv’et med super-slows af højdepunkter og andet, en for 

stor trussel og dermed kannibalisere markedet for at tage på stadion? 

 

Superligaen har fra sæsonen 13/14 til 17/18 haft store problemer med at trække tilskuere på 

stadion i forbindelse med Superligakampe, hvor der har været en nedgang på mere end 30% i 

det gennemsnitlige tilskuertal pr. kamp (Transfermarkt.co.uk, 2018). I første runde af 2017 havde 

Superligaen et gennemsnitligt tilskuertal på 6.554, hvorimod at dette nærmest var dobbelt så 

højt for Allsvenskan på 12.369 (TV3Sport, 2018). Vi mener derfor, at vi står overfor en interessant 

problemstilling, der kræver både svar og løsning. Vi stiller dermed spørgsmålstegn ved, hvad der 

kan gøres, for at få flere tilskuere på stadion, så der kan komme en bedre stemning og opbakning 

til den danske liga.  

 

Superligaen har alt andet lige også selv anerkendt disse problemer, og efter 20 år med den 

samme struktur, blev der i 16/17 sæsonen lavet radikale ændringer for ligaens struktur og forløb. 

Strukturen blev ændret til et almindeligt gruppespil de første 26 runder, hvorefter ligaen bliver 

opdelt i mesterskabs spil for de bedste 6 hold og et gruppespil for de resterende hold med kamp 

om europæiske play-off kampe og nedrykningsspil. Formålet med denne omvæltning var at skabe 

flere sportslige højdepunkter, med flere vigtige kampe og dermed flere store sportslige 

oplevelser for de danske fans (Superliga.dk, 2016).  
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Et andet interessant aspekt i forhold til afhandlingens problemfelt er, at Superligaen havde for 

første gang i mange år fremgang for tilskuertallene i efterårssæsonen 2019, hvor man havde 420 

tilskuere mere pr. kamp sammenlignet med forrige efterårssæson (Dr.dk, 2018). I forlængelse af 

dette, vil det være interessant at undersøge, hvad klubberne kan gøre for at appellere bedre til 

deres fans, og hvad der skal lægges mere vægt på – eller om det blot er en ’døgnflue’. Derudover 

er det også anden sæson med strukturændringer, hvor det vil vise sig om omvæltningen vil udløse 

sit potentiale med flere fans på tribunen og øget spænding, eller om det slår fejl.  

 

1.2 Problemfelt 

I forlængelse af vores motivation uddybes det relaterede problemfelt. Superligaen har som 

nævnt i de seneste år blødt på tilskuerpladserne, hvor der sæson efter sæson kommer flere 

tomme pladser på stadion. Ifølge Transfermarkt havde Superliga sæsonen 13/14 et 

gennemsnitligt tilskuertal på 7.915 pr. kamp, hvorimod at der i sæsonen 17/18 blot var 5.515 

tilskuere pr. kamp, hvilket er et fald på mere end 30%. Sammenlignet med den bedste liga i 

Sverige  ’Allsvenskan’, har tilskuertallet fra 2012 på 7.166 udviklet sig til 9.086 pr. kamp i 2017, 

hvilket er en stigning på knap 27% (Transfermarkt.co.uk, 2018). Det skal dog nævnes, at 

svenskerne har, hvad der svarer til 600.000 indbyggere pr. klub, hvorimod at danskerne har 

400.000. Dog er der stadig indiskutabelt større interesse for den bedste svenske fodboldrække 

på trods af at danskerne anser Superligaen for at have et højere niveau, hvilket svenskerne selv 

giver udtryk for (TV3Sport, 2018).  

 

Dette er blandt hovedårsagerne for afhandlingen, da vi står uforstående overfor, hvorfor 

befolkningen har mistet interessen for at tage på stadion, når det gælder kampe i den bedste 

danske fodboldrække. Endvidere har naboligaen fra Sverige med potentielt lavere kvalitet, haft 

en pæn stigning af tilskuere i netop samme tidsperiode. Skyldes det blot flere indbyggere pr. klub, 

eller har facilitetsudviklingen som sætter rammen for den svenske liga haft en væsentlig 

betydning eller skal de danske klubber være bedre til at fordre et stærkere lokalt 

samfundsengagement (TV3Sport, 2018).  
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Problemet vil anskues gennem teori fra sports management, der skal være med til at give en 

forståelse for de årsager og motiver, der ligger til grund for at tage på stadion. Endvidere vil de 

forskellige fan typer, der eksisterer på markedet samt det psykologiske aspekt undersøges for at 

forstå, hvorvidt det er muligt at påvirke deres tilbøjelighed til at tage på stadion. Derudover vil 

det segment der kommer på stadion kobles sammen med traditionel kundetilfredshed og –

loyalitets teori, EPSI, da vi ønsker at få en forståelse for, hvad fansene vægter højest samt, hvad 

der er med til at påvirke deres valg om at tage på stadion. Afslutningsvis vil det segment som ikke 

kommer på stadion blive undersøgt i forhold til deres interesse, og om det er muligt at påvirke 

denne således, at de er tilbøjelige til at tage på stadion. 

 

1.3 Problemformulering 

Med udgangspunkt i afhandlingens problemfelt er nedenstående problemformulering 

udarbejdet med ønske om at løse Superligaens problemer. Der ønskes en grundig undersøgelse 

af Superligaens fans for at få en forståelse for, hvorfor Superligaen har problemer med 

tilskuertallene. Dette skal munde ud i initiativer, der har til formål at forbedre den nuværende 

situation og få flere tilskuere på stadion.  

 

Problemformulering for vores afhandling er dermed følgende:  

 

Hvad kan der gøres for at forbedre tilskuertallene i forbindelse med kampe i den danske bedste 

fodboldrække, Superligaen? 

 

Følgende underspørgsmål er udarbejdet med hensigt på at understøtte afhandlingens 

overordnede problemstilling og dække yderligere aspekter i forbindelse med Superligaens 

tilskuertal: 

 

● Hvilke motiver og årsager påvirker tilskuernes lyst til at tage på stadion jævnfør sports 

teori? 
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● Hvilke udledte latente variable har den største effekt på kundetilfredsheden og 

kundeloyaliteten i forbindelse med at tage på stadion i Superligaen?  

● I hvor stor grad påvirker de udledte latente variabler interessen for dem som ikke 

kommer på stadion i forbindelse med Superliga kampe? 

 

1.4 Afgrænsning 

Afhandlingens afgrænsninger præsenteres for at vise, hvilken vinkel vi har anskuet vores 

afhandlingen igennem samt hvilket fokus, vi har valgt at sætte vores afhandling i.  

 

Der vil udelukkende være fokus på den bedste danske herrerække, Superligaen. Superligaen er 

udelukkende i fokus, da det er Superligaen, der er genstand for de faldende tilskuertal. Dernæst 

er der kun fokus på fodboldkampe i forbindelse med Superligaen og ikke europæiske-, pokal- 

eller landsholdskampe, der til tider anvender Superligaklubbernes stadions. Tilskuertallene i 

forbindelse med især europæiske- og landsholdskampe er typisk højere, da lysten til at komme 

på stadion alt andet lige er drevet af nogle andre aspekter, som blandt andet nationalfølelse, der 

ikke gør sig gældende i forbindelse med Superligakampe. 

 

Endvidere vil afhandlingen have fokus på Superligaen som helhed, da det er en generel tendens 

for ligaen. Dermed arbejdes der ikke med individuelle klubbers problemer, hvilket potentielt 

kunne have givet afhandlingen en anden konklusion.  

 

Eftersom at afhandlingen arbejder med Superligaens tilskuere benyttes EPSI udelukkende med 

fokus på de eksterne kunder og deres forhold til tilfredshed og loyalitet overfor klubberne.  
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1.5 Afhandlingens struktur 

Afhandlingens struktur tager udgangspunkt i den valgte problemstilling, hvor forløbet har til 

formål at lede læseren logisk frem til en konklusion gennem afhandlingens røde tråd.  

 

Afhandlingen vil indledningsvis hovedsageligt være beskrivende, da problemstillingen og 

underspørgsmål er præsenteret på baggrund af det valgte problemfelt. Herefter vil vores 

teoretiske valg blive beskrevet for at give læseren en forståelse af, hvilken ramme vi arbejder 

inde for, samt hvad der ligger til grund for vores antagelser og analyser. Efterfølgende vil det 

metodiske afsnit præsenteres, som vil beskrive vores videnskabsteoretiske udgangspunkt samt 

hvilke metodiske overvejelser, vi har gjort os i forbindelse med valg af analyser og 

fremgangsmetode. De metodiske valg i forbindelse med kvalitative og kvantitative analyser vil 

fremgå under deres respektive dele i analysen. En introduktion og beskrivelse af Superligaen vil 

følge, hvor den historiske udvikling er i fokus samt strukturændringerne og tilskuerudviklingen.  

 

Efter afhandlingens beskrivende dele, vil de kvalitative og kvantitative analyser gennemføres. 

Den kvalitative metode vil bestå af semistrukturerede interviews med fans fra Superligaen, hvor 

interviewguiden vil være bygget op omkring vores teoretiske ramme. Vores interviews vil blive 

analyseret med henblik på at indsamle information og viden omkring, hvorvidt forskellige udlæg 

fra teorien er med til at påvirke deres valg om at tage på stadion eller blive hjemme. Dette vil 

benyttes til at udarbejde vores spørgeskema, som er den bærende del af vores kvantitative 

analyser. Spørgeskemaet skal herefter indsamle så mange svar som muligt, hvorefter data vil 

blive behandlet i SPSS og SmartPLS. Formålet med dette er at identificere motiver og årsager, der 

påvirker tilskuernes lyst til at tage på stadion. Endvidere ønsker vi også at identificere, hvad der 

kan øge interessen for de mennesker, der ikke tager på stadion. De identificerede faktorer og 

fansenes vægtning af disse, danner grundlag for vores handlingsforslag, der er væsentlig for 

afhandlingens besvarelse og konklusionen. 
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Nedenstående figur har til formål at visualiserer afhandlingens fremgangsmåde, samt de 

synergier der er mellem de forskellige dele af afhandlingen (Inspireret af Andersen, 2013). 

 

 
Figur 1: Inspireret af Andersen (2013), s.23 - modificeret med egen tilvirkning 
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2. Teori 

Vores teoretiske valg er med til at præge måden, hvorpå vi vil anskue og besvare vores 

problemstilling. De teoretiske valg består af teori inden for sports management, som benyttes til 

at give os en idé om, hvilke faktorer der kan være med til at påvirke tilskuertallene i forbindelse 

med sportsbegivenheder. Denne teoretiske dels primære formål er at hjælpe os med at forbedre 

vores interviewguide til de semistrukturerede interviews, da vi vil forsøge at finde ud af, hvorvidt 

de forskellige dele er betydningsfulde for deres valg og interesse. Efterfølgende sports teori skal 

bidrage til en forståelse af de forskellige fan typer der findes inden for sporten, og hvad der er 

med til at definere dem. Formålet med dette, er at finde ud af, hvad der kan påvirke fansenes 

interesse, så de bevæger sig mod attachment og allegiance og dermed øge tilskuertallene i 

Superligaen gennem øget interesse. Afslutningsvis anvendes teori inden for kundetilfredshed og 

kundeloyalitet, som benyttes til at opstille en model, der har til formål at vise de sammenhænge 

der er mellem sportsfans og kundeloyalitet. Det teoretiske afsnit opdeles dermed i fire 

overordnede dele: 

 

Figur 2: Overblik over vores teoretiske afsnit. 
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2.1 Fremmøde i forbindelse med sportsbegivenheder 

De grundlæggende motiver for sports tilskuere er meget varierende, men indeholder 

økonomiske, geografiske, socio-demografiske faktorer såvel som tilgængelighed, underholdning, 

performance, tiltrækningskraften af kampen, følelser og individuelle præferencer for produktet 

(Hall et al., 2010). Der er udarbejdet mange undersøgelser inden for emnet på tværs af mange 

forskellige sportsgrene, hvor der findes forskellige årsager alt efter, hvilken sportsgren der 

arbejdes med. Endvidere er det gældende, at faktorernes betydning er forskellige fra land til land 

inden for samme sportsgren (Borland et al., 2003). Ud fra vores gennemgang af litteraturen, har 

vi fundet begrænset med viden der behandler fan motiverne i forbindelse med Superligaen, 

hvorfor det kunne være interessant at gå mere i dybden med det.  

 

Borland & Macdonald (2003) beskriver at forbrugerne ønsker at maksimere deres nytte ud fra en 

budgetbegrænsning. Effekten af  budgetbegrænsningen skaber et ‘trade-off’ for forbrugerne, 

hvor et højere forbrug af en gode nedsætter forbruget af substituerende goder. Lysten til at 

forbruge produktet i denne sammenhæng påvirkes af interne såvel som eksterne faktorer.  Hall 

et al. (2010) understreger dog, at effekten af faktorerne kan påvirkes af personens grad af “fan”. 

“The true fan” beskrives som loyal, og er der til hver eneste kamp. Denne fan-type er der på grund 

af selve begivenheden og påvirkes ikke af udfaldet, stedet, finansielle faktorer, sociale 

dimensioner eller underholdningen, hvorfor det kan argumenteres, at der ikke findes 

substituerende goder (Hall et al., 2010; Feelan, 2006). Hall et al. (2010) beskriver endvidere at 

denne fan-type er væsentlige for sportsholds overlevelse, men at det er “the casual fan”, der står 

for størstedelen af tilskuerindtægterne. “The casual fan” påvirkes dog i modsætning til “true fan” 

af reklamer, rabatter og andre tilbud. For denne fan type findes der substituerende goder, der 

kan være med til at tilfredsstille behovet for underholdning, og er dermed mere tilbøjelige til at 

deltage til begivenheder, når der er få alternativer (Hall et al., 2010; Feelan, 2006). 

 

Ved gennemgang af litteraturen findes mange potentielle faktorer, der er med til at påvirke 

tilskuertallene. Disse udgøres af fem hovedkategorier (Borland et al., 2003): 

● Consumer preference 
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● Economic 

● Quality of viewing 

● Characteristic of the sporting contest 

● Supply capacity 

 

Consumer preference vedrører de præferencer som finder sted i forbindelse med 

sportsbegivenheder. Heriblandt effekten af klubbens alder, loyalitet og bandwagon effekt. 

Buraimo et al. (2008) inkluderer i deres undersøgelse effekten af klubbens alder på baggrund af: 

“Older clubs may therefore have a larger following”. (Buraimo et al., s. 150, 2008). Det fremhæves 

dog igennem deres model, at effekten af dette er tæt på nul. I forhold til bandwagon effekten, 

vises det at sidste sæsons præstationer samt holdets nuværende stime begge har en signifikant 

og positiv effekt på tilskuertallene. Der kan dog forekomme en ‘mæthedseffekt’, hvis det samme 

hold vinder sæson efter sæson både for det vindende holds fans og for udeholdets (Feelan, 2006). 

 

Economic indeholder et væld af faktorer: Billetprisen såvel som offeromkostninger; 

rejseomkostninger, parkering, mad og drikke forudsiges at have en negativ effekt på 

tilskuertallene (Borland et al., 2003; Feelan, 2006). Den nuværende litteratur er ikke stærk på 

området og udelader ofte de eksterne omkostninger, da de er svære at måle, hvilket har 

konsekvenser for resultaterne: “There is also a general consensus that spectators at all team 

sports are highly unresponsive to changes in the admission price, that is, demand is price 

inelastic.” (Feelan, s. 94, 2006). Feelan (2006) understreger vigtigheden af at inkludere både 

rejse- og tids omkostningerne, og kritiserer i samme instans den nuværende litteratur, da den 

kan udlede forkerte resultater i forhold til priselasticiteten. Indkomst af befolkningen ved 

antagelse om at det er en normal gode og størrelse på populationen vil have en positiv effekt på 

tilskuertallene (Borland et al., 2003). Påvirkningen af tilgængelighed og pris fra substituerende 

produkter på tilskuertallene har begrænset litteratur, dog har substituerende produkter i form af 

sportsbegivenheder påvist at have en negativ effekt på mængden af tilskuere (Borland et al., 

2003). Tilskuerantallet og effekten at TV-transmittering har forskellige resultater i litteraturen 

(Feelan, 2006). Ved midtugekampe findes en signifikant negativ effekt, da der på tirsdag og 
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onsdag spilles Champions League, hvorimod at der ingen effekt er i weekenden (Buraimo et al., 

2009; Borland et al., 2003). Derudover findes der også resultater i litteraturen, der argumenterer 

for at TV-transmittering kan have en negativ effekt på en kamp, men over en hel sæson 

stimulerer interesse, så det totale antal tilskuere over en sæson øges (Borland et al., 2003). 

Yderligere makroøkonomiske forhold der kan indgå er bl.a. arbejdsløsheden, BNP og antallet af 

arbejdstimer (Borland et al., 2003). 

 

Quality of viewing vedrører faciliteterne i forbindelse med at være på stadion. Vejret er en faktor 

i forbindelse med fodboldkampe, men har ikke en effekt gennem britiske studier, men at der 

gennem spanske studier findes en signifikant positiv effekt på tilskuertal, når det ikke regner 

(Borland et al., 2003). Fodboldkampe bliver også ofte anvendt som et afbræk fra dagligdagen og 

der er mange følelser indblandet - hvor følelsen af at være en del af noget større kan fremhæve 

en positiv association til stadion. Denne deles ofte bedst med venner eller familie, der er med til 

at forbedre oplevelsen. De kræver dog underholdning både før, under og efter kampen for at 

undgå kedsomhed (Hall et al., 2010). Kampdag og kamptidspunkt er også afgørende for 

tilskuerne, hvor tilskuertal er højest ved helligdage og i weekenden (Borland et al., 2003). Hall et 

al. (2010) beskriver endvidere at selve beslutningsprocessen og valget om et gensyn påvirkes af 

kvaliteten af service, renligheden på stadion, tilgængeligheden af toiletter, mad, øl og 

parkeringspladser. Den geografiske afstand mellem hjemmebane- og udebanehold har også en 

afgørende effekt på mængden af udebanefans (Buraimo et al., 2009). 

 

Characteristics of the sporting contest handler om, hvordan uvished forbundet med kampens 

udfald og  holdenes kvalitet påvirker tilskuertallene. Feelan (2006) beskriver, at der findes tre 

typer af uvished i litteraturen, der påvirker tilskuertallene: (1) Hvis der er et dominerende hold i 

ligaen, kan det have en negativ effekt på tilskuertallene, da udfaldet næsten er givet på forhånd. 

(2) Handler om den enkelte kamps tæthed. (3) Handler om hvorvidt der står noget på spil - 

tilskuertal er typisk højere mod slutningen af sæsonen, da der står mere på spil (Buraimo et al., 

2009). Litteraturen vedrørende effekten af holdenes kvalitet har delte meninger. Der findes 

resultater, hvoraf det fremgår at atmosfæren påvirkes af spillernes attraktivitet, hvor enkelte 
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spillere kan påvirke tilskuernes lyst til at tage på stadion. Dermed sagt købes der flere billetter, 

når kvaliteten er højere - ligeledes findes beviser for det omvendte, at det ingen effekt har for 

mængden af tilskuere (Hall et al., 2009; Buraimo et al., 2009; Borland et al., 2003) 

 

Supply capacity handler om, at hvis stadion ikke er udfyldt, er der ingen begrænsninger for 

tilskuertal ud fra efterspørgsel kapaciteten. Dette er dog ikke gældende for Superligaen, da der i 

sæsonen 16/17 blot var (næsten) fuld udnyttelse i to af sæsonens 253 opgør (Nielsen, C.G., 2017). 

Markedsstørrelsen anses som værende en afgørende determinant, hvoraf hjemmeholdet har en 

signifikant og positiv effekt på efterspørgslen (Feelan, 2006).  

 

2.2 Klassificering af fan typer 

Hunt et al. (1999) klassificering af de forskellige fan stadier, skal benyttes som en indledende 

hjælp, da vi mener det er væsentligt at få præciseret og defineret fan begrebet samt de forskellige 

stadier, som en fan kan defineres ud fra. Ligeledes kan opdelingen af fans hjælpe os med at 

identificere, hvilke stadier vi anser for at være mest relevant i forhold til vores undersøgelse og 

hvilken type fans, som der bør fokuseres på, når man ønsker at øge udnyttelsen af 

stadionkapacitet. Endvidere kan klassificeringerne bruges som et værktøj i forhold til marketing. 

Dette skyldes at de forskellige klassificeringer af fantyper er med til at kunne segmentere 

fansene, hvilket er en hjælp til hvordan man skal informere forskellige fans, hvornår og hvordan. 

Dette skal være med til at man eksempelvis kan få flere personer til at komme på stadion, og i 

bund og grund være med til at være mere omkostningseffektiv samt at være med til at skabe en 

øget omsætning (Hunt et al., 1999). 

 

Hunt et al. (1999) definerer en fan som “We define a fan as an enthusiastic devotee of some 

particular sports consumptive object.” (Hunt et al., s. 440, 1999). Med denne definition bruger de 

begrebet devotee til at forklare, at fans har en relation til sporten. Denne tiltrækning 

argumenterer Hunt et al. (1999) for både kan være inden for sport generelt, en specifik liga eller 

et team. Endvidere argumenteres der for at fans adfærd kan variere fra person til person, og at 
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der derfor er flere forskellige former for fans. På baggrund af dette mener Hunt et al. (1999), at 

fans kan blive klassificeret ind i 5 underkategorier på baggrund af deres motivation og adfærd. 

 

Den første underkategori er ‘the temporary fan’, der omhandler fans som typisk er midlertidige 

eller tidsbegrænsede i forhold til varigheden af deres støtte, hvilket er det der differentierer dem 

fra de andre fan typer. Tidshorisonten for the temporary fan kan være helt ned til et par timer 

eller op til et par år (Hunt et al., 1999). Jævnfør Hunt et al. (1999) kan Cialdini et al. (1976) teori 

omkring basking in reflected glory (BIRGing) bruges til at forklare motiverne og adfærden bag de 

midlertidige fans. Cialdini et al. (1976) beskriver at BIRGing kan opfattes som et mindre rationelt 

fænomen, hvor personer skaber opmærksomhed på andres succes, hvor motivet bag BIRGing er, 

at man forsøger at få respekt eller agtelse for dem som forstår konteksten. 

 

Hunt et al. (1999) forklarer at timingen for at nå ud til de midlertidige fans er afgørende, hvor der 

muligvis er en kort tidsmæssig mulighed for at nå ud til dem. Det er vigtigt at være overbevisende 

med det givne events vigtighed, og forklare værdien der er i det sociale event. Der argumenteres 

også for at marketingfolk skal søge imod at appellere til fansenes nostalgi. Det kan ske ved at 

kommunikere omkring succesfulde events fra tidligere for at minde de midlertidige fans om, hvor 

stor underholdningsværdi disse events har haft for dem. 

 

Den anden kategorisering er ‘the local fan’. Hvor the temporary fan var begrænset på tid, så er 

the local fan begrænset geografisk. Denne kategorisering omhandler typisk supportere der 

støtter en lokal klub, udelukkende fordi at de bor i nærheden, eller fordi at de har boet i 

nærheden. Den mest hyppige grund til fans holder med deres favorithold, har vist sig at være 

grundet, at det var deres lokale fodboldhold (Hunt et al., 1999: Jones, 1997). The local fans 

motivation for at komme ind på stadion, er per definition derfor også begrænset til kun at være 

på grund af det geografiske. Hunt et al. (1999) forklarer at de lokale fans nyder tilfredshed på 

grund af at et givent event bliver associeret med deres lokale eller geografiske område. Her er 

det særligt vigtigt at sørge for at binde holdet og spillerne sammen med det lokale område -  

eksempelvis ved at sende holdet eller store personligheder til lokalområderne. Derudover skal 
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der udvikles et budskab om at minde de lokale fans om, at de er en del af det lokale team. Det 

langsigtede mål for marketingafdelingen bør derfor være at få rykket de lokale fans tættere på 

at være dedikerede fans. 

 

Den tredje fantype er ‘the devoted fan’. Den dedikerede fan har en øget tilknytning til objektet, 

hvorfor de ikke har en begrænsning i tid og sted (Hunt et al., 1999). Endvidere er forskellen 

mellem den dedikerede fan, og de to førnævnte tids- og geografisk afhængige fans, deres 

tilknytning. Denne fan type er alt andet lige startet ud som en midlertidig eller lokal fan, men 

fordi af at de har en øget motivation eller tilknytning til det pågældende hold, har det udviklet 

sig til en større dedikation (Hunt et al., 1999). En væsentlig faktor der kendetegner de dedikerede 

fans er, at de forbliver loyale til deres hold eller spiller på trods af, at det event der indledte deres 

interesse er afsluttet. Den dedikerede fan kendetegnes ydermere ved, at det at være fan af et 

hold, er en vigtig del af deres selvopfattelse. Dog nævner Hunt et al. (1999) at en dedikeret fan 

vil føle en tilknytning til en grad, hvor de vedligeholder deres selvopfattelse, så det at være fan 

ikke er den vigtigste faktor i deres liv. Deres tilknytning til det pågældende hold behøver heller 

ikke at være baseret på en følelsesmæssig tilknytning, hvorfor de ikke er engagerede i Cutting Off 

Reflected Failure (CORFing) (Wann & Branscombe, 1990). Wann & Branscombe (1990) forklarer 

at fans kan have en tendens til at gøre brug af CORFing, for at distancere dem selv og det hold de 

holder med, hvis de ikke lever op til ens forventninger.  Wann & Branscombe (1990) forklarer at 

personer eksempelvis øger denne afstand til holdet ved at bruge termer som “de tabte”, hvilket 

er i kontrast med BIRGing, hvor folk har en tendens til at bruge termer som “vi vandt”. Hunt et 

al. (1999) forklarer at de dedikerede fans udover at tage på stadion, også forsøger at få 

tilfredsstillet deres informationsbehov. Marketingafdelingerne skal derfor ikke forsøge at 

kontrollere indholdet, der bliver skrevet om deres pågældende klub, men de skal være med til at 

sørge for at dække fansenes behov med informationer. Informationsbehovet kan blandt andet 

dækkes ved at udgive pressemeddelelser, holde pressekonferencer eller ved at udvikle gode 

relationer til de lokale og nationale skribenter for diverse nyhedsbreve (Hunt et al. 1999). 

Formålet med informationen er at vedligeholde de dedikerede fans interesse, da det bliver 
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beskrevet at denne fan type forbliver loyale, selv når holdet er inde i en dårlig periode rent 

spillemæssigt, resultatmæssigt eller lignende. 

 

Grundet artiklen er fra 1999, bliver der ikke beskrevet noget omkring den indflydelse som de 

sociale medier har, hvilket alt andet lige må siges at være et godt redskab for klubberne til at 

kunne kommunikere direkte ud til deres fans. Sanderson (2011) beskriver at de sociale medier 

har taget sports industrien til et helt nyt niveau, hvor information og statistikker kan spredes 

hurtigt i forhold til tid, og hvor det giver mulighed for fans, franchises og atleter at skabe 

diskussioner. Sanderson (2011) beskriver endvidere at der aldrig har været lige så mange 

informationer omkring atleter og klubber som der er nu, hvilket både kan have en masse positive 

og negative konsekvenser. Derfor må det antages at de sociale medier må være et vigtigt redskab 

at anvende for klubberne for både at vedligeholde de dedikerede fans informations behov. Dette 

kan endvidere antydes at være vigtigt, da der som nævnt florerer en masse informationer, 

hvorfor det alt andet lige bør være vigtigt at kunne give troværdig information. 

 

Den fjerde fan type er ‘the fanatical fan’. Termet fanatical bruges til at understrege disse fans 

grad af engagement og adfærd eksempelvis i forhold til det hold som de holder med (Hunt et al., 

1999). Identisk med de dedikerede fans, så er de fanatiske fans heller ikke begrænset af tid eller 

geografisk placering. En fanatisk fan identificering af at være fan af et hold eller spiller, er en 

meget vigtig faktor i forhold til deres selvopfattelse. Hunt et al. (1999) beskriver dog, at den 

fanatiske fan, som minimum har ét aspekt i deres selvopfattelse såsom deres familie, arbejde, 

religion osv., som de vægter højere. Den primære forskel mellem de dedikerede fans og de 

fanatiske fans ligger dermed i deres adfærd. En dedikeret fan tager på stadion klædt almindeligt 

på, hvorimod at en fanatisk fan vil tage på stadion, hvor de er malet ind i holdets farver, har 

kostume på, eller har andre former for udklædning, der adskiller dem fra de dedikerede fans. De 

fanatiske fans adfærd er dog ubestridt støttende, hvorfor deres adfærd ses på positivt.  

Det kan diskuteres, hvorvidt denne definition af fanatiske fans med deres udklædning er 

repræsentativ i forhold til forskellige lande. Da Kenneth A. Hunt er fra USA er der indikationer på 

at denne definition af fanatiske fans er taget på baggrund af fankulturen i USA, hvor det ikke er 
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unaturligt at se fans være klædt ud i kostumer (Hunt et al. 1999). Denne kultur er ikke lige så 

udbredt i Danmark, hvorfor vi definerer de fanatiske fans som værende altid klædt i holdets 

farver, oftest er at finde bag capoen og dermed være med til at være det bærende element i 

forhold til stemningen. 

 

De fanatiske fans er per definition ‘crazy’ omkring, hvor tiltrukket de er til deres klub eller spiller, 

hvorfor de vil forblive loyale. Hunt et al. (1999) forklarer, at disse fans ønsker tilsvarende de 

dedikerede fans, at få opfyldt deres informationsbehov. Derudover skal marketingfolkene sørge 

for at påvirke den positive indflydelse, som de fanatiske fans kan have ved at tilbyde måder de 

kan udtrykke deres dedikation til klubben. Det kan eksempelvis være ved at tilbyde stickers, 

holdtrøjer eller andre klub relateret merchandise, da disse er vigtige for de fanatiske fans 

selvopfattelse. Derudover er det generelt vigtigt at klubberne forstår, hvor stor en betydning 

disse fanatiske fans har, da de er med til at skabe en positiv oplevelse for de midlertidige, lokale 

og selv de dedikerede fans. 

 

Den sidste fan type er ‘the dysfunctional fan’. I stedet for at have en adfærd som er støttende, så 

har de dysfunktionelle fans en adfærd som er ødelæggende for det givne arrangement og de 

sociale omgivelser. Disse dysfunktionelle fans bliver ofte refereret til som hooligans, hvor 

vigtigheden af at være fan, er det som vægter mest i deres selvopfattelse for dem selv, og i 

forhold til andre (Hunt et al., 1999). Forskellen mellem de fanatiske fans og de dysfunktionelle 

fans måles ikke på deres grad af tilknytning til eksempelvis et givent hold, men i stedet i forhold 

til deres grad af om deres adfærd er anti-social, ødelæggende eller afvigende. Hunt et al. (1999) 

beskriver at denne fantype har haft lille fokus blandt marketingfolk, og at der bør være større 

fokus på forebyggelse således, at flere fans ikke bliver dysfunktionelle. Dette skyldes blandt 

andet, at de dysfunktionelle fans er en trussel til fans omkring dem, og at der er en tendens til at 

dysfunktionelle fans har det med at påvirke antallet af tilskuere negativt, hvis der opstår hyppige 

interaktioner med dysfunktionelle fans. I USA har man eksempelvis prøvet at komme dette 

problem til livs, ved at have alkoholfrie sektioner på stadion, da det er bygget på antagelsen om 

at alkohol øger sandsynligheden for dysfunktionel adfærd (Hunt et al., 1999). 
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Den primære marketing indsats imod de dysfunktionelle fans skal være at prøve at vende deres 

sociale uacceptable adfærd imod en social acceptabel adfærd og dermed prøve at gøre de 

dysfunktionelle fans til fanatiske fans. Dette skyldes som nævnt, at de dysfunktionelle fans kan 

have så stor en påvirkning, at de skræmmer midlertidige, lokale, dedikerede og måske endda de 

fanatiske fans væk fra stadion. Hunt et al., (1999) beskriver, at det er vigtigt for klubberne at 

kommunikere en hård politik der straffer uacceptabel adfærd. Derudover er det også vigtigt at 

kunne få adskilt potentielle dysfunktionelle fans, ved blandt andet at have en familie sektion, og 

Hunt et al. (1999) foreslår at man eksempelvis også kan lade vær med at sælge alkohol efter et 

givent tidspunkt til en kamp. 

 

2.3 Det psykologiske aspekt 

Funk et al. (2001) benyttes til at få en psykologisk forståelse og baggrund for de elementer, der 

spiller en rolle, når en fan udvikler et forhold til en klub. ’The Psychological Continuum Model’ 

(PCM) består af fire stadier: Awareness, attraction, attachment & allegiance. Her er det vigtigt at 

notere at man over tid kan bevæge sig fra stadie til stadie, da ens psykiske relation til en sport, 

spiller eller et hold kan falde eller stige, alt efter hvor stor ens interesse er.  

 

Ved at benytte et psykologisk aspekt til forståelsen af fodboldfans i den danske Superliga, ønsker 

vi at opnå viden omkring, hvordan denne proces udvikler sig over tid, og hvad klubberne kan gøre 

for at få de fans der har en tilknytning til et hold ind på stadion, samt hvordan de kan udvikle 

deres forhold til flere fans.  
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Figur 3: Funk et al. (2001): The Psychological Continuum model.  

 

Det første stadie i PCM er ‘awareness’, som er det laveste stadie i et individs psykiske relation til 

en sport eller et hold. Funk et al. (2001) beskriver at awareness stadiet, er det stadie, hvor et 

individ bliver opmærksom på en given sport eller klub. Endvidere kan graden af opmærksomhed 

stige, når man eksempelvis lærer reglerne at kende inden for sporten. Selve opmærksomheden 

opstår ofte tidligt i en persons liv, hvor studier har indikeret at det ofte skyldes indflydelse fra 

eksempelvis forældre, trænere, institutter, medier og generelt er opmærksomheden drevet ud 

fra en social påvirkning (Funk et al., 2001). 

  

Det andet stadie er ‘attraction’, hvor det beskrives at et individ begynder at udvikle en tiltrækning 

til en given sportsgren, klub eller sportsudøver. Funk et al. (2001) beskriver at når der vælges en 

favorit sport/klub, er dette en indikation på at man har opnået attraction stadiet. Der 

argumenteres for at en opnåelse af attraction stadiet, er et resultat af at man har tilegnet sig en 

øget opmærksomhed og viden. Derfra har man sammenlignet de forskellige sportsgrene eller 

hold, hvorfra man har taget et aktivt valg omkring, hvad der er ens favorit sportsgren eller hold. 

De bagvedliggende grunde til at man er tiltrukket af en sport eller fan skyldes flere forskellige 

faktorer. Funk et al. (2001) redegør for i bilag 1, at det blandt andet skyldes hedoniske motiver 

(et ønske om en god oplevelse), psykologiske motiver, fysiske faktorer (stadion faciliteter m.m.) 
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& situationsfaktorer (specielle events m.m.). Det er dog vigtigt at pointere at undersøgelser har 

vist, at de forskellige faktorer ikke påvirker ens involvering med en sport eller et hold (Funk et al., 

2001). 

 

Tredje stadie er ‘attachment’, hvor Funk et al. (2001) beskriver at forskellen mellem attraction 

og både attachment og allegiance, er i forhold til graden af ens fysiske og psykiske relation til en 

sport eller et hold. Når man er på attachment stadiet, vil det derfor sige at man har en større 

tilknytning til en sport eller et hold, i forhold til hvis man er på attraction stadiet. Der 

argumenteres endvidere for at attachment er baseret mere på en indre, frem for en ydre 

motivation. Det skal forstås som at ens motivation for at engagere sig i et hold eller sport, skyldes 

at man føler man får en personlig belønning (Verywellmind, 2018) 

  

Det sidste stadie i PCM er ‘allegiance’, hvor der i denne kontekst er fokus på loyalitet, og dermed 

en persons individuelle loyalitet til en sport eller et hold. Funk et al. (2001) beskriver, at der er en 

række karaktertræk, der kendetegner at man har nået den størst mulige relation til en sport eller 

en klub. Denne kendetegnes ud fra at man har en vedholdende holdning til en given sport eller 

klub over tid. Her beskrives det, som kan ses i bilag 2, at den pågældende person tænker over 

holdet dagligt eller ugentligt, hvor der løbende evalueres over de forskellige 

beslutninger/ændringer der foretages i sporten eller for holdet. Derudover er man på allegiance 

stadiet, når man er uimodtagelig for at ændre sin holdning. Her beskriver Funk et al. (2001) at 

man blandt andet blokerer negativ information omkring ens sport eller hold, eller at man 

blokerer positiv information om andre sportsgrene eller hold. 

 

Ifølge Funk et al. (2001) er der også en bias forbundet med ens beslutningsproces. Der er en 

tendens til at man accepterer positiv information og omvendt forkaster negativ information. 

Afslutningsvis argumenteres der for, at man har en øget tilbøjelighed til eksempelvis at se kampe 

på TV, tage på stadion, lave køb i forbindelse med ens sport eller hold, når det er over en længere 

periode at man udviser denne adfærd (Funk et al., 2001). 
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2.4 Kundetilfredshed og kundeloyalitet 

Det sidste teoretiske valg EPSI, skal bruges til at skabe en kobling mellem kundetilfredshed og –

loyalitet med den sportslige teori. Dette har til formål at undersøge, hvilke faktorer der har den 

største betydning for fansene i den danske Superliga og deres beslutning om at tage på stadion. 

EPSI anvendes dermed endvidere til at udarbejde løsningsforslag på baggrund af vores resultater, 

som vil være udledt af en modificeret EPSI gennem brugen af ‘Structural Equation Models’  (SEM). 

   

Eskildsen et al. (2004) beskriver at European Performance Satisfaction Index (EPSI) er et rating 

framework som bruges af virksomheder af strategiske årsager, da studier fra forskellige industrier 

har vist at tilfredse og loyale kunder, er med til at forbedre bundlinjen for virksomheder 

(Eskildsen et al., 2004). 

EPSI rating frameworket er en struktureret ligningsmodel som søger imod at have en europæisk 

standard for at kunne skabe indsigt i kundernes tilfredshed og loyalitet. Undersøgelser af 

kundernes tilfredshed og loyalitet, er blandt andet med til at kunne skabe et fundament for at 

skabe lange og stærke kunderelationer samt en bedre bundlinje (EPSI-rating, 2019). Dette 

skyldes, at det er forklaret i bilag 3, at EPSI kan bruges som et værktøj til både at tracke ens 

kunder, sammenligne ens performance med andre virksomheder, og til at måle forskellige 

effekter af tiltag for at forbedre kundetilfredsheden og -loyaliteten. 

 

EPSI bruges inden for tre ikke-finansielle hovedområder; eksterne kunder, medarbejdere og 

repræsentanter for samfundet. I dette projekt ønsker vi som nævnt at undersøge de 

bagvedliggende motiver for hvorfor folk forholdsvis tager på stadion og hvorfor de ikke gør det, 

hvorfor der tages udgangspunkt i de eksterne kunder. Det er således kun en analyse af de 

eksterne kunder, som der skal belyses gennem brugen af EPSI. 
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Figur 4: Eskildsen et al. (2004), EPSI Rating Framework 

 

EPSI rating framework viser at opfattet værdi, kundetilfredshed og kundeloyalitet er drevet af de 

eksogene variable; Image, forventninger, produktets kvalitet og service (Eskildsen et al., 2004). 

Disse 7 variable er skjulte variable, da de ikke kan observeres. Undersøgelser viser at der fås et 

mere præcist estimat af disse variable ved at bruge flere indikatorer for den enkelte variable 

(Eskildsen et al., 2004). Når der ses på de fire eksogene aspekter, så har tidligere undersøgelser 

vist at vigtigheden af de enkelte variable kan variere en del fra branche til branche (Eskildsen et 

al., 2004). 

 

Eskildsen et al. (2004) fandt frem til i deres undersøgelse at EPSI Rating framework konkluderes 

at være temmelig stabil over tid, selvom at deres resultater viser at image spiller en større rolle 

for virksomheder end tidligere. Derudover fandt de frem til, at service elementet er vigtigt, da 

serviceparameteren spiller en vigtig rolle i forhold til at adskille industrier fra hinanden. 

 

3. Metode 

Dette afsnit har til formål at belyse, hvordan afhandlingen vil gribes an gennem vores 

metodiske valg, samt hvilket videnskabsteoretisk standpunkt afhandlingen har. Dette er med til 
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at danne rammen for, hvordan vi vil indsamle vores data og anvende vores analyser for at 

besvare vores problemstilling og tilhørende underspørgsmål. 

 

For at belyse ovenstående, gør vi brug af Saunders et. al. (2016) ‘research onion’, hvor vores 

fremgangsmåde er at starte i det yderste lag af løget og derfra gradvist arbejde os ind til kernen. 

 

 

Figur 5: Saunders et. al. (2016): The Research Onion. 

 

3.1 Filosofi 

Det yderste lag af løget betragter måden, hvorpå vi anskuer afhandlingen gennem 

epistemologien og ontologien, og dermed hvilken filosofisk tilgang, vi har til afhandlingen. 

Afhandlingen tager som bekendt udgangspunkt i en problemstilling, der er opstået på baggrund 

af vores undren over, hvorfor Superligaen klarer sig så dårligt med nedadgående tilskuertal. 

Problemstillingen skal dermed besvares gennem praktiske løsningsforslag, der har til formål at 

forbedre fremtidige resultater for Superligaens tilskuertal. Saunders et al. (2016) beskriver 

desuden, at hvis den vigtigste determinant for vores metodevalg og strategi, er vores 
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problemstilling og tilhørende underspørgsmål, så arbejder vi ud fra en pragmatisk betragtning. 

Den pragmatisk filosofi arbejder endvidere ud fra en praktisk baseret erkendelsesteori, som 

stemmer godt overens med vores fremgangsmåde, da vi på baggrund af vores problemstilling 

har valgt både at benytte kvalitative og kvantitative metoder, fordi vi mener, at begge metoder 

er nødvendige for at identificere og måle variable, der har en effekt på Superligaens tilskuertal. 

Ved at benytte flere metoder bekræfter vi yderligere den pragmatiske vinkel på afhandlingen, da 

vi ikke mener, at vi ville kunne give et fyldestgørende svar ved blot at anvende én vinkel, som er 

gældende for positivismen og interpretivismen (Saunders et al., 2016).  

 

3.2 Tilgang til den teoretiske udvikling 

Med udgangspunkt i vores problemstilling arbejder vi ud fra en deduktiv tilgang, da vi med 

udgangspunkt i problemstillingen har valgt en fremgangsmetode, der har til formål at besvare 

problemet ved at forklare og forstå udviklingen i Superligaen. Derudover tager vi udgangspunkt i 

teorien, hvorfra vi forsøger at bekræfte hvorvidt disse variable har en betydning for 

tilskuertallene i den danske Superliga. Bekræftelsen og relevansen af disse variable, vil blive målt 

gennem brugen af strukturelle ligningsmodeller, der vil vise os, hvorvidt disse sammenhænge er 

gældende for Superligaen. Endvidere vil vi gennem vores kvantitative studie forsøge at 

modificere EPSI og driverne med udgangspunkt i nogle identificerede faktorer og udvalgte 

variable.  

 

3.3 Metodiske valg 

Ved at have en pragmatisk filosofisk tilgang til afhandlingen, anvender vi et blandet 

metodedesign for at skabe sammenhæng og forståelse for vores forskning. Et blandet 

metodedesign benyttes ved brugen af både kvantitative og kvalitative dataindsamlings teknikker 

og analytiske procedure (Saunders et al., s. 169, 2016). Indledningsvis arbejder vi med en 

gennemgang af litteraturen for at udvide vores egen horisont, der skal være med til at give os en 

bedre ide om, hvilke faktorer der spiller en rolle for valget om at tage på stadion. Ud fra dette 

udarbejdes vores interviewguide, der vil indeholde spørgsmål vedrørende vores sports teoretiske 

valg samt EPSI. Interviewguiden vil videre benyttes til foretagelsen af semistrukturerede 
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interviews. Disse vil blive transskriberet, farvekodet og analyseret med henblik på at udvikle 

vores spørgeskema, der skal benyttes til den kvantitative data. Spørgeskemaet vil være todelt, så 

det både er relevant for dem der kommer på stadion og dem der ikke kommer på stadion, så det 

vil være muligt at identificere de vigtigste elementer for dem der kommer på stadion, samt 

undersøge hvad der kan øge interessen for dem, der ikke kommer på stadion. Spørgeskemaets 

forståelse og relevans vil først tjekkes, ved at udsende et pilotspørgeskema til nære venner, der 

skal forholde sig kritisk til spørgeskemaet, så vi vil opnå brugbar feedback, der skal være med til 

at justere og forbedre kvaliteten. Spørgeskemaets design vil indledningsvis bestå af spørgsmål, 

der skal være med til at definere respondenten ud fra køn, alder, bopæl og graden af interesse 

for Superligaen. Graden af interesse for Superligaen vil endvidere afgøre, hvorvidt respondenten 

vil stilles spørgsmål vedrørende at tage på stadion eller ikke tage på stadion. Det kvantitative 

metode design spiller dermed en dominerende rolle, da det kvalitative metode design 

udelukkende benyttes til udarbejdelsen af spørgeskemaet og understøtte de respektive 

spørgsmåls relevans. Dermed defineres vores metodedesign som værende ‘embedded mixed 

methods research’ (Saunders et al., s. 172, 2016).  

 

En undersøgelse kan som udgangspunkt være udforskende, beskrivende, forklarende eller 

evaluerende. Men ved at anvende mixed methods vil vores afhandling alt andet lige have flere 

formål. Vores problemformuleringen lægger op til, at vi vil forsøge at forstå den tendens, der har 

været gældende for Superligaen de seneste par år med nedadgående tilskuertal, hvilket afspejler 

en udforskende undersøgelse. Derudover bærer vores afhandling også præg af en forklarende 

undersøgelse, da vi gennem brugen af kvantitativ data vil forsøge at forklare relationen mellem 

variable og lysten til at tage på stadion, samt variable og den generelle interesse, der kan være 

årsagen til de seneste års faldende tilskuertal (Saunders et al., s. 174-5, 2016). 
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3.4 Forskningsstrategi 

Det er vigtigt for os at få defineret det område, som vi arbejder inden for. Endvidere er vores valg 

om et mixed method research design, afgørende for hvilken research strategi vi anvender. Først 

og fremmest har vi med en virkelig case at gøre, hvor Superligaen er genstand for vores 

afhandling. Heri forsøger vi at forstå de omkringliggende dynamikker og den specifikke kontekst, 

der er gældende for Superligaen på nuværende tidspunkt. Det er dermed fundamentalt, at vi 

forstår konteksten, når vi forsker et casestudie (Saunders et al., s. 185, 2016).   

 

For at opnå indsigt og forståelse for, hvorfor det går Superligaen dårligt, er det vigtigt at vi 

benytter de rette indsamlingsmetoder for fuldendt at forstå de dynamikker, der gør sig 

gældende. Som nævnt tidligere benytter vi os dermed af en tilgang, der både benytter kvalitative 

metoder og kvantitativ metode, da vi mener, at dette vil give os det bedste resultat. Indsamlingen 

af data vil derfor bestå af research af litteraturen, udarbejdelsen af semistrukturerede interviews 

og en online spørgeskemaundersøgelse, der alle skal hjælpe til forståelsen og besvarelsen af 

afhandlingens problemformulering.  

 

3.5 Tidshorisont 

Vi arbejder ud fra en tidshorisont, der skal være med til at retfærdiggøre, at vi arbejder ud fra et 

aktuelt fænomen - og ikke blot en enkelt sæson med dårlige tilskuertal. Dermed tager 

afhandlingen udgangspunkt i den tendens, der har været aktuel siden sæsonen 13/14, hvorfra 

tilskuertallene har været nedadgående. Problemstillingen er dermed opbygget omkring en 

tendens, der har været gældende over en længere periode. Dataindsamling og databehandling 

sker dog over en kortere periode, da der er formelle krav til frist for afhandlingen. 

 

3.6 Teknikker og procedure 

Afhandlingen har det som underliggende krav, at der kan påvises en høj grad af både reliabilitet 

og validitet. For at sikre en høj reliabilitet, så det vi måler er sikkert og præcist, blev der taget 

flere valg imod at danne en ramme omkring at en sekundær undersøgelse, vil kunne komme frem 

til de samme resultater. For at højne reliabiliteten blev der udarbejdet semistrukturerede 
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interviews, hvor vi lagde vægt på at foretage disse i sikre omgivelser for respondenten, så dette 

ikke vil påvirke udfaldet af deres svar. Endvidere gav vi respondenten plads og tid til at finde et 

tidspunkt i kalenderen, der passede vedkommende på bedst mulig vis, så interviewet ikke blev 

forhastet og dermed opnå så høj kvalitet som muligt. Vi havde endvidere ikke problemer under 

udførelsen af vores interviews med misfortolkede spørgsmål og svar fra individuelle 

respondenter der afveg markant fra resten. Desuden gjorde vi også en indsats som ansvarlige for 

vores egne interviews, ved at være velforberedte inden for vores teoretiske ramme og 

interviewguide, samt at undgå at påvirke respondenten til at besvare spørgsmålene efter en 

bestemt overbevisning.  

 

Ved udarbejdelsen af vores spørgeskema lagde vi stor vægt på, at spørgsmålene forholdte sig så 

simple som muligt, så vi ville undgå at have respondenter, der kunne misforstå eller slet ikke 

forstå vores spørgsmål. Derudover blev størstedelen af vores spørgsmål udarbejdet ud fra likert-

skalaen med 7 forskellige svarmuligheder, da vi mener, at denne skala ville give bedst mulighed 

for respondenten i forhold til at påvise sin mening. 

 

Indledningsvis udarbejdede vi, som tidligere nævnt, et pilotspørgeskema, der blev sendt til 

bekendte for at kvalitetssikre spørgeskemaet for små fejl og dermed være med til at vi kunne 

foretage eventuelle justeringer. Der er dog enkelte ting i forbindelse med besvarelserne af 

spørgeskemaerne vi ikke kan sikre, da vi ikke ved, hvornår respondenten har besvaret 

spørgeskemaet, hvilket kan betyde at besvarelsen har været forhastet eller ikke har behandlet 

det seriøst. Endvidere blev flere anerkendte teorier anvendt i forhold til, at undersøge de 

forskellige latente variabler, som kan have en påvirkning i forhold til enten at tage på stadion 

eller ej. Fokus er derfor på at have overensstemmende data fra flere forskellige kilder, da dette 

vil højne reliabiliteten. Yderligere bliver der anvendt flere måleinstrumenter i vores analyser i 

forhold til at måle reliabiliteten. Vi mener dog, at der er et forbehold i forhold til disse 

måleinstrumenter. Det skyldes i høj grad, at vi har med et spørgeskema at gøre, og der dermed 

er tale om respondenter, som har subjektive holdninger. Vi forholder os derfor kritisk til 

måleinstrumenterne, da vi er opmærksomme på, at de subjektive holdninger i stikprøven kan 



Tobias Obel Hansen & Matthis Karlsson     Cand Merc. EMF 

Side 30 af 115   

medføre at der ikke skabes et retvisende billede af den brede befolkning. Hvis det er tilfældet at 

der ikke skabes et retvisende billede af populationen, vil måleinstrumentet som ellers har en høj 

reliabilitet derfor alt andet lige ikke medføre en høj reliabilitet for stikprøven. 

 

For at sikre en høj validiteten er der i afhandlingen søgt imod at sørge for en sammenhæng 

mellem gyldigheden og relevansen for dermed at sikre at vores resultater er så korrekte som 

muligt.  

 

For at sikre en høj gyldighed er der i gennem afhandlingen sørget for at der er en god 

overensstemmelse mellem vores teoretiske og empiriske begrebsplan (Andersen, 2013). Dette 

er der sørget for ved at sikre at det teoretiske grundlag der anvendes i afhandlingen, også er det 

der undersøges både i forhold til vores interviews og spørgeskema, og generelt i en rød tråd 

gennem afhandlingen. 

 

I forhold til hvor relevante vores latente variabel er i forhold til vores problemformulering, så 

mener vi her at der er en god rød tråd (Andersen, 2013). Det skyldes at vi har anvendt afhængige 

variable i forhold til at belyse hvad der kan få henholdsvis dem som kommer på stadion til at øge 

deres fremmøde (kundetilfredshed -og loyalitet), og dem som ikke kommer på stadion til at 

komme på stadion (øget interesse). Vi ved fra vores teori at det er blevet bevist at en øget 

kundetilfredshed og kundeloyalitet øger bundlinjen, og dermed er der indikation for, at det vil 

øge fremmødet på stadion (Eskildsen et al., 2004). Endvidere er der brugt teori fra PCM der viser 

at der er en sammenhæng mellem at øget interesse kan få én til at stige i forhold til ens relation 

til et hold, hvilket vil gøre én mere tilbøjelig til at tage på stadion (Funk et al. (2001).  

 

Afslutningsvis er der ligesom ved reliabiliteten, flere målingsmetoder der bliver anvendt i vores 

kvantitative metode, til at måle på validiteten, hvilket ligeledes skal tages med et forbehold. Det 

skyldes at på trods af at der er målinger der kan vise at der er en god validitet i modellerne, så vil 

resultaterne ikke være korrekte hvis selve stikprøven ikke er repræsentativ i forhold til at sige 

noget generelt om populationen. 
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4. Markedet 

4.1 Superligaen og fankulturen 

Den danske fankultur udsprang for alvor i forbindelse med Superligaens start i 1991, som var med 

til at professionalisere dansk fodbold, og dermed sørge for at den danske liga fik europæisk klasse 

(Peitersen, 2004). Denne professionalisering bestod i at den bedste mandlige række, som førhen 

gik under navnet 1. division, nu skiftede navn til Superligaen, hvor der blev sammensat en 

turneringsmodel på 10 hold. Inspirationen til at lave et opgør med den traditionsrige amatør linje 

i den bedste mandlige liga, skete på baggrund af at dansk fodbold var præget af en tilskuer krise, 

hvor en af grundene til denne krise var, at kvaliteten blev lavere, da de gode spillere forsvandt til 

udlandet uden kompensation til klubberne, hvorfor tilskuerne synes der manglede 

underholdningsværdi (Carlsen, 2016). Den daværende sportsdirektør for FC København, Niels-

Christian Holmstrøm forklarede endvidere at: ”Vi skal have en Superliga med alene økonomisk 

bæredygtige klubber med lutter fuldtidsprofessionelle spillere og på tidssvarende stadioner. Man 

kan ikke længere adskille sport og forretning, og derfor er der ikke plads til flere hold end strengt 

nødvendigt” (Carlsen, s. 15, 2016). Med denne forklaring kom der et ekstra aspekt på de 

bagvedliggende grunde for at oprette Superligaen, der ikke kun handlede om at det rent 

sportsligt skulle blive mere attraktivt, men at det i høj grad også handlede om at udnytte et 

potentiale for at tjene penge. 

 

Strategien bag oprettelsen af Superligaen var klar: De klubber med den største kapital, bedste 

spillere og den største publikums- og medieinteresse skulle samles og konkurrere mod hinanden 

i Superligaen (Peitersen, 2004). For at kunne drive dansk fodbold professionelt og dermed 

forsvarligt, betød det at sponsorkonceptet skulle være attraktivt. Derfor skulle omgivelserne før, 

under og efter kamp have et vist niveau, som blandt andet skulle indebære en overvældende 

stemning fra lyd stærke og farverige fans. Her opstod der en problemstilling, for som Peitersen 

(2004) forklarer, så eksisterede der ikke nogen officielle fanklubber i Danmark i 1990, og 

forholdet imellem en klubs mest fanatiske fans og klubbens ledelse var ikke altid præget af 

samarbejde. Klubbernes ledelse var ikke parate til at acceptere de lidt mere pågående fans, da 

de frygtede at klubbens navn skulle optræde i forbindelse med en ’urolig’ gruppe, som kunne 
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skade klubbens omdømme, dog var klubbernes ledelse klar over vigtigheden af et stort publikum, 

hvorfor de fleste klubber havde en støtteforening (Peitersen, 2004). Disse støtteforeninger 

fungerede som det neutrale mellemled mellem tilhængere og klubben, og det var disse 

støtteforeninger som klubberne henviste til, når der var forsøg fra fans om at skabe en smule fan 

aktivitet. Klubberne brugte ifølge Peitersen (2004) disse støtteforeninger til at fralægge sig 

ansvaret for fan aktivitet og stemning. Dog var der ikke mange fans dengang, og selvom det 

varierede fra klub til klub, var den typiske danske fangruppe i 1990 på 20-30 mandlige og måske 

et par kvindelige tilhængere som havde et tilhørsforhold til hinanden, men som sådan stadigvæk 

ikke var organiseret (Peitersen, 2004). 

 

I takt med den øgede globalisering var der flere som voksede op med billeder fra DR’s 

lørdagsmagasin ’Tipsfodbold’, der viste engelske tilskuere som skabte en stemning, der 

fascinerede de danske fans. I takt med at satellit-tv i 1990 blev en realitet, blev fascinationen fra 

andre landes fankultur kun øget. Især TV2 var med til at øge denne inspiration fra udlandet, da 

de begyndte at vise ugentlige italienske og spanske kampe, der viste hvor kogende atmosfæren 

var, hvilket i høj grad tiltalte de mere entusiastiske danske tilhængere, hvorfor ønsket om en 

rigtig fanklub blev et gennemgående budskab for de mest fanatiske tilhængere (Peitersen, 2004). 

Dette resulterede i at de entusiastiske tilhængere havde konkrete ønsker og visioner som 

Peitersen (2004) blandt andet nævner indebar et specielt afsnit på stadion, hvor man kunne 

skabe en rigtig fankultur med bannere, slagsange osv. Den øgede globalisering og dermed 

efterspørgsel har efter alt at dømme været med til at påvirke klubbernes ledelser til i højere grad 

at investere i fansene. I 1990 kom den første officielle fanklub i Danmark, AaB Support Club, og 

inden for 3-4 år havde samtlige Superligaklubber en fanklub. Superligaen blev hurtigt en succes, 

og på trods af frygten, viste tv-kampe og høje tilskuertal sig ikke at være modsætninger. Her var 

det Tv2 som startede med at have rettighederne over Superligaen i 1991 hvor de betalte 87 

millioner for rettighederne som skulle gælde i 5 år hvilket svarede til 17-18 millioner kr. om året 

(Berlingske Tidende, 1990) 
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På trods af at der kom flere penge ind til klubberne, kørte det hele ikke på skinner i starten af 

Superligaens tid. Carlsen (2016) forklarer at f.eks. Brøndby IF kom i store økonomiske problemer, 

fordi klubben brugte ca. 250 mio. kr. på at købe majoriteten af aktierne i Interbank i et forsøg på 

at skabe en forretning, der var uafhængig af resultaterne på banen. Problemet var her at købet 

var finansieret med lånte penge, hvilket medførte at klubben skulle betale 20 mio. kr. om året i 

renter, hvilket var medvirkende til at Brøndby i slutningen af 1991 skyldte i nærheden af 400 mio. 

kr. (Carlsen, 2016). Nogle af de samme tendenser på økonomiske problemer så man også hos 

andre klubber, blandt andet den traditionsrige klub Frem, som blev nød til at erkende sig konkurs 

i 1992, og AaB var også nødt til at gå i betalingsstandsning i 1993 grundet en gæld der var blevet 

så stor at renterne ikke kunne betales hvis forretningen skulle overleve. 

 

Det begyndte dog at se lysere ud fra midten af 90’erne og de næste 10 år frem, da klubberne 

begyndte at få flere penge ind, hvilket især var fra tv-aftalerne. Fodboldkampene var nu blevet 

så populære, at de store fodboldkampe var noget af det mest sete TV overhovedet i Danmark. 

Dette skabte samtidig en revolution inden for tv-markedet, da kommercielle kanaler som Viasat 

Sport og TvDanmark bød sig ind i konkurrencen om at erobre markedsandele af de eftertragtede 

fodboldrettigheder, hvilket var en konkurrence som fodboldklubberne nød godt af (Carlsen, 

2016). I 1997 bød Modern Times Group (MTG) som bestod af Viasat kanalerne TV3, TV3+, Viasat 

Sport 1, 2 & 3, sig ind på fodboldrettighederne fra 1997-2002. Dette tilbud kunne public-service 

stationerne ikke hamle op med, og Tv2 og DR blev derfor de store tabere i spillet om 

fodboldrettighederne. I forbindelse med MTG’s overtagelse af fodboldrettighederne, blev dette 

også startskuddet til at vise Superligaens kampe live. Live-kampene viste sig at øge interessen 

generelt for fodbold. Der kom flere og flere tilskuere på stadion, og sponsorerne fik value for 

pengene i forhold til den øget eksponering samtidig med at klubberne fik flere penge ind fra tv-

aftaler, hvilket kunne være med til at opretholde en vis kvalitet (Carlsen, 2016). 
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4.2 Superligaens struktur 

Igennem Superligaens tid er der også sket ændringer i selve strukturen. Således er man gået fra 

at have 10 hold i Superligaens første sæsoner, hvor en sejr i denne periode gav 2 point, og hvor 

hvert hold mødte hinanden 2 gange. Efter hvert hold havde mødt hinanden 2 gange var der spillet 

18 kampe, og de 2 dårligste hold røg derfra ud af Superligaen og ind i Kvalifikationsligaen 

(Wikipedia, 2018). Herfra blev de tilbageværende 8 holds målscorer nulstillet og deres point 

halveres, hvorefter at de skulle møde hinanden 2 gange igen, hvorfor de i alt fik spillet 32 kampe. 

Denne struktur holdt indtil 1995/96 sæsonen hvor man ændrede strukturen til at der nu skulle 

være 12 hold. Ændringen skete i forbindelse med Divisionsforeningernes generalforsamling, hvor 

den nye turneringsstruktur i Danmarksturneringen blev vedtaget. Her blev det besluttet at der 

skulle være 12 hold i Superligaen som skulle møde hinanden 3 gange uden slutspil. Formålet med 

de nye regler var at gøre turneringsforløbet mere enkelt og overskueligt end tidligere, da man 

blandt andet ville gå væk fra den berettigede kritik af halvering af holdenes point og den slettede 

målscorer efter grundspillet (Politiken, 1995).  

 

Yderligere skete der en ændring i Superligaen fordi, at UEFA havde dikteret at der skulle spilles 

med 3 point for en sejr i alle europæiske ligaer, hvilket endda ændrede udfaldet af hvem der 

vandt Superligaen i 1995/96. Brøndby endte som vindere på trods af at mesterskabet var havnet 

hos AGF hvis man havde spillet med 2 point for en sejr (Wikipedia, 2018). 1995/96 sæsonen var 

også den første sæson hvor rettighederne til liganavnet blev solgt, hvorfor Superligaen i denne 

sæson derfor fik navnet Coca Cola-ligaen, og siden hen har Superligaen skiftet navn i forhold til 

hvem der har købt sponsor rettighederne til ligaens navn. 

 

Selvom der var flertal for at der var behov for ændringer i turneringsstrukturen i Danmark, 

frygtede skeptikere at den nye struktur stadigvæk ville have konsekvenser. Skeptikerne frygtede 

at udvidelsen af Superligaen ville hindre en fortsat tilskuerfremgang og skade den sportslige 

kvalitet, grundet at der skulle komme et par ekstra hold med i den bedste række (Hvem Hvad 

Hvor, 1996). På trods af skepsissen, holdt strukturen med de 12 hold til og med 2015/16 sæsonen. 
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Det blev vedtaget at Superligaen skulle have et nyt ansigt i sæsonen 2016/17, hvilket ville 

medføre at Superligaen skulle indeholde flere hold, slutspil og playoffkampe hvilket var udtænkt 

af det hollandske firma Hypercube som var med til at foreslå en lang række nye Superliga 

modeller. Superliga-strukturen endte med at modellen blev kaldt for ”Venus B”. I bilag 4 er det 

muligt at se, at den nye struktur medførte at Superligaen nu bestod af 14 hold, hvor der er tale 

om en todelt sæson, hvor alle spiller mod alle i første halvdel, også kaldt for grundspillet (TV2, 

2015). Efter grundspillet går de bedste 6 hold videre til mesterskabsspillet hvor de møder 

hinanden 2 gange, og hvor der kæmpes om at vinde mesterskabet og om deltagelse i Europa 

League-kvalifikationen. De 8 dårligste ryger samtidig i nedrykningsspillet, hvor der kæmpes for 

overlevelse i Superligaen samt der kæmpes for muligheden om at komme i playoffkampe til 

Europa League-kvalifikationen. 

 

Intentionen bag denne struktur forklarede DBU-formand Jesper Møller som: ”Dansk fodbold har 

brug for en stærk Superliga, så vores bedste hold kan konkurrere internationalt og skabe gode 

resultater. Det skal den nye struktur være med til at sikre gennem flere spændende kampe med 

betydning og dermed tættere kampe om de vigtige placeringer.” (TV2, 2015). Endvidere beskriver 

næstformand i DBU, Bent Clausen, at den nye struktur er med til at skabe udvikling, mere 

interessant fodbold og at strukturen vil være med til at skabe opbakning både til spillere, frivillige 

og fans (TV2, 2015). På trods af den nye struktur har været med til at skabe mere spænding på 

grund af de mere intense kampe i slutspillet og i playoffkampene, viste strukturen at være med 

til at påvirke det gennemsnitlige antal tilskuere pr. kamp til det laveste niveau i mere end 10 år 

(Tipsbladet, 2018a). Det forklares dog at det ikke alene er strukturen der har haft en påvirkning, 

da der i forvejen var en negativ tendens og at den nye struktur har været med til at skabe flere 

kampe, da der nu spilles 250 i stedet for 198 kampe (Tipsbladet, 2018a). 

 

Divisionsforeningen valgte i 2018 på en generalforsamling, at Superligaen endnu engang skal 

ændres i 2019/20 sæsonen (Tipsbladet, 2018b). Således skal Superligaen atter bestå af 12 hold, 

dog ændrer det ikke på den grundlæggende struktur der er indført siden 2016/17 sæsonen. Der 

vil fortsat være et grundspil hvor alle hold mødes 2 gange, hvorefter top-6 spiller imod hinanden 
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i mesterskabsspillet, og bund 6 spiller imod hinanden hvor de kæmper imod nedrykning, hvor 

alle playoffkampe reelt er sløjfet (Tipsbladet, 2018b). Meldingen ud af til hedder, at klubberne er 

blevet enige om at skære Superligaen ned til 12 hold (Tipsbladet, 2018b). Dog kan der spekuleres 

i hvor stor en påvirkning Tv-stationerne har haft, da de har udtalt, at der ikke er noget marked 

for 14 klubber i Superligaen, da blandt andet TV3 mener at det skaber for mange uinteressante 

kampe (Herning Folkeblad, 2018). Endvidere oplyser Tipsbladet (2018c), at ifølge deres 

oplysninger tilbød Nordic Entertainment Group, der råder over 3+ og TV3 Sport, Superliga-

klubberne knap 40 millioner kroner mere i tv-penge om året, hvis de skar ligaen ned til 12 hold. 

 

4.3 Tilskuerudviklingen 

Den positive udvikling kunne ses i det gennemsnitlige antal tilskuere som var på 2.752 pr. kamp i 

den bedste mandlige række i 1978, hvilket i 2004 var kommet op på et gennemsnit på 9.850 pr. 

kamp i forårssæsonen (Carlsen, 2016).  Carlsen (2016) pointerer dog at der er en lang række 

faktorer andet end tv som spiller ind, blandt andet nye stadioner med bedre faciliteter et højere 

spillemæssigt niveau og ikke mindst en ny kultur blandt tilskuerne, hvor flere og flere danskere 

nu identificerede sig som tilhænger eller fans af en bestemt klub i Superligaen. På trods af den 

succes som Superligaen alt andet lige har haft, så viser udviklingen de seneste år fra 2013/14 til 

2017/18 sæsonen en overordnet negativ udvikling som kan ses i nedenstående figur, da det 

gennemsnitlige antal tilskuere pr. kamp i 2013/14 sæsonen som tidligere nævnt var på 7.915 hvor 

det var faldet til et gennemsnit på 5.525 i 2017/18 sæsonen, hvilket svarer til et fald på 30 %. 

Selvom der dog er kommet en stigning i 2018/19 til 6.162 gennemsnitlige antal tilskuere pr. 

kamp. 
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Figur 6: Transfermarkt (2019): Gennemsnitlig antal tilskuere pr. kamp i Superligaen ud fra sæson. 

 

Der findes flere forklaringer til denne udvikling: En af dem kan forklares ved at der er sket en 

kommerciel udvikling. Siden 2006 er prisen på tv-rettighederne eksploderet, hvor prisen i 2006 

blev anslået til at ligge på omkring 80-90 millioner kroner årligt, blev aftalen om rettighederne 

anslået til at have kostet TV Sports Markets 400 millioner kroner årligt i 2015 (Fredericia Dagblad, 

2015). Denne ændring i de kommercielle priser har medført et skift i magtbalancen, forstået på 

den måde at kræfterne i højere grad bliver brugt på at give tv-udbyderne de bedste betingelser i 

stedet for at fokusere på at forbedre oplevelsen bedst muligt for tilskuerne. En af de store 

konsekvenser ved dette er at man nu er gået væk fra at alle Superliga klubberne spillede klokken 

15 om søndagen, men i stedet bliver kampene nu spredt fra fredag til mandag for at sikre en bred 

tv-dækning (Fredericia Dagblad, 2015). Det sker netop for at please udbyderne af tv-

rettighederne, og dermed give dem muligheden for at sendetiden for Superligaen ikke skal 

konkurrere med andre ligaer som eksempelvis Premier League. Det skaber dog samtidig 

problemstillinger, da det kan være svært at få tid til eksempelvis at rejse fra Sjælland til Jylland 

en mandag for at se sit hold spille klokken 18, når man samtidig har en travl hverdag med arbejde, 

studie eller noget helt tredje. 
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En anden og væsentlig årsag kan også findes i nogle af de hold som henholdsvis rykker op i 

Superligaen, og omvendt rykker ned i 1. divisionen. Det kan aflæses i ovenstående figur, at et 

væsentligt knæk i kurven skete fra 2015/16 sæsonen til 2016/17 sæsonen, hvor det 

gennemsnitlige antal tilskuere faldt fra 7.256 til 5.786. Graver man dybere ned i detaljerne ses 

det, at det hold med det laveste gennemsnitlige antal tilskuere, Hobro IK, med 2.486 tilskuere 

rykkede ned i 1. divisionen, som var et gennemsnit der var 4.791 færre gennemsnitlige tilskuere 

end Superligaens samlede gennemsnit (Transfermarkt 15/16, 2019).  

 

På trods af et hold med et lavt antal gennemsnitlige tilskuere rykkede ned, rykkede der 3 nye 

hold op fra 1. divisionen, grundet den nye Superliga struktur. Disse 3 hold var, AC Horsens, Lyngby 

BK & Silkeborg IF, der hver især endte 16/17 sæsonen med et gennemsnitligt antal tilskuere på 

henholdsvis 2.465, 2.574 & 2.962, hvor AC Horsens havde det dårligste antal af tilskuere i 

Superligaen, efterfulgt af Lyngby BK og hvor Silkeborg havde det 4. dårligste (Transfermarkt 

16/17, 2019). Disse tre hold havde tilsammen et gennemsnitligt antal tilskuere svarende til 2.667, 

hvilket er 3.119 fra det samlede gennemsnitlige antal tilskuere i Superligaen.  

 

Dette giver et indblik i, at mindre traditionsrige klubber kan have en negativ effekt på det 

gennemsnitlige antal tilskuere i Superligaen, dette kan også ses hvis man sammenligner med den 

traditionsrige klub Vejle Boldklub som rykkede op i Superligaen i 2018/19 sæsonen, hvor de på 

nuværende tidspunkt har et gennemsnitligt antal tilskuere på 5.506 (Transfermarkt 18/19, 2019). 
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5. Kvalitativ metode 

5.1 Indledning 

Vores kvalitative metode består af semistrukturerede interviews. De blev afholdt enkeltvis og 

alene sammen med respondenten hjemme hos respondenten for at skabe de bedste rammer for 

et brugbart interview. Ved at udførelsen af disse interviews kræves det af os som interviews, at 

vi har opbygget en teoretisk og/eller praktisk viden indenfor området for at udarbejde en 

relevant interviewguide og for at sikre brugbarheden af de udførte interviews (Andersen, 2013). 

Som nævnt tidligere er interviewguiden bygget op omkring relevant sports teori inden for 

fankultur samt de motiver og årsager, der ligger til grund for valget om at tage på stadion. 

Endvidere har vi en masse praktisk know-how og forestillinger om, hvad der kan være med til at 

påvirke valget om at tage på stadion med udgangspunkt i vores egen holdninger og idéer 

 

Interviewguiden (bilag 5) har til formål at skabe retningslinjerne for interviewet, så det bliver så 

brugbart og relevant som muligt. Men ved at anvende den semistrukturerede form, giver det 

stadig mulighed for at opdage nye vinkler i afhandlingen, da det vil være muligt at grave dybere 

i nogle af respondentens svar, hvis dette ønskes.  

 

Vi valgte denne interviewform, da vi mener, at den ville give os de bedste resultater og mest 

brugbare svar, da den holder en linje for, hvad der skal snakkes om, men stadig giver mulighed 

for nye retninger alt efter, hvad respondenten svarer. Ved at give respondenten mulighed for at 

svare åbent, vil det give mulighed for at skabe retninger, vi ikke selv havde tænkt over, som 

potentielt kan være med til at udvide vores horisont. Dette kan endvidere være med til styrke 

kvaliteten og relevansen for de spørgsmål, som vil udarbejdes i forbindelse med vores 

efterfølgende spørgeskema. Formålet med vores semistrukturerede interviews er dermed 

udelukkende at indsamle viden, information og identificerer nye vinkler, som vi kan bruge til 

vores spørgeskema.  

 

Respondenterne (bilag 6) er valgt gennem personligt netværk, da vi vidste at disse personer 

havde en holdning til vores spørgsmål og alle var engageret på forskellige niveauer i forhold til 
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Superligaen. Repræsentativiteten for vores interviews kunne fordelagtigt havde været højere ved 

at have en større spredning i alder, geografi og flere kvinder, for at se om der ville være yderligere 

ligheder eller afvigelser blandt respondenterne på baggrund af alder, køn eller geografisk 

placering. 

 

De fulde interviews kan ses i bilag 7, hvor de er transskriberet og farvekodet for at skabe et 

detaljeret indblik i, hvad vores interviews indeholder, og gør det nemmere for os at lave en 

holdbar analyse. Endvidere danner de let og overskueligt overblik for både os selv og læser. 

 

5.2 Begrundelse for spørgsmål 

Med udgangspunkt i vores teoretiske afsnit og den viden, vi har fået igennem de videnskabelige 

artikler, har vi på baggrund af disse udvalgt de faktorer, som vi anser for at være mest relevante 

til vores semistrukturerede interviews, og som vi ønsker yderligere information omkring.  

 

5.2.1 Attraction, attachment & allegiance 

Indledningsvis til vores interviews blev respondenterne stillet spørgsmål, der tog udgangspunkt i 

det psykologiske aspekt. Dette var både for at få respondenten til at føle sig tilpas, da det var 

nogle forholdsvis bløde spørgsmål, men også for at få en idé om, hvordan forholdet mellem klub 

og fan udvikler sig over tid.   

 

5.2.2 Attendance 

Attendance spørgsmålene var til for at få en idé om, hvilken slags fan vi arbejdede med. Om det 

var en person der tog på stadion eller så kampen hjemmefra. Derudover ville det være 

interessant at høre respondenten om, hvorfor han eller hun (ikke) ejer sæsonkort og om 

vedkommende deltager til udebanekampe.  
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5.2.3 Faktorer 

I forbindelse med attendance blev respondenten spurgt ind til mulige årsager, der påvirkede 

vedkommende til (ikke) tage ind på stadion. Dette var for at identificere primære og sekundære 

årsager og for at finde ud af, hvad der har den største effekt på lysten til at tage på stadion.  

 

5.2.4 Image 

Spørgsmålene vedrørende image tog udgangspunkt i EPSI for at finde ud af, hvorledes klubbernes 

image påvirker deres fans lyst til at tage ind på stadion. Her blev respondenterne spurgt ind til 

deres egen opfattelse af deres hold, vigtigheden af at vise man var fan af sit hold og hvorvidt 

dette i kombination påvirkede ens lyst til at tage på stadion.  

 

5.2.5 Forventninger 

Forventningerne tager ligeledes udgangspunkt i EPSI, og handlede om hvorvidt respondentens 

forventninger til sæsonen påvirkede deres lyst til at tage på stadion. Forventningerne berørte 

klubbens resultater, truppen, stemningen og faciliteterne for at finde ud af, hvorvidt disse 

faktorer påvirkede deres lyst til at tage på stadion.  

 

5.2.6 Produkt 

Produktet er den tredje variabel udledt af EPSI. Produktet i forbindelse med fodboldkampe på 

stadion indebærer hele oplevelsen og det dét indebærer at være på stadion. Respondenterne 

blev spurgt ind til hvorvidt prisen til billetter, merchandise og mad påvirkede deres lyst til at tage 

på stadion. Ligeledes blev spillertruppen igen spurgt ind til og klubbens præstationer. Formålet 

med disse spørgsmål var igen for at identificere vigtigheden og relevansen af pris og produkt som 

element i forbindelse med lysten til at tage på stadion.  

 

5.2.7 Service 

Den fjerde variabel af EPSI er service. Respondenterne blev spurgt ind til relevansen i forhold til 

service og berørte blandt andet parkeringspladser, transportmuligheder og betjening på stadion. 
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Ligeledes blev der spurgt ind til om der drages nyttig information fra klubberne og 

tilgængeligheden af billetter.  

 

5.2.8 Tilfredshed 

Afslutningsvis blev der spurgt ind til kundetilfredsheden, der er et af de afgørende elementer fra 

EPSI. Respondenten blev spurgt om tilfredshed i forhold til deres klub og om de ville kunne pege 

på elementer, der ville kunne øge deres tilfredshed. 

 

5.2.9 Loyalitet 

Helt til sidst blev respondenterne spurgt ind til loyalitet, om de opfattede dem selv som loyale 

fans, hvad der definerede en loyal fan samt om deres loyalitet påvirkede lysten til at tage på 

stadion.  

 

5.3 Kritik af interviewguide 

Den største ulempe ved denne interviewform er, at den er meget tidskrævende, og at der kun 

kan laves ét interview ad gangen, hvilket er med til at sænke processen som helhed. Derudover 

er der begrænset betænkningstid for respondenten, hvilket kan sænke kvaliteten af svarene, da 

respondenten muligvis ikke får sagt alt det han eller hun vil (Malhotra et al., 2012). Dette har vi 

forsøgt at modarbejde ved at stille simple spørgsmål og sætte tid af til at forklare udtryk eller 

spørgsmål, som respondenten måtte have i forhold til forståelsen af forskellige spørgsmål eller 

udtryk. Endvidere kan der ved at benytte en semistruktureret interviewform, være større 

sandsynlighed for at vi som interviewere er med til at påvirke interviewets forløb i en bestemt 

retning uden egentlig at være klar over det, og dermed gå glip af andre relevante informationer. 

Det kan desuden være svært at analysere og fortolke data, da der kan fremgå skjulte beskeder 

og motiver, som respondenten ikke har fået udtrykt eksplicit (Malhotra et al., 2012).  

 

Selve interviewguiden er bygget op omkring EPSI, hvoraf vi ved opbyggelsen var usikre på, 

hvorvidt vi skulle definere de forskellige variable samt udarbejde spørgsmål, som 

respondenterne ville være i stand til at forstå. Derudover var vi også usikre på variablenes 
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relevans i forhold til at sætte EPSI i en sportslig kontekst, hvilket også fremgår af resultaterne, 

hvor det er tydeligt at ‘image’ f.eks. ikke spillede en væsentlig rolle for respondenterne. 

Interviewguiden består udelukkende kun af meget åbne spørgsmål, hvor det er op til 

respondenten at fortolke spørgsmålet - det kunne derfor havde været fordelagtigt med nogle 

mere lukkede spørgsmål, hvor vi havde spurgt respondenterne, hvorvidt de ville placere 

vigtigheden af de forskellige variable på en skala fra 1-10 for at få en mere konkret forståelse 

frem for et svar, hvor vi selv skulle fortolke vigtigheden af faktoren ud fra deres svar.  

 

5.4 Resultater 

I det følgende vil resultaterne fra vores interviews blive præsenteret med henblik på at vise 

tendenser i svar og betydningen af de forskellige variable for vores respondenter.  

 

5.4.1 Attraction, attachment & allegiance 

Ens for alle respondenter har de fulgt med i den danske Superliga i mange år, hvor interessen for 

fodbold begyndte at finde sted i en tidlig alder mellem 6-10 års alderen. Endvidere var det meget 

typisk, at interessen blev skabt gennem familie eller venner forhold til fodbold, hvor Kevin 

udtaler: ”Det havde meget med min mor og specielt min far at gøre, da han også selv er stor 

fodboldfan. Så det er ham, der har fået mig til at blive interesseret i fodbold.”  

 

Ligeledes kan valg af hold sidde helt tilbage fra dengang og oplevelser man har haft i forbundet 

med sin barndom, gav Stefan udtryk for: ”Det er fordi jeg blev inviteret ind og se dem spille 

fodbold, og så var det bare det første hold, som det var at jeg så live. Og så var jeg vel bare i den 

alder hvor drenge som spiller fodbold skal til at finde sig en klub som man skal være fan af, og så 

blev jeg fan af FCK.” Dermed opstår selve forholdet mellem klub og fan allerede i en ung alder og 

påvirkes ofte at relationer og oplevelser. Alle respondenter gav endvidere udtryk for, at de følte 

sig tilknyttet til dansk fodbold, hvor Mathias uddybede: ”Ja, den er stærkere end nogen anden 

liga. Det er dansk fodbold og der er en anden følelse ved det. Man er I dét, ift. hvis man ser engelsk 

fodbold. Det er dét, der er specielt ved Superligaen og gør at jeg følger med i den.”  
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Forholdet til ens klub forstærkes endvidere gennem køb af blandt andet merchandise, hvor alle 

respondenterne svarede, at de ejede merchandise af forskellige typer. Alt fra en enkelt trøje til 

flere trøjer, halstørklæder og flag – mens ens for alle handler det om, at vise støtte for sit hold: 

”For at støtte mit hold. Og så har jeg noget at tage på, når jeg tager ind på stadion.” udtalte 

Kevin. Trøjerne bruges dog sjældent i forbindelse med andre begivenheder, end når de ikke var 

inde på stadion: ”Jeg har den dog ikke på offentligt, det er mere en personlig ting, eller når jeg er 

på stadion en gang imellem.” sagde Sandra. En anden væsentlig ting i forbindelse med køb af 

merchandise, er den underliggende affektionsværdi som en fan kan pålægge købet. I dette 

eksempel, nævner Mathias at det kan fungere som et samlerobjekt, da det er en klublegende, 

han har fået på sin trøje: ”Det er selvfølgelig det at eje noget og vise at man er fan. Men også 

bare det at have det. Et samleobjekt ligesom den her N’doye trøje, fordi han er så historisk. Så om 

30 år, vil jeg tænke tilbage, at det var cool, at jeg fik den. Og så får man nogle minder, og har 

trøjen på, når man ser kampene. Hvor man skaber en tradition eller tilknytning til sådan nogle 

ting. Men også for at støtte klubben, når man ikke selv tager ind på stadion så meget.”  

 

For at snakke mere om forholdet mellem klub og fan spurgte vi vores respondenter, hvorvidt de 

fulgte deres klub på de sociale medier, og om de var en del af fangrupper. Facebook var det mest 

benyttede medie, men både Instagram, Twitter og YouTube blev også anvendt. Alle 

respondenterne fulgte deres klub i en eller anden grad og flere var medlem af fangrupper, som 

Mikkel udtaler: ” Jeg er medlem af diverse Brøndby grupper, og der er faktisk en af dem som jeg 

har slået notifikationer til, at det skal være de første nyheder som der dukker op.” Stefan beskriver 

endvidere, at det er en blanding af FCK relaterede sider som han følger, og at det er på tværs af 

alle medier: ”Nej det er også over Instagram for FCK siden og Copenhagen Sundays, men kun over 

Facebook med Niels Christian Holmstrøm siden. Så alle sammen over Facebook, men kun 2 af dem 

over Instagram. Så følger faktisk også over YouTube med Copenhagen Sundays og FCK TV, som 

er FCK’s officielle.” Ligeledes uddybede Mathias, hvorfor det ikke blot er nok at følge de officielle 

medier, og hvad der gør fan medier interessante: ”Det er mest af alt for at få opdatering omkring 

skader og sådan noget. Og dybdegående interviews med spillere og trænere. Få et indblik i verden 

bag scenen. Hvor man hører spillernes egne holdninger og syn på kampen. Det giver noget 
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specielt, heller ikke på FCK egen hjemmeside eller YouTube. Man får noget andet, når man følger 

andre fans, de deler samme passion.” Dermed er de sociale medier i den grad anvendt i forhold 

til fodboldklubber, både deres officielle sites og tilknyttede fangrupper, som også har 

interessante ting at dele.  

 

5.4.2 Attendance 

Efter at have spurgt respondenterne ind til deres forhold i forbindelse med deres klub, spurgte vi 

dem ind til deres vaner i forhold til at tage på stadion, samt mulige årsager der ligger til grund for 

deres valg. Ud af vores fem respondenter havde tre sæsonkort, en enkelt deltog jævnligt til 

hjemmebanekampe og en enkelt var ikke på stadion. Gældende for dem med sæsonkort, er de 

der hver eneste gang der er hjemmebane kamp, hvilket Kevin understreger: ”Lige i øjeblikket kan 

der godt gå lidt længere tid imellem pga. mit arbejde, men ellers er det hver evig eneste gang, 

der er hjemmebanekamp. Og det er virkelig, hver evig eneste gang.” Sandra der ikke ejede 

sæsonkort og sagde, at hun var på stadion en gang hver anden måned. Herefter tilføjede hun: 

”Synes det tager meget af min tid. Og så er det heller ikke lige så interessant, hvis vi møder en af 

de dårlige hold. Vil helst se kampene live, når der er spænding på. Ellers ser jeg dem i TV, hvis jeg 

har tid.” Derudover blev Mathias, der ikke tager på stadion spurgt ind til, hvad der holder ham 

fra at tage på stadion, hvor han udtalte følgende: ”To hovedsagelige grunde, er at det koster en 

del. Og så også det, at det kræver noget socialt at være derinde – jeg kender et par FCK fans. Det 

er ikke altid, at folk har tid eller at man selv kan. Eller at man har meget interesse for at tage ind 

og se en vinterkamp f.eks.”  

 

De tre respondenter der ejede sæsonkort, blev derefter spurgt ind til om de også deltog til 

udebanekampe. Her nævnte Stefan blandt andet, at det ville tage for meget af hans tid: ”Ja altså 

jeg gider egentlig ikke at rejse til Nordjylland på en søndag formiddag for at se en fodboldkamp i 

1,5 time og så bruge 5 timer på at rejse hjem igen en søndag aften.” Men uddybede: ” Ja, altså 

jeg vil ikke have noget imod at tage ud til Farum for eksempel, og Brøndby away er også fint nok 

fordi at det ligger tæt på, og så er Derby også en kamp som der er nice.” Hvilke tydeligt viser at 
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både afstanden og den specifikke modstander er afgørende for lysten, når det gælder deltagelse 

til udebanekampe.  

 

5.4.3 Faktorer 

I forbindelse med årsager for at tage på stadion og blive hjemme blev vores respondenter stillet 

forskellige spørgsmål, som kunne have en effekt på deres lyst til at tage på stadion. I forbindelse 

med udebanekampe blev det klargjort over for os, at tid var en væsentlig faktor. Men for Sandra 

der ikke ejer sæsonkort, var tiden også et væsentligt aspekt: ”Synes det tager meget af min tid. 

Og så er det heller ikke lige så interessant, hvis vi møder en af de dårlige hold. Vil helst se kampene 

live, når der er spænding på. Ellers ser jeg dem i TV, hvis jeg har tid.” Dette var også en af de 

afgørende ting for Mathias, der slet ikke var på stadion: ”… Og det er jo en heldags ting, det tager 

5-6 timer. Så det er mere besværligt, men det er selvfølgelig også en oplevelse.” Endvidere 

nævnte Mathias også at prisen var afgørende, hvilket en af dem med sæsonkort havde fundet en 

løsning på: ”Ja, altså jeg har jo ikke købt sæsonkort før, at de har lavet et abonnementskort som 

har gjort det nemmere. Det har tit været sådan at det var problematisk rent økonomisk i starten 

af en sæson lige at lægge ud for 1000 kroner, men det er ret overskueligt bare at betale 79 kroner 

om måneden i stedet nu. Og altså så når man kommer ned og skal betale 79 kroner for at se 2 

fodboldkampe, så er det ret billigt.”  

 

For de tre med sæsonkort var hverken tid eller modstander en betydelig faktor: ” Ja, om det er 

europæiske, pokal, Hobro eller hvem det er vi møder, så er jeg inde og se den.” udtalte Kevin, som 

Stefan også giver udtryk for: ”Det er faktisk fordi, at jeg for det første er FCK fan og så er det også 

ret nice med at man om søndagen alligevel sidder og laver ingenting, og så det ret fedt at have 

et eftermiddags arrangement hvor man mødes med nogle drenge og får et par øl og tager ud og 

hygger. Så det er altså rart at have noget at tage sig til på en søndag.” Det er mere end blot en 

fodboldkamp, men derimod en aftale med sine venner og det at få en god oplevelse. Det at have 

nogen at dele oplevelsen med er afgørende for alle respondenter, der er på stadion, som ikke 

kunne se sig selv tage på stadion uden sine venner: ” Ja, jeg kunne ikke finde på at tage derind 

alene.” sagde Sandra, hvilket Stefan er enig i: ”Det er nok det sociale, for jeg ville ikke tage derind 
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alene...”. Kevin uddyber endvidere at fællesskabet på stadion er helt afgørende: ”Fællesskabet. 

Det med at føle, man er en del af noget større, stå med nogle mennesker, der deler samme passion 

for klubben og spillet. Der går lige så meget op i det. Det er helt fantastisk.” Mikkel gav ligeledes 

også udtryk for vigtigheden af det sociale: ”… primært på grund af det sociale, at man har 

sæsonkort og at man deltager aktivt.”  

 

Faciliteter blev også hurtig underordnet, når man først var på stadion, udtalte Sandra: ”Altså vil 

jo gerne føle mig sikker. Og det er da også rart at sidde godt – men det er ikke så meget derfor, 

at jeg kommer derind. Det er jo for at opleve noget, så tænker egentlig ikke så meget over det. Så 

længe jeg kan se kampen.” Sikkerheden er dog vigtig, men de andre ting, er ikke væsentlige når 

kampen først er startet.  

 

5.4.4 Image 

Image er den driver variabel fra EPSI som respondenter blev spurgt ind til. Alle respondenter var 

enige om, at deres holds image ikke påvirkede deres lyst til at tage på stadion. Derudover påvirkes 

respondenterne ikke af andres opfattelse af deres hold og snakker åbent om, hvilke hold de 

støtter i Superligaen: ”Ja, selv mit coverbillede på Facebook er ’Sydsiden’. Jeg slår generelt ikke 

noget op på Facebook, men at snakke face-2-face, med andre personer, venner, familie eller på 

arbejde eller hvad det er, så ved folk godt, at jeg er Brøndby fan.” udtalte Kevin. Derudover 

nævner Mikkel også, at han benytter de sociale medier i forbindelse med at være på stadion: ”… 

Så ja jeg deler gerne aktivt at jeg er Brøndby fan. Jeg bruger for eksempel snapchat rigtig meget, 

eksempelvis ligger jeg næsten altid et billede op af en øl og stadion med noget gult og blåt.” Nogle 

af respondenterne nævner også, at hooligans er med til at ødelægge deres holds image, men at 

det ikke påvirker deres lyst til at tage på stadion, men at de blot tager afstand fra det: ”I forhold 

til fans, har vi jo været i nogle ’shitstorms’ med det ene og det andet. Det er ikke noget, der 

påvirker min beslutning om at tage på stadion eller ej i hvert fald. Eller om jeg holder med Brøndby 

eller ej.” 
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5.4.5 Forventninger 

Den anden driver fra EPSI er forventningerne, hvor de tre personer med sæsonkort gav udtryk 

for at deres lyst for at tage på stadion ikke ændrede sig efter klubbens resultater. Hvorimod at 

Mathias udtalte: ”Ja, helt sikkert. I sidste sæson var det jo helt af helvede til. Der var nogle kampe 

jeg ikke engang så i TV, fordi det næsten var deprimerende.” hvor han tydeligt giver udtryk for, 

at resultaterne tydeligt påvirkede hans lyst til at se kampene i TV. 

 

Herefter blev respondenterne spurgt ind til, hvorvidt deres forventninger til truppen påvirkede 

deres lyst til at tage på stadion, hvor der var enighed om, at det ikke rigtig påvirkede lysten 

negativt, men Kevin udtalte: ”Nej, slet ikke. Jeg vil da gerne se topspillere til klubben. Ligesom da 

vi fik Daniel Agger tilbage, så var det da ekstra sjovt at komme på stadion, men ellers påvirker 

det mig slet ikke.” som gav udtryk for, at lysten kan være ekstra høj, hvis en gammel klublegende 

hentes tilbage.  

 

Forventningerne til stemningen kunne dog have en lille effekt for respondenterne der ejede 

sæsonkort: ”Jeg elsker for eksempel de dage, hvor man skal spille de store kampe, f.eks. imod FCK 

eller FC Midtjylland eller en europæisk kamp. Der går jeg og glæder mig ekstra meget til at se 

hvor meget man kan få stadion til at gynge, og hvor stor en fest det kan blive.” udtalte Mikkel. 

Ligeledes nævner Kevin: ”Fællesskabet er jo den største grund til, at jeg tager derind. Så hvis jeg 

fik at vide, at ’Sydsiden’ ville være helt tom ift. en protest eller noget, så ville lysten ikke være lige 

så stor.” For Sandra der kommer jævnligt på stadion, var det selve stemningen i gruppen der tog 

på stadion, der var med til at gøre oplevelsen bedre.  

 

Afslutningsvis blev der spurgt ind til, hvorvidt forventningerne til faciliteterne påvirkede deres 

lyst til at tage på stadion. Her var der enighed blandt respondenterne om, at det ikke havde en 

betydning for dem – både Sandra og Mathias nævner dog, at hvis sikkerheden ikke var i orden, 

ville det holde dem fra at tage på stadion. Mikkel udtaler dog: ”Øhm, jeg kan sige at de har haft 

nogle rimelig dårlige toiletforhold på Sydsiden, som man som dreng ikke rigtig lægger så meget 

mærke til, men jeg kender nogle af de piger som kommer, der ikke er så tilfredse med dem.” 
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Dermed havde nogle af de forskellige aspekter til forventningerne en effekt på lysten til at tage 

på stadion, hvor andre var helt ligegyldige. 

 

5.4.6 Produkt 

Det tredje driver udledt af EPSI er produktet, som i vores interviewguide indeholder pris på 

billetter/sæsonkort, merchandise, mad og øl, kvaliteten af spillertrup og dårlige resultater.  

 

Det var gældende for alle fem respondenterne, at prisen for at tage på stadion til en vis grad 

påvirkede deres lyst. For de tre respondenter der ejede sæsonkort, var alle tilfredse med den 

nuværende pris, men at en markant stigning i pris vil få dem til at genoverveje deres valg, hvilket 

bekræfter at der til en vis grad findes en priselasticitet for fansene.  

 

Ved køb af merchandise udtalte Stefan: ”… Og der synes jeg simpelthen at det er for dyrt at betale 

op imod 700 kroner eller sådan noget for en fodboldtrøje.” hvor både Mikkel og Kevin også var 

enig i, at prisen på trøjerne allerede var høje, men at det går som støtte til holdet. Sandra nævner 

endvidere, at det kunne være fedt, hvis man fik noget rabat på stadion, hvis man havde trøjen 

for sæsonen på og sagde: ”Altså man føler jeg jo lidt mere obligeret til at tage på stadion, når 

man har en trøje.” 

 

Prisen på mad og øl syntes alle respondenterne også er på et højt niveau, men at det ikke er 

afgørende for deres lyst til at tage på stadion, men at det muligvis kan skade den samlede 

oplevelse nævner Mikkel:  Ja, for eksempel når vi har været inde i Parken nogle gange, så syntes 

jeg eksempelvis deres priser på maden, i forhold til hvor ringe det er, gør egentlig at jeg ikke har 

lyst til at bruge penge på mad når jeg er derinde. Man skal derfor tænke lidt over det, for man 

skal derfor spise inden, og det forringer egentlig oplevelsen lidt, så ja det har en påvirkning.” 

Dermed handler det om, at man ikke får nok værdi for pengene, når det gælder køb af mad og 

drikke på stadion.  
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Selve kvaliteten af spillertruppen har heller ikke en afgørende betydning for respondenternes lyst 

til at tage på stadion, hvor Mikkel udtaler: ”Nej, det påvirker lysten til at tage på stadion, men 

ikke nok til at man ikke tager afsted. Men helt bestemt vil man da gerne se de bedste spillere 

spille, og hvis man nu føler at de bliver solgt, og at der ikke bliver købt godt nok ind, så ser man 

da lidt mere negativt på det.” 

 

Til sidst spørges ind til, hvorvidt deres valg om at tage på stadion påvirkes af dårlige præstationer. 

Fire af respondenterne giver i mindre udtryk for, at det kan påvirke lysten en lille smule, men at 

det ikke ændre den afgørende beslutning om at tage på stadion: ”Jamen, jeg har før været med 

til 7 hjemmekampe i streg hvor vi har tabt, og det er klart at lysten til at komme ind på stadion 

den 8. gang, den er slet ikke lige så stor som det er som den første eller anden gang man taber. 

Men igen, så er man jo evigt optimist, og man kommer jo gang nummer 8 og så håber man bare 

på, at de tager sig sammen.” sagde Mikkel. Mathias sagde derimod, at det påvirkede hans lyst til 

at tage på stadion, hvis hans klub ikke spillede godt, som stemte overens med hans valg om ikke 

at se kampe i TV sidste sæson, fordi det blev deprimerende.  

 

5.4.7 Service 

Service er den sidste driver udledt fra EPSI, hvor der spørges ind til servicen på selve stadion samt 

til og fra stadion. Herudover spørges også ind til klubbens hjemmeside og sociale medier. Ens for 

alle respondenter er hastigheden for at komme ind på stadion, hvor Mikkel udtaler: ”… jeg vil 

helt klart sige at sikkerheden og indgangsforholdende betyder en del for oplevelsen og lysten til 

at tage af sted.” Derudover nævner Stefan: ”Eksempelvis er der stande til dem der kun skal have 

øl, så man behøver ikke at stå i kø med dem der skal have mad eller popcorn eller hvad de nu 

ellers køber.” hvilket indikerer at servicen er noget, som klubberne går op i på deres stadions. 

Sandra tilføjer: ”At man føler sig sikker, og at der er pænt – specielt på toiletterne.” Dermed skal 

der være god service i indgangen til stadion samt fine standarder for renligheden og gode 

muligheder for køb i boderne.  
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I forhold til halvlegs underholdning gælder det alle respondenter, at det ikke har nogen afgørende 

betydning, men at det trods alt er fin underholdning, når det alligevel er der. Ellers benyttes 

halvlegen på at snakke med sine venner eller handle i boderne som Stefan nævner: ”Det er meget 

sjovt når det er der, men altså ellers så sidder man jo bare og snakker i halvlegen, eller man skal 

på toilettet eller købe øl eller sådan noget.” 

 

Parkeringsmuligheder og transport til og fra stadion er også en væsentlig faktor, hvor Mikkel 

udtaler: ”Det er klart, at sådan noget parkeringspladser spiller også en rolle i forhold til, hvordan 

man lettest kommer til og fra kamp.” Mathias der ikke har sæsonkort, er ligeledes enig: ”… Men 

parkering og transport er nok nummer 1. Det ville nok være det vigtigste.”  

 

Alle respondenter er endvidere enige om, at klubbens hjemmeside giver nyttig information, men 

at det er forskelligt, hvor meget man benytter den, da man også kan få informationen fra de 

sociale medier. Respondenter benytter blandt andet hjemmesiden til information vedrørende 

det nye kampprogram for slutspillet, udmeldelser i forhold til fyring af træner i Brøndby og 

information i forbindelse med udebanekampe. Derudover anvendes hjemmesiden ved fornyelse 

eller køb af sæsonkort, hvor Kevin beskriver processen: ”Der er et kæmpe link på hjemmesiden, 

hvor der står ’forny sæson kort’, hvor du klikker. Indtaster dit sæsonkort nummer. Det tager fem 

minutter og man beholder bare det man har, og så bliver det bare registreret og fornyet.” 

Ligeledes sagde Mathias også, at han har på trods af ikke at have sæsonkort, har undersøgt 

muligheder for at købe billet, hvor han gav udtryk for, at det var meget simpelt. 

 

5.4.8 Tilfredshed 

Den første afhængige variabel vi arbejde med var tilfredshed, som handlede om respondenternes 

overordnede tilfredshed med deres favorit klub. Her var alle respondenterne enige i, at de var 

tilfredse med deres hold, men at graden af tilfredshed påvirkes af klubbens resultater. Mikkel 

udtalte: ”Måske sådan nogle ting som at de har flere sikkerhedsvagter til at lukke én ind til de 

store kampe, og måske lidt flere fan kort ydelser til sæsonkortholdere.” Dette bekræfter igen, at 
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der bliver efterspurgt nogle ekstra ydelser til de trofaste fans. Afslutningsvis bekræfter alle 

respondenterne at deres tilfredshed med klubben påvirker deres lyst til at tage på stadion.  

 

5.4.9 Loyalitet 

De sidste spørgsmål omhandler den anden afhængige variabel loyalitet. Indledningsvis spørges 

respondenterne ind til, hvad de definerer som en loyalfan, hvor Stefan udtaler at man sagtens 

kan være en loyal fan uagtet om man er på stadion eller ej: ”Bare en som ser alle kampe, det 

behøver ikke at være live, det kan også være på stadion. Bare en som interesseret i holdet. Det vil 

sige en som ved hvor folk spiller og følger lidt med i transfers og sådan. Ja bare følger med i 

klubben.” Mathias, der ikke er på stadion, siger endvidere: ”Det er sjovere, at have nogle følelser 

i det, i stedet for bare at være neutral.”. Alle vores respondenter anser dem selv for at være loyale 

fans på trods af deres forskellige stadion vaner – men at loyalitet ligger i, at man støtter sit hold 

i medgang og modgang og har nogle følelser indblandet.  

 

5.5 Delkonklusion 

Ud fra vores kvalitative analyse vil vi fortolke respondenternes svar og derigennem modificere 

EPSI og dens faktorer samt pålægge de nuværende variable underliggende determinanter. Den 

modificerede EPSI vil endvidere være den bærende grundsten for udarbejdelsen af vores 

spørgeskema, da vi ud fra de underliggende determinanter, vil forsøge at måle deres 

væsentlighed med tilhørende spørgsmål, som skal måles gennem en strukturel ligningsmodel. 

Nedenfor ses vores udledte model: 
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Figur 7: Egen tilvirkning. Modificeret EPSI med bagvedliggende determinanter.  

 

Helt grundlæggende har vi valgt at fjerne ‘image’ variablen, da vi ud fra vores interviews ikke 

mener, at denne er væsentlig for sports fans og hverken påvirker deres loyalitet eller lyst til at 

tage på stadion. Alle vores respondenter gav udtryk for at ‘image’ ikke spillede en afgørende 

rolle, for deres valg om at holde med et bestemt hold eller deres lyst til at tage på stadion. Vi har 

derfor valgt at erstatte ‘image’ med en samlet variabel, vi kalder ‘oplevelsen’.  

‘Oplevelsen’ er et udtryk for den selvsagte oplevelse, som respondenterne mener det er at være 

på stadion. De underliggende determinanter for denne er ‘atmosfæren’ og ‘socialt’. Størstedelen 
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af respondenterne nævnte under vores interviews at både atmosfæren på stadion samt at dele 

oplevelsen med nogen socialt, var utrolig vigtigt og afgørende for deres valg om at tage på 

stadion. De havde alle bestemte venner eller familie, som de var på stadion med, der var med til 

at gøre oplevelsen langt bedre, og nogen nævnte at de højst sandsynligt ville blive hjemme, hvis 

deres bekendte var nødt til at aflyse. Endvidere gav nogle af vores respondenter udtryk for, at 

den bestemte kamp også havde en effekt for både lysten til at tage på stadion, men også at det 

ville være med til at påvirke selve oplevelsen, da det er federe, når der er noget ekstra på spil.  

 

Den anden variable ‘forventninger’ har vi identificeret ‘klubben/truppen’ og ‘atmosfæren’, som 

underliggende determinanter. I forhold til determinanten ‘klubben/truppen’, havde 

respondenterne blandede følelser i forhold til, hvorvidt det var med til at påvirke den afgørende 

beslutning om at tage på stadion - men at det kunne være med til at gøre oplevelsen endnu 

bedre, når de største stjerner enten var skadefri eller inde i en god periode. Desuden kunne nye 

signings af enten gamle spillere eller fra udlandet være med til at give endnu mere lyst til at tage 

på stadion. Dårlige perioder for klubben var også med til at forværre forventningerne og kunne 

decideret have en negativ effekt på tilskuertallene, fordi man simpelthen ikke gad at se sit hold 

tabe eller spille dårligt, hvorfor vi har valgt at inkludere denne, som en underliggende 

determinant. ‘Atmosfæren’ mener vi endvidere også er med til at påvirkede ‘forventningerne’, da 

den atmosfære der bygges op omkring den respektive kamp er med til at påvirke 

forventningerne. Ved eksempelvis derby kampe eller topkampe, er der alt andet lige højere 

tilskuertal, og dermed forventes der også mere fra lægterne, hvor der blandt andet i derby kampe 

ofte indgår specielle tifoer.  

 

For tredje variabel ‘opfattet produktkvalitet’, gav respondenternes svar anledning til at have ‘pris’ 

og ‘klubben/truppen’ som underliggende determinanter. ‘Pris’ er en sammenfattet determinant 

for prisen på både sæsonkort/billetter, merchandise og mad & drikke på stadion, hvor alle 

respondenterne var enige i, at det nuværende prisniveau lå på et højt, men et accepteret niveau, 

da det er med til at vise sin støtte for klubben. Dog nævnte nogle af respondenterne, at det kunne 

være ‘fedt’ med mulighed for at få rabatter på forskellige ting, hvis man enten havde sæsonkort 
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eller ejede sæsonens trøje, hvorfor det kunne være interessant at undersøge pris determinanten 

yderligere. ‘Klubben/Truppen’ påvirker ligeledes kvaliteten, da respondenterne gav udtryk for, at 

det var bedst at se den stærkeste trup på banen. Endvidere er ‘klubben/truppen’ den primære 

del af det “produkt”, som forbrugerne betaler for at se. Vi mener derfor, at det kunne være 

spændende yderligere at undersøge denne variabels påvirkning for lysten til at tage på stadion.  

 

For den sidste variabel ‘oplevet servicekvalitet’ indgår ‘information’ og ‘tid’. Alle respondenterne 

gav udtryk for, at de fulgte deres favoritholds officielle sider og fangrupper på de sociale medier 

- endvidere benyttede flere af dem sig også af holdets hjemmeside for at finde information bl.a. 

i forbindelse med udebanekampe, udmeldelse fra klubben og fornyelse af sæsonkort, hvorfor vi 

har defineret ‘information’ som en underliggende determinant. Dermed ønsker vi at undersøge, 

hvorvidt de forskellige fans benytter sig af denne information, og hvorvidt det er med til at 

påvirke deres lyst om at tage på stadion. ‘Tid’ er en bred determinant, der dækker over det 

tidsmæssige forbrug, man er nødt til at afsætte for at deltage til eventet, samt den service der er 

på stadion. Respondenterne gav udtryk for at servicen inde på stadion havde et tilstrækkeligt 

niveau, men at det ikke har en afgørende betydning for om man vil tage derind eller ej - dog er 

det stadig med til at påvirke den samlede tilfredshed. Dermed vil selve serviceniveauet og stadion 

undersøges, for at finde ud af, hvorvidt dette påvirker lysten til at tage på stadion, og hvorvidt en 

dårlig oplevelse eller en skuffelse i forhold til faciliteterne vil afholde folk fra at komme tilbage. I 

forhold til at komme på stadion gav flere af respondenterne udtryk for at både parkeringspladser 

og transporten til og fra stadion var vigtig, da det kan være irriterende, hvis der ikke er 

tilstrækkeligt med parkeringspladser. Endvidere ønskes vi at undersøge yderligere, hvorvidt det 

tidsmæssige forbrug påvirker lysten til at tage på stadion samt at deltage til udebanekampe.  
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6. Kvantitativ metode 

6.1 Indledning 

Vores kvantitative del bestående af spørgeskema har som overordnet formål at indsamle data, 

der vil kunne benyttes til at udarbejde to strukturelle ligningsmodel. For dem der kommer på 

stadion, ønsker vi at måle, hvilke faktorer som de vurdere at være vigtigt i forbindelse med at 

tage på stadion. Endvidere vil vi med dem der ikke kommer på stadion, forsøge at identificere 

hvilke faktorer der er væsentlig i forhold til at øge deres interesse. Vores endelig spørgeskema 

kan ses i bilag 8. 

 

Spørgeskemaet består af 8 indledende spørgsmål, der er med til at definere respondenten ud fra 

køn, alder, postnummer og grad af interesse for fodbold og Superligaen. Herefter bliver 

respondenterne segmenteret på baggrund af deres svar til spørgsmål Q8, “Tager du på stadion?”. 

Segmenteringen tager dermed udgangspunkt i, hvor ofte respondenten er på stadion set over en 

sæson, da vi mener, at dette bør være et retvisende billede for deres interesse og fanniveau. 

Spørgeskemaet segmentering af ‘kommer på stadion’ og ‘kommer ikke på stadion’ består af 

henholdsvis 41 spørgsmål og underspørgsmål til dem der kommer på stadion og 34 spørgsmål og 

underspørgsmål til dem, der ikke kommer på stadion. Denne segmentering følte vi nødvendig og 

mest anvendelig i forhold til at stille vores respondenter de mest relevante spørgsmål, og derved 

få det bedst mulige indblik i deres tanker og holdninger omkring, hvad der påvirker deres valg 

om at tage på stadion eller deres generelle interesse for Superligaen.  

 

Dem der kommer på stadion bliver undersøgt med udgangspunkt i EPSI-modellen, hvorvidt de 

forskellige faktorer er afgørende for deres valg om at tage på stadion og deres kundetilfredshed 

og -loyalitet. Nedenstående model visualisere de underliggende determinanters spørgsmål fra 

spørgeskemaet. 
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Figur 8: Egen tilvirkning. Underliggende determinanter og tilhørende spørgeskema spørgsmål - Kommer på stadion. 

 

Denne del af spørgeskemaet bestod af spørgsmål inddelt i kategorierne priser, tid, atmosfæren, 

klubben/truppen, information, socialt og loyalitet. Spørgsmål vedrørende pris bestod af 6 

spørgsmål, som spurgte til deres tilfredshed i forhold til priserne på diverse ting, hvad en stigning 

i pris af billetter og sæsonkort ville betyde, samt hvad der kunne påvirke deres valg om 

erhvervelse af sæsonkort. Tid bestod ligeledes af 6 spørgsmål vedrørende det tidsmæssige 

forbrug til hjemmebanekampe, udebanekampe og hvorvidt dag og kamptidspunkt påvirkede 

deres valg. Atmosfæren bestod af 5 spørgsmål, der handlede om atmosfæren inden- og udenfor 

stadion, halvlegs underholdning og deres egen tilbøjelighed til at synge med. Klubben/truppen 

byggede på 4 spørgsmål, der handlede om niveauet, faciliteterne og om den nye Superliga 

struktur havde øget spændingen. Information bestod også af 4 spørgsmål, der spurgte 

respondenterne om deres brug af holdets hjemmeside og sociale medier, nyhedsbrev og køb af 

billetter/sæsonkort. Socialt bestod af 3 spørgsmål, som handlede om hvorvidt det var vigtigt for 

dem at have nogen at være på stadion med eller om de var tilbøjelige til at tage på stadion alene. 

Den sidste kategori loyalitet bestod ligeledes af 3 spørgsmål, og hvorvidt deres tilfredshed 

påvirkede deres loyalitet og, hvorvidt graden af loyalitet til klubben påvirkede deres lyst til at 

tage på stadion.  

 

Endvidere ønskede vi også at undersøge dem, der ikke kommer på stadion, da dette segment er 

af væsentlig betydning for, hvorfor Superligaen netop oplever problemer. Undersøgelsen af 

denne gruppe tog udgangspunkt i nedenstående model: 
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Figur 9: Egen tilvirkning - inspireret af Funk et al. (2001) og Hunt et al. (1999). 

 

Til dem der ikke kommer på stadion byggede spørgeskemaet ikke på EPSI, da dette segment ikke 

nødvendigvis har et forhold til Superligaen og dermed ikke kan betragtes ud fra hverken 

kundetilfredshed eller -loyalitet. Ydermere ville dette segment ikke have mulighed for at svare 

på de spørgsmål, der vedrører deres mening omkring oplevelser på stadion såsom 

serviceniveauet, atmosfæren og deres samlede tilfredshed og loyalitet, da de ikke er der. Vi 

mener dog, at det er interessant at undersøge dette segment ud fra vores betragtning om, at jo 

større interesse du har for en given sportsgren eller hold desto mere tilbøjelig er du til at tage på 

stadion. Dermed sagt er det vigtigt for Superligaen at få identificeret de punkter, som kan være 

med til at øge interessen for Superligaen, så der kommer flere tilskuere på stadion. 

 

Nedenstående model visualisere de underliggende determinanters spørgsmål fra spørgeskemaet 

til de respondenter der ikke kommer på stadion: 

 

Figur 10: Egen tilvirkning. Underliggende determinanter og tilhørende spørgeskema spørgsmål - Kommer ikke på stadion. 
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Denne del af spørgeskemaet bestod af spørgsmål inddelt i kategorierne pris, interesse, tid, socialt 

og information med henblik på at undersøge, hvorvidt disse kategorier påvirker interessen for 

Superligaen. Indledningsvis blev respondenterne dog spurgt ind til, hvorvidt nogle forskellige 

faktorer var en primær årsag til, at de ikke havde interesse for Superligaen. Herefter bestod pris 

kategorien af 4 spørgsmål, der spurgte ind hvad de synes om prisniveauet, og hvorvidt de ville 

være mere tilbøjelige til at købe sæsonkort ved bonusser eller abonnementsløsning. Interesse 

spørgsmålene bestod af 5 spørgsmål der handlede om deres generelle interesse for fodbold, 

hvorvidt de synes Superligaens niveauet var for lavt, og om den specifikke kamp havde en effekt 

på deres interesse. Tid bestod af 4 spørgsmål som handlede om, hvorvidt det at tage på stadion 

tager for lang tid, om vejret havde en effekt og om dag og kamptidspunkt påvirkede dem. Det 

sociale bestod af 2 spørgsmål, der handlede om, hvorvidt det var vigtigt for dem at dele 

oplevelsen med nogen eller om de ville være tilbøjelige til at gøre det alene. Den sidste kategori 

information bestod af 4 spørgsmål, der handlede om respondenten vidste, hvor de kunne købe 

billetter, finde information om kampe og Superligaen. Afslutningsvis blev respondenterne spurgt 

ind til, om de var blevet eksponeret for Superliga reklamer inden for den seneste uge på de 

sociale medier eller TV. 

 

Formålet med de inddelte kategorier, er at måle hvorvidt respondenterne rangerer disse i forhold 

til deres interesse. Dette vil blive holdt op imod PCM, da graden af interesse kan påvirkes over 

tid, og det vil derfor være muligt at “skabe” flere engagerede og fanatiske fans ved målrette 

forslag, som skal øge deres interesse. Vi mener alt andet lige, at der kan argumenteres for, at 

mange af dem som ikke har en stor interesse for et hold befinder sig på awareness eller en lav 

grad af attraction stadiet. Ved at øge deres interesse, kan det være med til at få flere ind på 

stadion, da der dermed skabes en større psykisk og fysisk relation til det pågældende hold. Denne 

øget psykiske og fysiske relation vil derfor kunne medføre at man bevæger sig op til attachment 

stadiet, og med tiden kan dette måske udvikle sig til allegiance stadiet, da man har fået en større 

tilknytning. 
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6.2 Metode i forbindelse med spørgeskema 

Til at starte med udsendte vi pilotspørgeskema til venner og familie for at sikre spørgeskemaets 

kvalitet, og herved rense det for fejl eller mangler. På baggrund af dette, justerede vi enkelte 

spørgsmål og formuleringer igennem spørgeskemaet, hvorefter det blev offentliggjort. 

Spørgeskemaet har været udarbejdet igennem Google Docs og af denne grund har 

indsamlingsmetoden primært været gennem Facebook og online netværk. Vi udarbejdede begge 

opslag til vores Facebook, som senere hen er blevet delt af mere end 20 forskellige person, som 

både har været venner og venners venner (bilag 9). Delingen af vores opslag, har alt andet lige 

været med til at gøre vores indsamlingsmetode mere tilfældig, da det blandt andet har været 

med til at sprede respondenterne mere i forhold til geografisk placering, alder & køn.  

Spørgeskemaet blev endvidere delt ud til hele Cand.Merc. EMF linjen, og der er yderligere blevet 

spurgt folk personligt på gaden, om de ville have lyst til at bruge et par minutter på at besvare 

vores spørgeskema. 

 

Respondenten er tvunget til at svare på alle spørgsmål og har endvidere mulighed for at komme 

med uddybende kommentarer ved spørgsmål Q10_2, Q22_2 og Q26_10 med henblik på at få en 

dybere forståelse til de respektive spørgsmål. Spørgeskemaet består primært af multiple-choice 

spørgsmål, valg fra rulleliste og besvarelse på udsagn, der er bygget op omkring likert-skalaen 

(Malhotra et al. 2014). Svarmulighederne på likert-skalaen er meget enig, enig, hverken/eller, 

uenig, meget uenig, ved ikke og ikke relevant. Dermed arbejder vi på en 7-punkts skala, da vi føler 

denne mest anvendelig og det giver respondenten bedst mulighed for at udtrykke sig. 

Muligheden for at svare ved ikke og ikke relevant er tilføjet, da der er sandsynlighed for at 

respondenten ikke har en holdning til spørgsmålet eller at det ikke påvirker vedkommende. 

Dermed fravælges en 4-punkts skala, da vi mener, at det ikke vil give et pålideligt og nuanceret 

billede af respondenternes holdning. Ydermere fravælges en større skala også, da vi mener, at 

det kan skabe forvirring at have for mange valgmuligheder.  

 

Størstedelen af spørgsmålene er lukkede spørgsmål, da de bygger på likert-skalaen og sikre 

“andet” tilføjet ved enkelte spørgsmål, hvor det giver mening at lade respondenten komme med 
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andre svar. Tilføjelsen af svarmuligheden “andet”, er dermed med til at gøre nogle af 

spørgsmålene delvist-lukkede, da der fjernes en af de store fejlkilder ved lukkede spørgsmål; at 

listen af svarmuligheder ikke er fyldestgørende (Jensen & Knudsen, 2016).  

 

Endvidere som nævnt i afsnit 6.1 benyttes spørgsmål Q8 til opdelingen af respondenterne. Ved 

at svare “ja”, giver du til kende, at du er på stadion 4 gange eller mere i løbet af en sæson, og 

“nej” svarer til ingen eller max 3 gange i løbet af en sæson. Vi har valgt netop denne 

spærregrænse, da vi mener, at hvis man er på stadion 4 gange eller mere, så har man en væsentlig 

holdning til de elementer, der gør sig gældende på stadion, og at man samtidig kan defineres som 

en dedikeret fan.  

 

6.3 Rensning af data 

I forbindelse med at oprette vores spørgeskema som en datafil i SPSS, var der en række 

ændringer og overvejelser der blev gjort. Først og fremmest bestod vores datasæt af 259 

respondenter, hvor vi er blevet nødsaget til at opdele datasættet i 2 filer, da der som nævnt er 

givet forskellige spørgsmål til henholdsvis dem som tager på stadion og dem som ikke tager på 

stadion, hvorfor det derfor ikke giver mening at sammenligne dem. Datafilen med dem der 

kommer på stadion, bestod af 110 respondenter og dem der ikke kom på stadion bestod 149 

respondenter. I de 2 datafiler ændrede vi endvidere på de forskellige variables navne, med en 

underliggende beskrivende label, så der hurtigt kunne dannes et overblik over spørgsmålene. 

Herefter valgte vi at give diverse labels en numerisk værdi, da dette sikrer at vi kan genkalde 

respondenternes svar ud fra de givne værdier.  

 

De numeriske værdier er således: Meget enig = 1, Enig = 2, Hverken/Eller = 3, Uenig = 4, Meget 

uenig = 5, Ved ikke = 6 & Ikke relevant = 7. Ud fra de definerede numeriske værdier, er det derfor 

vigtigt at notere i afhandlingen, at jo lavere en talværdi der fås, desto mere tilfreds/positivt 

indstillet er respondenten over for det givne spørgsmål. Ved ikke = 6 & Ikke relevant = 7, er begge 

sat som missing values, da vi antager at disse svar ikke er relevante at have med i vores 

statistikker. Ved at få sat en numerisk værdi på vores labels, er det muligt at ændre typen af data 
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fra string til numerisk, og derfra ændre variablen til skalaniveau i SPSS, hvor der ikke skelnes 

mellem interval og ratioskala da begge skalaer er metriske (Jensen & Knudsen, 2016). Dette er 

gjort for vores labels med en numerisk værdi, da Jensen & Knudsen (2016) beskriver, at 

skalaniveauet er vitalt i forhold til de forskellige analysetyper der anvendes i SPSS. Yderligere er 

de diverse postnumre inddelt i kategoriseringer efter Post Danmarks ni postnumre, da disse 

områder hænger geografisk sammen, hvilket er illustreret i bilag 10. 

 

6.4 Kritik af spørgeskema 

Den klare fordel ved at anvende spørgeskema som indsamlingsmetode er, at vi kan få langt flere 

respondenter på en langt mindre tidskrævende måde. Derudover er det heller ikke muligt for 

intervieweren at påvirke respondenten, så det bliver så “ægte” som muligt.  

 

En af de helt store ulemper ved dette valg af indsamlingsmetode er dog, at der opstår ikke-

tilfældige fejl. Dette skyldes blandt andet at spørgeskemaet er webbaseret, så foretages der 

allerede en systematisk bias, da vi udelukker personer som ikke har adgang til internettet. 

Endvidere har vores data vist os, at der er kommet en skævhed i forhold til respondenternes 

alder, hvor der ses at 51 % er mellem 18-25 år og hvor 94 % af respondenterne er fra Sjælland. 

Dette tyder alt andet lige på, at der har været en systematisk fejl med at dele spørgeskemaerne 

blandt venner og venners venner over Facebook. Jensen & Knudsen (2016) argumenterer dog for 

at det er sjældent at man kan undgå disse måleproblemer, men at det er vigtigt at være 

opmærksom på netop dette, når der skal konkluderes på de kvantitative analyser. Alt andet lige 

mener vi stadigvæk at vores stikprøve er repræsentativ og generaliserbar i forhold til vores 

problemstilling. Dette skyldes, at særligt den geografiske placering ikke er alt afgørende i forhold 

til de underliggende faktorer der påvirker én til at tage på stadion eller ej. 

 

Derudover er en af ulemperne med en spørgeskemaundersøgelse, at det kan være svært at 

overbevise folk om, at de skal bruge deres tid på vores spørgeskema, da der ikke er noget 

incitament for dem. Vi mener dog ikke, at dette var et reelt problem for os, da vi fik 259 
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respondenter, hvilket kan afspejle at det har været interessant for respondenten selv egentlig at 

svare på disse spørgsmål og komme frem til en konklusion.  

 

I forhold til spørgeskemaets spørgsmål har vi også efterfølgende evalueret på eventuelle 

manglende spørgsmål, der potentielt kunne være relevant i forhold til vores problemstilling. 

Dette har blandt andet være manglen af spørgsmål vedrørende betting i forbindelse med 

fodboldkampe, da dette ofte går hånd-i-hånd og er med til at øge den pågældendes interesse. Vi 

ville derfor gerne have spurgt ind til respondenternes tilbøjelighed til at oddse på 

sportsbegivenheder i forbindelse med Superligakampe, og hvorvidt det påvirkede deres 

interesse. I forhold til belysningen af den latente variabel, underholdning, mener vi også at det 

havde været relevant at stille spørgsmål ind til synlighedens betydning. Dette skyldes, at vi 

antager at synlighed har en stor indflydelse på den opfattede underholdningsværdi. Et andet 

interessant emne, som vi gerne ville have spurgt om, er spørgsmål ind til sikkerheden. Dermed 

kunne det være interessant at koble respondenternes svar op imod de dysfunktionelle fans, for 

dermed at undersøge om de er med til at holde andre fans væk fra stadion, fordi de ikke føler sig 

sikre. 

 

Der kan også være problemer i forhold til læserens subjektive forståelse af forskellige udtryk, 

som kan give nogle blandede svar, hvis spørgsmålet kan tolkes på forskellige måder. Dette kan 

eksempelvis ses i Q27_2, hvor respondenterne der ikke kommer på stadion, bliver spurgt 

hvorvidt en prisreduktion vil gøre dem mere tilbøjelige til at tage på stadion. Selve definitionen 

af en prisreduktion er meget abstrakt, og det kan derfor være op til den enkelte respondent at 

vurdere, hvor meget prisen skal reduceres før man er interesseret. Spørgsmål Q12 er også et 

andet spørgsmål, hvor der bør have været en yderligere definition for, hvad det vil sige at deltage 

til udebanekampe. Både en tidsmæssig begrænsning i forhold til, at det skulle have været inden 

for den seneste sæson, men også antallet af gange vedkommende har deltaget til 

udebanekampe.  
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Desuden er det også en ulempe, at det ikke er muligt at kontrollere folks seriøsitet i forbindelse 

med besvarelsen af spørgeskemaet. Dette problem har vi forholdt os til ved at sørge for at uddybe 

diverse spørgsmål, samt at formulere spørgsmålene let forståeligt og kort. Derudover er 

respondenterne blevet opfordret til at svare ærligt og seriøst på spørgsmålene. 

 

6.5 Frekvenstabeller 

Vores indledende arbejde med data bestod af frekvenstabeller, der blev anvendt for at 

kvalitetssikre vores data (Jensen & Knudsen, 2016). Endvidere skal frekvenstabellerne benyttes 

til at give et beskrivende overblik over respondenternes svar til de forskellige spørgsmål. 

 

6.5.1 Gennemførelse af frekvenstabeller 

Det kan aflæses fra bilag 11, at spørgeskemaets respondenter har en kønsfordeling (Q1) på 

henholdsvis 73% mænd og 27% kvinder, hvilket vi mener er ret naturligt, da vores spørgeskema 

berører fodbold, hvor der alt andet lige er mere interesse fra mænd. Yderligere er 

aldersfordelingen (Q2) på 51% mellem 18-25, 17% mellem 26-35, 13% mellem 36-50, 17% over 

50 og 2% under 18, som kan læses i bilag 12. Dette mener vi også er forventeligt, da vi har delt 

spørgeskemaet på Facebook, hvor mange venner og bekendte er inden for samme aldersgruppe. 

Den geografiske opdeling (Q3) er inddelt efter PostDanmarks 9 zoner, hvoraf det kan aflæses at 

94% af respondenterne er fra Sjælland, 2% fra Fyn og 4% fra Jylland (bilag 13), hvilket afspejler 

at det er venner og bekendte, der har besvaret spørgeskemaet, og at vi har haft nogle 

begrænsninger i forhold til at nå ud til et bredere geografisk segment. Ved at kigge på 

respondenternes interesse for at se fodbold på TV/Stream (Q5), viste det sig at 75% af 

respondenterne svarede ja, 13% svarede nej og 12% svarede ‘kun landsholdet’ (bilag 14). Vi 

synes, at det var ret markant at så mange respondenter som udelukkende kun ser landsholdet, 

når de ser fodbold. Det bekræfter at landsholdsfodbold er i stand til noget andet end almindelig 

klubfodbold, da der er nogle andre elementer som nationalfølelse som påvirker lysten. Det 

afgørende spørgsmål for vores spørgeskema var, hvorvidt respondenterne tager på stadion (Q8), 

hvor vi satte en minimumsgrænse på 3 gange om sæsonen for at sige ‘ja’. Dette betød at 58% af 

respondenterne svarede nej og dermed 42% ja (bilag 15) Der er hermed en klar relativ 
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overrepræsentation af personer som tager på stadion, da Superligaen ikke ville have problemer, 

hvis 42% af befolkningen tog på stadion. Det kan afspejle at denne type respondenter har fundet 

spørgeskemaet mere interessant og derfor har været mere tilbøjelige til at svare på 

spørgeskemaet. Hvorimod folk der hverken har interesse for fodbold eller at tage på stadion har 

undladt at svare.  

6.5.1.1 - Kommer på stadion 

Derudover udarbejdede vi frekvenstabeller gældende kun for de 110 respondenter der tog på 

stadion. Spørgsmålet “Ejer du sæsonkort til et Superliga hold?” (Q10_1) viste at 46% af 

respondenterne ejer sæsonkort, 10% har gjort og 44% ejer ikke sæsonkort (bilag 16). Ved 

spørgsmålet om respondenterne deltog til udebanekampe svarede 47% ja og dermed 53% nej 

(bilag 17). Dette er alt andet lige et meget højt tal for deltagelse til udebanekampe, hvor en 

yderligere specifikation havde været nødvendig om, hvor mange udebanekampe 

respondenterne deltager til. Dette bliver også yderligere bekræftet ved at kigge på Q14_5 og 

Q14_6, hvor 60% af respondenterne giver udtryk for, at udebanekampe tager for meget af deres 

tid. Endvidere er afstanden også afgørende, da der åbenlyst er forskel på tidsforbruget alt efter 

afstanden til modstanderen. 75% af respondenterne gav udtryk for at være enten meget enige 

eller enige i at afstanden til udebanekampen var afgørende for dem (bilag 18). Den relativt store 

mængde af respondenter, der har svaret hverken/eller på henholdsvis 24% og 17% kan være et 

udtryk for, at de ikke er interesserede i at deltage til udebanekampe, og derfor ikke rigtig har en 

holdning til det.  

 

Spørgsmålet “Hvem tager du på stadion med?” (Q19) viste at størstedelen af respondenterne er 

på stadion med venner og familie. Ydermere svarede kun 3 ud af 110 respondenter, at de ikke 

tog på stadion med venner (bilag 19). Dette bliver yderligere bekræftet ved at kigge på Q18_1 og 

Q18_2, hvor 92% af respondenterne gav udtryk for, at det sociale aspekt ved at tage på stadion, 

er vigtigt for dem. Endvidere nævner 88%, at det er afgørende for dem at have nogen at tage på 

stadion med (bilag 20). Det kan alt andet lige derfor tolkes, at det er en oplevelse, som man gerne 

dele med andre personer, og det samlet set er med til at forbedre den samlede oplevelse, da det 

er meget få respondenter, der tager på stadion alene.  
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De næste frekvenstabeller blev udarbejdet med henblik på at se, hvilke sociale medier fans 

bruger, når de følger deres klub. Det var her meget åbenlyst, at langt de fleste fans benytter sig 

af flere sociale medier på en gang, men at Facebook og Instagram er de to største. 91% af 

respondenterne fulgte deres hold på Facebook, og 60% på Instagram (bilag 21). For at undersøge 

nærmere, hvorvidt respondenterne indsamler information om klubben, blev Q17_1 og Q17_2 

undersøgt. Her er der klar enighed (84%) om at respondenterne finder deres klubs hjemmeside 

som nyttig. Endvidere har de også en positiv holdning (86%) til klubbernes sociale medier og 

deres opslag (bilag 22). Dermed benytter rigtig mange fans sig af de sociale medier og nettet til 

at følge deres klub og finde information, og at de endvidere sætter pris på dem.  

 

For at undersøge atmosfæren blev Q15_1 og Q15_2 benyttet, hvor der er tydelig enighed (98%) 

om at atmosfæren på stadion er vigtig for respondenterne. Endvidere har atmosfæren uden for 

stadion også en betydning, dog ikke af samme grad, hvor 68% er meget enige eller enige (bilag 

23). Endvidere kan det aflæses af Q15_5 at størstedelen af respondenterne (77%) deltager til 

stemningen (bilag 24), hvilket åbenlyst er med til at bidrage til den stemning, som de alle mener 

er meget vigtig for oplevelsen.  

 

Pris elementet blev undersøgt ved Q13_1, Q13_2 og Q13_3, hvor respondenterne blev spurgt 

ind til deres holdning i forhold til billetter, merchandise, mad og drikke. Generelt viste 

respondenterne fin tilfredshed med billetpriserne (bilag 25), hvorimod at der var et noget med 

blandet syn på både merchandise og mad & drikke priserne, hvor der var lidt større utilfredshed 

i forhold til priserne (bilag 26). I forlængelse af den negative holdning i forhold til priserne ved 

mad og drikke, blev Q13_6 undersøgt. Herfra ses en tydelig sammenhængen mellem at 

respondenterne vil være mere tilbøjelige til at investere i et sæsonkort (67%), hvis der var flere 

tillægsydelser eller bonusser (bilag 27).  

6.5.1.2 - Kommer ikke på stadion 

Endvidere udarbejdede vi frekvenstabeller for de 149 respondenter, der ikke tog på stadion.  

Først og fremmest kigges på pris elementet (Q27_1), hvor 42% af respondenterne enten er meget 

enige eller enige i, at de synes priserne er for høje (bilag 28). Endvidere gav 26% af 
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respondenterne udtryk for, at prisen er en primær årsag til (Q26_1), at de ikke tager på stadion 

(bilag 29). Endvidere ville en prisreduktion på billetter og sæsonkort gøre 45% af respondenter 

mere tilbøjelige til at tage på stadion (bilag 30). Dette viser alt andet lige, at for respondenterne 

der ikke kommer på stadion spiller prisen en rolle. Derudover kan den store mængde af 

respondenterne der svarer ‘hverken/eller’, ‘ved ikke’ og ‘ikke relevant’ være udtryk for 

respondenterne, der i første omgang ikke har interesse for fodbold, hvorfor prisen for billetter 

ikke er relevant, da de ikke aktivt selv vil købe dem. 

 

Gældende for Q33 og Q34 kan man se at ca. 50% af respondenterne har set en reklame for 

Superligaen på både TV og de sociale medier. Dog kan det antyde at TV reklamerne huskes bedre, 

da der er flere, der ikke har set en reklame på de sociale medier (bilag 31). På baggrund af dette 

kunne det være interessant at se, om respondenterne der ikke tager på stadion ved, hvor de kan 

finde information om Superliga kampene. Spørgsmålene vedrørende information (Q32_1, Q32_2 

og Q32_3) viser alle at respondenterne ved, hvor de kan finde information om Superligaen. 83% 

af respondenter gav udtryk for at de vidste, hvor de kunne købe billetter (bilag 32). Ligeledes 

vidste 88% af respondenterne, hvor de kunne finde information omkring kampdage og 

kamptidspunkt samt (bilag 32), 85% vidste hvor de kunne finde information om Superligaen (bilag 

33). Dette tyder på, at respondenterne trods alt godt ved, hvor de kan finde den nødvendige 

information om Superligaen omkring billetter, kampdag og kamptidspunkt, og at det derfor ikke 

er en grundlæggende årsag til, hvorfor de ikke tager på stadion. 

 

For at undersøge det sociale aspekt for respondenterne der ikke kommer på stadion, tages der 

udgangspunkt i Q30_1 og Q30_2. Heraf er det åbenlyst at det sociale aspekt også af afgørende 

for dette segments lyst til at tage på stadion. 90% af respondenterne gav udtryk for, at det er 

afgørende for dem at have nogen af dele oplevelsen med, og ligeledes nævner blot 6% af 

respondenterne, at de er tilbøjelige til at tage på stadion alene (bilag 34). Dermed viser 

resultaterne det samme, som hos respondenter der kommer på stadion. Det er utrolig vigtigt at 

have nogen at dele oplevelsen med, og at det er meget få, der er interesseret i at tage afsted 

alene.  
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Ved at undersøge det tidsmæssige aspekt kigges på Q26_3, Q29_2 og Q29_3. Kigges der blot ud 

fra årsag (Q26_3), kan det aflæses at 53% af respondenterne er enige i at tid er en primær årsag 

til, at de ikke kommer på stadion (bilag 35). Ved at undersøge det nærmere, giver 69% af 

respondenterne udtryk for, at det er vigtigt for dem, at det er let at komme til og fra stadion. 

Endvidere viser Q29_3 at 58% af respondenterne er enige i, at den specifikke kampdag og 

kamptidspunkt er afgørende for dem (bilag 36). Dermed er det vigtigt for respondenterne, at de 

har let ved at komme til stadion og at kampene endvidere bliver spillet på de mest fordelagtige 

tidspunkter, hvor folk har tid til at afsætte den tid det tager.  

 

Afslutningsvis udføres frekvenstabeller for at undersøge respondenternes interesse. Ved at 

benytte Q28_2, kan det aflæses at 46% af respondenterne har interesse for Superligaen (bilag 

37). Ved at kigge på Q28_3, Q28_4 og Q28_5 kan det aflæses at 55% af respondenterne mener, 

at Superligaens niveau er for lavt (bilag 38). Endvidere viser 72% af respondenterne, at den 

specifikke kamp er med til at påvirke deres interesse (bilag 39). For klubbens seneste resultater 

kan man se, at 40% af respondenterne giver udtryk for, at de er med til at påvirke deres interesse 

(bilag 40). Dermed er der flere faktorer, der kan være med til at påvirke respondentens interesse. 

Den nye struktur med flere betydningsfulde kampe kan derfor alt andet lige påvirke flere af 

respondenterne til at tage på stadion.   

 

6.6 Krydstabeller og chi-square 

I forlængelse af frekvenstabellerne anvendes krydstabeller til at beskrive sammenhængen 

mellem vores udvalgte variable. Endvidere anvendes chi-square for at teste om der er 

afhængighed mellem variablene, hvor udgangspunktet er antagelsen om, at der ikke er nogen 

sammenhæng mellem de to variable (Jensen & Knudsen, 2016).  

 

𝐻0:Uafhængighed mellem variablene 

𝐻𝐴:Afhængighed mellem variablene.  
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6.6.1 Gennemførelse af krydstabeller og chi-square 

Til at starte med krydsede vi køn (Q1) og hvorvidt man tager på stadion (Q8) for at se, om der er 

en forskel på køns lyst til at tage på stadion. Det kan aflæses (bilag 41), at der er en 

overrepræsentation af mænd, der tager på stadion i forhold til kvinder, som har residual værdier 

på henholdsvis 11,2 og -11,2. Ud fra chi-square testen (bilag 42) kan vi derudover på et 98% 

signifikansniveau afvise 𝐻0hypotesen om uafhængighed. Med en Cramer’s V værdi på 0,195 for 

1 frihedsgrad findes en lille sammenhængen (Jensen & Knudsen, s. 89, 2016). 

 

Herefter krydses alder (Q2) og hvorvidt man tager på stadion (Q8) for at undersøge, om der er 

en sammenhængen mellem alder og lyst til at tage på stadion. Her noteres det, at der er mere 

eller mindre lige fordeling mellem hvorvidt de forskellige aldersgrupper tager på stadion eller ej 

på nær aldersgruppen 50+. Denne aldersgruppe er alt andet lige mindre tilbøjelig til at tage på 

stadion (bilag 43). Det noteres endvidere fra chi-square testen at p > 0,005 (bilag 44), hvilket 

betyder at vi ikke kan afvise 𝐻0hypotesen om uafhængighed mellem variablene.  

6.6.1.1 - Kommer på stadion 

Herefter udarbejdes krydstabeller kun gældende for respondenterne, der er på stadion. Den først 

krydstabel var ved at krydse antallet af hjemmebanekampe (Q11) med hvorvidt respondenten 

ejede sæsonkort (Q10_1). Ud fra dette kan der aflæses en tydelig sammenhængen, da dem med 

sæsonkort er oftest på stadion, hvorimod dem uden, er der færre gange (bilag 45). Ud fra chi-

square testen kan det tolkes, at vi på et 99% signifikansniveau kan afvise 𝐻0hypotesen om 

uafhængighed, da vores signifikansværdi er mindre end 0,01 (bilag 46). Endvidere kan en 

Cramer’s V værdi på ,518 aflæses, hvilket viser en stærk sammenhængen for 4 frihedsgrader 

(Jensen & Knudsen, s. 88, 2016). Den næste krydstabel for de respondenter der tog på stadion, 

var antallet af hjemmebanekampe (Q11) krydset med om klubbens resultater påvirkede deres 

lyst til at tage på stadion (Q16_1). Det fremgår, at jo oftere du er på stadion, jo mindre påvirket 

er du af klubbens resultater, og at det er ikke resultaterne, der er den primære driver for at tage 

på stadion, selv hvis ens hold præsterer dårligt (bilag 47). Udledt fra chi-square testen (bilag 48) 

kan det tolkes, at vi på et 98% signifikansniveau kan afvise 𝐻0hypotesen om uafhængighed samt 
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en Cramer’s V værdi på ,345 med 8 frihedsgrader viser en stærk sammenhængen (Jensen & 

Knudsen, s. 88, 2016).  

6.6.1.2 - Kommer ikke på stadion 

Afslutningsvis lavede vi ligeledes krydstabeller for de respondenter, der ikke tager på stadion. 

Her krydsede vi deres interesse for Superligaen (Q28_2) med hvorvidt tid var en afgørende faktor 

for, hvorfor de ikke tager på stadion (Q26_3). Ud fra dette kan man se, at størstedelen af de 

respondenterne der er meget enige eller enige i, at de har interesse for Superligaen også mener, 

at tid er en afgørende årsag til, at de ikke kommer på stadion (bilag 49). Chi-square testen for 

denne krydstabel viste, at vi med 99% sandsynlighed kan afvise 𝐻0hypotesen om uafhængighed 

(bilag 50). Tilsvarende viste en Cramer’s V på 0,299 en stærk sammenhæng (Jensen & Knudsen, 

s. 88, 2016). Dernæst udarbejdede vi en krydstabel for Q26_1 og Q27_2 for at se, om dem der 

mente, at priserne på billetter var en afgørende årsag ville være mere tilbøjelige til at tage på 

stadion, hvis priserne var lavere. Resultaterne fra dette (bilag 51) viste, at der er en forholdsvis 

øget tilbøjelighed blandt respondenterne til at tage på stadion, hvis priserne blev sænket. 

Endvidere viste Cramer’s V på 0,419 en stærkt sammenhængen (bilag 52) (Jensen & Knudsen, s. 

88, 2016).  

 

6.7 Faktoranalyse 

Formålet med at anvende faktoranalysen, er at identificere underliggende sammenhænge 

mellem vores variable og heraf udarbejde nye variable (faktorer), som skal være med til at 

reducere vores antal af variable, der er med til at overskueliggøre vores arbejde og forenkle 

afrapporteringen af vores resultater (Jensen & Knudsen, 2016). Jensen & Knudsen (2016) 

beskriver endvidere at faktoranalysens egenskaber til er erstatte variable med faktorer, kan 

hjælpe med at reducere problemer med multikollinearitet. Anvendelsen af faktoranalysen 

forudsætter endvidere at vores variable er intervalskaleret samt normalfordelte. Derudover 

stilles der også krav til, hvorvidt datasættet er egnet til faktoranalyse, hvilket kan undersøges ved 

brug af korrelationsmatricen eller Bartlett's og Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test-statistikker, 

hvilket vil fremgå under de respektive faktoranalyser.  
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Eftersom at vores spørgeskema er opdelt i to separate grupper til henholdsvis “dem der kommer 

på stadion”, og “dem der ikke kommer på stadion”, er vi nødsaget til at udarbejde en 

faktoranalyse for hver gruppe, da det ikke er muligt at blande respondenterne, da de ikke bliver 

spurgt om de samme spørgsmål. Faktoranalysen for “dem der kommer på stadion” er baseret på 

de numeriske spørgsmål fra Q13_1 til Q18_3 & Q23_1 til Q23_3, samt en faktoranalyse for “dem 

der ikke kommer på stadion” som er baseret på spørgsmålene fra Q26_1 til Q32_4. 

 

6.7.1 Metodiske valg ved brug af faktoranalysen 

Faktoranalysen kan først og fremmest benyttes på to forskellige måder; konfirmativ eller 

eksplorativ. Den konfirmative metode tager udgangspunkt i en opstillet teori og fastsætter på 

forhånd et bestemt antal faktorer, hvorimod at den eksplorative, som navnet giver udtryk for, 

selv forsøger at finde sammenhænge i vores datamateriale og selv sammensætter de 

underliggende dimensioner (Jensen & Knudsen, s. 225, 2016). Endvidere kan faktoranalysen 

anvende common factor eller principal component, der afhænger af formålet med ens variable. 

Da vi har til formål at anvende vores faktorer til videre analysearbejde, anvender vi principal 

component metoden, da denne er med til at reducere antallet af variable til overordnede 

faktorer, som endvidere reducerer problemet med multikollinearitet (Jensen & Knudsen, s.227, 

2016). Afslutningsvis skal det afgøres, hvordan vi ønsker at rotere vores faktor løsning. Vi 

anvender varimax-rotation, da denne er ortogonal metode, som undgår multikollinearitet blandt 

de uafhængige variable (Jensen & Knudsen, s.232, 2016). Løsningsmodellen for SPSS opdeler 

variablene i faktorer, der har en eigenvalue på mindst 1, hvilket er standardløsningen ved en 

eksplorativ fremgangsmåde (Jensen & Knudsen, 2016). 
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6.7.2 Gennemførelse af faktoranalysen 

6.7.2.1 - Kommer på stadion 

Faktoranalysen blev gennemført som værende eksplorativ med henblik på at reducere vores 31 

variable, som vi alt andet lige på forhånd mente bestod af 7 forskellige faktorer: Pris (Q13_1 - 

Q13_6), tid (Q14_1 - Q14_6), atmosfæren (Q15_1 - Q15_5), klubben (Q16_1 - Q16_4), 

information (Q17_1 - Q17_4), socialt (Q18_1 - Q18_3) og loyalitet (Q23_1 - Q23_3). De 

ovenstående faktorer vil blive defineret og vurderet enkeltvis i følgende afsnit på baggrund af 

deres egnethed ud fra Bartlett’s test og KMO, deres forklarede varians og den endelige faktor 

løsning.  

 

Pris 

De 6 variable der benyttes til udførelsen af prisfaktoren vurderes først igennem deres 

communalities værdi, hvor Q13_4 har en værdi på under 0,5, hvilket betyder at den bevarer 

under halvdelen af sin varians, hvorfor den fjernes.  

 

Datas egnethed vurderes derefter ud fra Bartlett’s test og KMO, hvor det kan aflæses at 

datasættet opnår en KMO på 0,577, hvilket er over den kritiske værdi på 0,5 (Jensen & Knudsen, 

s.237, 2016). Endvidere kan det på baggrund af Bartlett’s test afvises, at variablene er 

ukorrelerede, da der opnås et signifikansniveau på 0,000 (bilag 53). Det kan endvidere ses ud fra 

datasættet, at der blev identificeret to faktorer med en samlet forklarede varians på 68%, som 

er over den konventionelle grænseværdi på 60% (Jensen & Knudsen, s.240, 2016) (bilag 54). En 

faktor løsning med 3 faktorer afvises, da den tredje faktor ikke opfylder eigenvalue kriteriet på 

en. Dermed vælger SPSS at opdele de 5 tilbageværende variable i to forskellige pris faktorer. 

Q13_1, Q13_2 og Q13_3 grupperes og navngives “Generelle priser”. Den anden faktor indebærer 

Q13_5 og Q13_6 og navngives “Sæsonkort” (bilag 55).  
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Tid 

De 6 variable der udgør tidsfaktoren vurderes ligeledes først og fremmest gennem deres 

communalities, hvoraf to variable fjernes enkeltvis. Først fjernes Q14_4 og derefter Q14_1, da 

de begge havde en værdi på under 0,5. Faktoren viser derefter en KMO på 0,511 og en Bartlett’s 

test der er signifikant på 0,000 som viser at data er egnet (bilag 56). Endvidere kan en høj 

forklarede varians på 83,9% aflæses, som igen giver anledning til to faktorer og er langt over den 

konventionelle grænseværdi på 60%. Endvidere afvises en faktor løsning med tre faktorer, da den 

tredje faktor ikke overstiger eigenvalue kriteriet på en (bilag 57). Den første faktor består af 

Q14_2 og Q14_3 og navngives “Service på stadion”. Den anden faktor består af Q14_5 og Q14_6 

og kaldes “Udebanekampe” (bilag 58). 

 

Atmosfæren 

Til udførelsen af atmosfære-faktoren blev 5 variable anvendt, hvoraf Q15_3 viste en lav 

communalities og blev derfor fjernet. Modellen viste en KMO på 0,613 og en Bartlett’s test med 

et signifikansniveau på 0,000 (bilag 59), hvilket igen betyder at data er egnet. Den forklarede 

varians opnår en værdi på 68,34%, hvilket er over en konventionelle grænseværdi på 60% (bilag 

60). Modellen viser nok engang en faktor løsning med to faktorer, da begge disse opfylder 

eigenvalue kriteriet på en. Den første faktor indeholder Q15_2, Q15_1 og Q15_4 og kaldes 

“Atmosfæren”. Den anden faktor består kun af en variabel Q15_5 og navngives “Stemningen” 

(bilag 61). 

 

Klubben 

Ved udførelsen af faktoranalysen blev 4 variable benyttet, hvoraf både Q16_4 og Q16_3 viste 

lave communalities værdier, og dermed blev fjernet. Modellen viste en KMO på 0,500 hvilket er 

netop på grænseværdien og et Bartlett’s test på 0,000 (bilag 62). Den forklarede varians viste en 

værdi på 94,68%, hvilket er langt over den konventionelle grænseværdi på 60%. Endvidere kan 

det aflæses, at de to tilbageværende variable udgør en samlet faktor (bilag 63 & bilag 64). 

Faktoren består dermed af Q16_1 og Q16_2 og navngives “Klubben”. 
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Information 

Informations faktoren undersøges ud fra 4 variable, hvoraf både Q17_4 blev fjernet grundet for 

lav communalities værdi. Modellen viste herefter en KMO på 0,650 og et Bartlett’s test med et 

signifikansniveau på 0,000 (bilag 65). Den forklarede varians viste en værdi på 66,53% og kun en 

faktor (bilag 66). Yderligere faktorer afvises, da disse er langt under eigenvalue kravet om en 

værdi på mindst en. Faktoren består dermed af Q17_1, Q17_2 og Q17_3 og navngives 

“Information” (bilag 67). 

 

Socialt 

Den sociale faktor undersøges ud fra 3 variable, hvoraf Q18_3 blev fjernet grundet lav 

communalities værdi. De to resterende variable udgjorde en KMO på 0,500 der matcher 

grænseværdien og en Bartlett’s test på 0,000 (bilag 68). Den forklarede varians viste en værdi på 

67,22% og viste endvidere en samlet faktor (bilag 69). De to resterende variable Q18_1 og Q18_2 

navngives dermed “Socialt” (bilag 70).  

 

Loyalitet 

De tre sidste variable benyttes til at undersøge loyalitets faktoren. Q23_2 fjernes da den viser en 

communalities værdi på under 0,5, hvorefter modellen viste en KMO på 0,500 og en tilhørende 

Bartlett’s test på 0,000 (bilag 71). Den forklarede varians viste igen en samlet faktor for de to 

resterende variable med en forklarende varians på 63,34% (bilag 72). De to tilbageværende 

variable Q23_1 og Q23_3 navngives “Loyalitet” (bilag 73). 

 

Det overordnede formål med at reducere vores antal af variable blev dermed opnået, da vi ved 

gennemførelsen af faktoranalysen fik reduceret vores antal af variable fra 31 til 21, som blev 

inddelt i 10 forskellige faktorer:  

 

Faktor 1 - Generelle priser: Q13_1, Q13_2 og Q13_3 

Faktor 2 - Sæsonkort: Q13_5 og Q13_6 

Faktor 3 - Service på stadion: Q14_2 og Q14_3 



Tobias Obel Hansen & Matthis Karlsson     Cand Merc. EMF 

Side 75 af 115   

Faktor 4 - Udebanekampe: Q14_5 og Q14_6 

Faktor 5 - Atmosfæren: Q15_1, Q15_2 og Q15_4 

Faktor 6 - Stemningen: Q15_5 

Faktor 7 - Klubben: Q16_1 og Q16_2 

Faktor 8 - Information: Q17_1, Q17_2 og Q17_3 

Faktor 9 - Socialt: Q18_1 og Q18_2 

Faktor 10 - Loyalitet: Q23_1 og Q23_3 

6.7.2.2 - Kommer ikke på stadion 

Først og fremmest har vi valgt at udelade Q26_1 til Q26_6 samt Q26_8, da vi fandt frem til at 

spørgsmålene omkring hvorvidt pris, interesse, tid, niveauet & vejret er en afgørende årsag til at 

folk ikke kommer på stadion, er spørgsmål som bliver gentaget med omvendt formulering under 

de respektive dele. Dermed er det kun Q26_7 & Q26_9 der bibeholdes af spørgsmålene omkring 

afgørende årsager til at man ikke kommer på stadion, da disse omhandler afstand og alternative 

årsager, hvilket der ikke bliver spurgt ind til senere i spørgeskemaet. 

 

På baggrund af ovenstående, analyseres følgende 5 latente variable: Pris, interesse, tid, socialt & 

information.   

 

Pris 

Pris faktoren undersøges ud fra de 4 underspørgsmål Q27_1, Q27_2, Q27_3 og Q27_4. Herfra 

bliver datas egnethed vurderes ud fra korrelationsmatricen, Bartlett’s test og KMO. Da Q27_1 

har en communality på 0,475 bliver dette spørgsmål fjernet, da det er under den kritiske grænse 

på 0,5. Faktoranalysen udføres derefter igen, og ud fra bilag 74 kan det ses i communalities 

tabellen, at alle pris variablenes værdier er over 0,5, hvorfor der ikke er flere variable der skal 

fjernes. Det kan bekræftes ud fra KMO og Bartlett’s tabellen, at matricen er egnet til en 

faktoranalyse. Det skyldes, at KMO’en har en værdi på 0,716, hvilket er over den kritiske grænse 

på 0,5 hvilket bekræfter at dataen er egnet til en faktoranalyse. Endvidere er Bartlett’s test 

signifikant på et 0,000 niveau, hvilket betyder at vi kan afvise at variablene er ukorrelerede (bilag 

75). 
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I forhold til at vurdere hvor mange faktorer der skal udvælges tages der en vurdering ud fra 

eigenvalue kriteriet og den kumulative varians. Ud fra et eigenvalue kriterie på 1, kan det også 

ses i total varianstabellen (bilag 76), at der vælges en løsning på 1 faktor, da et valg af 2 faktorer 

ville medføre en eigenvalue på 0,430. En løsning med 1 faktor betyder, at denne faktor vil forklare 

73,159% af datamaterialets varians, hvilket er positivt da det er over den konventionelle 

grænseværdi på 60% (Jensen & Knudsen, 2016). En løsning med 2 faktorer ville medføre en 

forklarende varians på 87,494%. På trods af den relativt høje stigning forkaster vi stadigvæk 

denne løsning, da det er langt under den fastsatte eigenvalue på 1. Den endelige faktor løsning 

for pris variablen består derfor af de tre pris spørgsmål: Q27_2, Q27_3 & Q27_4 og kaldes for 

‘Pris’ (bilag 77). 

 

Interesse 

Interessefaktoren undersøges ud fra Q26_9, Q28_1, Q28_2, Q28_3 Q28_4 og Q28_5. Da Q26_9 

& Q28_5 havde communalities under 0,5 blev disse spørgsmål fravalgt. Ud fra bilag 78 ses det at 

det ikke kan konkludes at data matricen er helt egnet til en faktoranalyse, da der ses en KMO på 

0,458, som er under den konventionelle grænseværdi. Den er dog signifikant på et 0,000 niveau, 

hvorfor vi kan afvise at variablene er ukorrelerede. Ud fra et eigenvalue kriterie på 1, er det muligt 

at se i totale varianstabellen, at en faktor løsning på 2 faktorer udvælges, da denne løsning har 

en eigenvalue værdi på 1,336, hvilket er med til at forklare 75,863% af datamaterialets varians, 

som er over den konventionelle grænseværdi på 60% (bilag 79). En løsning med 3 faktorer 

fravælges da eigenvaluen ville ryge ned på 0,643. Ud fra rotated component matrix (bilag 80) er 

det muligt at se, hvordan spørgsmålene grupperer sig i forhold til de to faktorer. Q28_1 & Q28_2 

grupperer sig sammen som omhandler henholdsvis interesse for fodbold og interesse for 

Superligaen. Disse to spørgsmål kan argumenteres for at omhandle en generel interesse, hvorfor 

denne faktor kaldes for ‘Generel Interesse’. Q28_3 & Q28_4 grupperer sig sammen som 

omhandler Superligaens niveau og kampens betydning. Disse to spørgsmål kan argumenteres for 

at omhandle underholdningsværdien af en kamp i Superligaen, hvorfor denne faktor kaldes for 

‘Underholdning’. 
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Tid 

Tidsfaktoren undersøges ud fra underspørgsmålene: Q26_7, Q29_1, Q29_2 og Q29_3. Da Q26_7 

havde en communality på under 0,5 fravælges dette spørgsmål. Det kan ses i bilag 81, at KMO’en 

har et niveau på 0,652 samt at Bartlett’s testen er signifikant på et 0,000 niveau, hvilket bekræfter 

at variablene er ukorrelerede. Set ud fra totale varianstabellen er det muligt at se at der vælges 

en faktor løsning på 1 faktorer (bilag 82). Dette resulterer i at denne faktor forklarer 58,372% af 

det spørgsmålenes varians. På trods af, at det lige er under den konventionelle grænseværdi på 

60%, vælges denne løsning. Det skyldes at ved en løsning på 2 faktorer vil eigenvalue kriteriet 

ryge ned på 0,651 hvilket er under den fastsatte grænse på 1. Dermed grupperes de 3 

underspørgsmål Q29_1, Q29_2 & Q29_3 som udgør faktoren ‘Tid’ (bilag 83). 

 

Socialt 

Underspørgsmålene for det sociale aspekt undersøges ud fra Q30_1 og Q30_2. Det kan ses i bilag 

84 at begge spørgsmål accepteres, da deres communalities er over 0,5. KMO’en er nøjagtigt kun 

på den kritiske værdi 0,5 og Bartlett’s testen er signifikant på et 0,000 niveau, hvilket igen 

bekræfter variablene er ukorrelerede (bilag 85). Endvidere viser den totale varians tabel at 

løsningen med en faktor forklarer 67,472% af datamaterialets varians (bilag 86). De to 

underspørgsmål Q30_1 & Q30_2 accepteres derfor, som udgør faktoren ‘Socialt’ (bilag 87). 

 

Information 

Den sidste faktor der undersøges, er information, som bliver undersøgt ud fra Q32_1, Q32_2, 

Q32_3 og Q32_4. Da Q32_4 havde en communality på under 0,5 fravælges dette spørgsmål. Ud 

fra bilag 88 ses en KMO på 0,742 og at Bartlett’s test er signifikant på 0,000 niveau. Dette bakkes 

op af den totale varians tabel som viser at ved 1 faktorer, er der en eigenvalue på 2,663 og at 

faktoren forklarer 88,770 % af datamaterialets varians (bilag 89). Et valg af 2 faktorer forkastes, 

da 2 faktorer har et eigenvalue niveau på 0,225 hvilket er langt under den fastsatte grænse på 1. 

Dermed kan det konkluderes, at Q32_1 Q32_2 og Q32_3 udgør faktoren, der navngives 

‘Information’ (bilag 90). 
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Det kan hermed opsummeres at der ved brug af en eksplorativ fremgangsmåde og ved brug af 

en principal component analyse, er fundet frem til 6 forskellige faktorer, hvori de underliggende 

variable er blevet reduceret. Dermed er underspørgsmålene for hver inddelt i følgende faktorer: 

 

Faktor 1 - ‘Pris’: Består af spørgsmål Q27_2, Q27_3 & Q27_4   

Faktor 2 - ‘Generel Interesse’:  Består af spørgsmål Q28_1 & Q28_2  

Faktor 3 - ‘Underholdning’: Består af spørgsmål Q28_3 & Q28_4  

Faktor 4 - ‘Tid’: Består af spørgsmål Q29_1, Q29_2 & Q29_3 

Faktor 5 - ‘Socialt’: Består af spørgsmål Q30_1 & Q30_2  

Faktor 6 - ‘Information’: Består af spørgsmål Q32_1 Q32_2 & Q32_3 

 

6.8 Reliabilitetsanalyse   

Reliabilitetsanalysen har til formål at undersøge, i hvor høj grad skalaens spørgsmål måler det 

samme begreb. Cronbach’s alpha benyttes i denne sammenhæng til at måle, hvor meget af 

variansen i skalaen, der er fælles for de inkluderede variable (Jensen & Knudsen, 2016, s. 252). 

Endvidere kan kvadratroden af Cronbach’s alpha opfattes som korrelationen mellem skalaen og 

det begreb, som skalaen har til hensigt at måle. Cronbach’s alpha værdien vil desuden altid være 

mellem 0 og 1, hvor en værdi på 1 betyder, at målingen er helt fri for tilfældige fejl, og at 

spørgsmålet dækker alle aspekter af det målte begreb (Jensen & Knudsen, 2016, s. 252). Værdier 

under 0,6 anses som værende uacceptable, hvorimod værdi over 0,6 er acceptable og værdier 

over 0,7 er gode målinger (Jensen & Knudsen, s. 253, 2016). Vi vil dermed ud fra Cronbach’s alpha 

værdierne være i stand til at se, om vores faktorer er valide på baggrund af de variable, de er 

bygget på.  

 

Reliabilitetsanalysen forudsætter endvidere, at alle skalaens spørgsmål er på intervalskalaniveau 

eller derover. Endvidere stilles der krav til, at alle variablene er ensrettede (Jensen & Knudsen, s. 

253, 2016). Hvis nogle af vores variable dermed ikke er ensrettede, kræves det at de pågældende 

variable rekodes.  
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6.8.1 Gennemførelse af reliabilitetsanalysen 

6.8.1.1 - Kommer på stadion    

Der vil blive gennemgået to fyldestgørende eksempler for faktorerne ‘Generelle priser’ og 

‘Sæsonkort’ for at vise fremgang processen af reliabilitetsanalysen, hvorefter de resterende 

resultater blot vil blive præsenteret, da fremgangsmåden for alle faktorer vil være ens. Dog skal 

det bemærkes, at det ikke er muligt at køre en reliabilitetsanalyse for faktoren ‘stemningen’, da 

denne blot består af en variabel Q15_5. 

Den første faktor ‘generelle priser’ består af 3 variable. Ved at gennemføre en reliabilitetsanalyse, 

kan vi aflæse en Cronbach’s alpha værdi på 0,730, hvilket overstiger værdien på 0,6, som er 

afgørende for, hvorvidt den accepteres (bilag 91). Dette er et udtryk for, at værdien på 0,730 

dækker 73% af den varians, som er gældende for faktoren. Ved at se på korrelationsmatricen kan 

det ses, at alle værdier er positive, hvorved forudsætningen om ensrettede variable er opfyldt 

(bilag 92). Ved ‘total correlation’ værdierne kan det ses, at de alle ligger over 0,3, hvilket betyder 

at alle variable er en væsentlig indikator for den sammensatte skala (Jensen & Knudsen, s. 258, 

2016). Endvidere kan det aflæses at variablene er et godt udtryk for faktoren, da vi ved at fjerne 

én variabel får en forværret Cronbach’s alpha (bilag 93). 

 

Den anden faktor ‘sæsonkort’ består af 2 variable. Denne faktor har en Cronbach’s alpha værdi 

på 0,633 (bilag 94), hvilket betyder at faktoren betragtes som en acceptabel måling (Jensen & 

Knudsen, s. 253, 2016). Korrelationsmatricen viser endvidere, at alle værdier er positive, hvorfor 

forudsætningen om ensrettede variable er opfyldt (bilag 95). Endvidere er alle værdier over 0,3 

under ‘total correlation’, hvilket betyder at begge variable er en væsentlig indikator for faktoren 

(bilag 96). 

 

Af de resterende faktorer, der opnår en værdi på over 0,7 som anses for at være gode målinger 

indgår ‘service på stadion’ med en cronbach’s alpha værdi på 0,867 (bilag 97), ‘udebanekampe’ 

en værdi på 0,734 (bilag 98), ‘klubben’ en værdi på 0,944 (bilag 99) og ‘information’ med en værdi 

på 0,745 (bilag 100). 
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Af de resterende faktorer opnåede ‘atmosfæren’ en værdi på 0,521 (bilag 101), ‘socialt’ en værdi 

på 0,511 (bilag 102) og ‘loyalitet’ en værdi på 0,416 (bilag 103), som alle anses for at være 

uacceptable. 

 

Vi ved dog fra vores interviews og resultaterne fra vores spørgeskemaundersøgelse, at både 

atmosfæren og det sociale i forbindelse med at tage på stadion er utrolig vigtigt. Alle 

respondenter der tog på stadion ved vores interviews sagde, at det var dét, at have nogen og 

dele oplevelsen med, som gjorde det meget bedre, og at de ikke kunne se sig selv tage afsted 

alene. Dermed vælger vi at arbejde videre med disse faktorer på trods af den lave cronbach’s 

alpha. Endvidere anses loyalitets-faktoren også for at være essentiel i det videre analysearbejde, 

da dette er et vigtigt element i forhold til sammensætningen af EPSI og den strukturelle 

ligningsmodel. 

6.8.1.2 - Kommer ikke på stadion 

Ligesom ovenstående reliabilitetsanalyse, ønsker vi nu at foretage analysen for dem som ikke 

kommer på stadion. I bilag 104 kan det aflæses, at ‘pris’ har en Cronbach’s alpha værdi på 0,815. 

Ved ‘total correlation’ værdierne (bilag 105) kan det ses, at de alle ligger over 0,3, hvilket betyder 

at alle variable er en væsentlig indikator for den sammensatte skala (Jensen & Knudsen, s. 258, 

2016). Endvidere kan det aflæses at variablene er et godt udtryk for faktoren, da vi ved at fjerne 

én variabel får en forværret Cronbach’s alpha (bilag 106). 

 

‘Generel interesse’ har en Cronbach’s alpha værdi på 0,873 (bilag 107). Total correlation 

værdierne (bilag 108), viser at alle værdier er over 0,3, hvilket igen bekræfter at alle variable er 

væsentlige.  

‘Information’ har en Cronbach’s alpha værdi på 0,937 (bilag 109). Ved ‘total correlation’ 

værdierne (bilag 110) kan det ses, at alle ligger over 0,3, hvilket betyder at alle variable er en 

væsentlig indikator for den sammensatte skala (Jensen & Knudsen, s. 258, 2016). Endvidere kan 

det aflæses at variablene er et godt udtryk for faktoren, da vi ved at fjerne én variabel får en 

forværret Cronbach’s alpha (bilag 111). 
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Disse 3 Cronbach’s alpha værdier indikerer at skalaernes reliabilitet er god, da de er over 

grænseværdien på 0,7 og det kan derfor konkluderes at disse faktorer er pålidelige. 

 

Yderligere ses der i bilag 112, at ‘tid’ har en Cronbach’s alpha værdi på 0,639, hvilket betyder at 

denne faktor accepteres, da den indikerer en god måling.  

 

Afslutningsvis kan det ses i bilag 113, at ‘underholdning’ har en Cronbach’s alpha værdi på 0,522 

samt at ‘socialt’ har en værdi på 0,514 (bilag 114). Da disse Cronbach’s alpha værdier er under 

den kritiske værdi, vil det alt andet lige betyde at reliabiliteten er lav. Dog grænser begge faktorer 

sig tæt op af den acceptable grænse, og de to faktorer indgår derfor stadigvæk i de efterfølgende 

analyser. Dette skyldes endvidere, at det sociale indtil videre har vist sig at være afgørende for 

folks interesse, da vi under frekvenstabellerne kunne aflæse at 90% af folk, der ikke kommer på 

stadion, mener at det er afgørende at have nogen at dele oplevelsen med. Endvidere beholdes 

underholdning også, da vi ønsker at have en indikator for, hvorvidt den konkrete kamp samt 

ligaens niveau, har en effekt på interessen. 

 

6.9 Valg af Structural Equation Models (SEM) 

Partial Least Squares tilgangen vælges på baggrund af Wong (2013), der argumenterer for at 

denne SEM tilgang særligt er velegnet små stikprøver. Dermed er det netop passende for vores 

stikprøve, da den er under 300 respondenter og derfor karakteriseres som en lille stikprøve 

(Wong, 2013). Endvidere har vi en forudsætning om, at vores variable kan have et samspil med 

hinanden og indbyrdes have en effekt på loyaliteten eller interessen. Loyaliteten og interessen 

kan dermed været drevet af sammenhænge i en kompleks struktur, som både kan være direkte 

og indirekte. Endvidere nævner Eskildsen et al. (2004) at PLS er en SEM som passer godt i forhold 

til at måle på kundetilfredshed og loyalitet. Dette er passende i forhold til strukturen fra EPSI, da 

det dermed er muligt at måle loyalitet og interesse på mange forskellige sammenhænge. Dermed 

er det ikke hensigtsmæssigt at benytte multiple regression, da denne metode isolerer de 

indbyrdes sammenhænge mellem de uafhængige variable overfor en afhængig variabel.  
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På baggrund af ovenstående argumentation, vil der blive gjort brug af PLS for henholdsvis dem 

som kommer på stadion og dem som ikke kommer på stadion. Endvidere vil SmartPLS 

programmet anvendes til at estimere vores modeller.  

 

6.10 Partial Least Square 

I det følgende afsnit bliver de latente variable, som har en påvirkning på henholdsvis dem som 

kommer på stadion, og dem som ikke kommer på stadion, identificeret og analyseret.  

 

Først tages der udgangspunkt i dem som kommer på stadion. Her vil der blive opstillet en 

forklaringsmodel, som tager udgangspunkt i EPSI-modellen. Denne forklaringsmodel er derfor 

med til at undersøge og forklare, hvilke variable som har en effekt på kundetilfredsheden og 

kundeloyaliteten. Efterfølgende vil der tages udgangspunkt i dem som ikke kommer på stadion. 

Her opstilles der ved hjælp af PLS en forklaringsmodel, som har til formål at undersøge og 

analysere, hvilke variable som har en påvirkning på den generelle interesse.  

 

Ud fra begge forklaringsmodeller, vil der endvidere laves koblinger både til vores tidligere 

beskrevne teorier, og vores findings fra foregående kvalitative og kvantitative analyser. 

 

6.10.1 Metodiske valg ved brug af PLS 

Brugen af PLS er med til at benytte de sammensatte skalaer, der blev udformet ved hjælp af 

faktoranalysen. PLS skal dermed vise, hvordan disse faktorer påvirker hinanden og hvorvidt de er 

signifikante over for henholdsvis kundetilfredshed og -loyalitet samt interesse. Formålet ved at 

anvende denne metode er at give os et indblik i, hvordan Superligaen bedst kan allokere sine 

ressourcer for at optimere kundetilfredsheden og kundeloyaliteten samt forbedre interessen og 

ultimativt øge tilskuertallene.  

 

Vores uafhængige og afhængige variable bliver benyttet på baggrund af faktoranalyse, som 

betyder at der alt andet lige, er høj korrelation mellem vores indikatorer og variable. Dette 
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medfører, at der er tale om ‘Reflective Measurement Scale’, hvorfor pilene i forklaringsmodellen 

går fra de blå-farvede latente variable til de gulfarvede indikatorer (Wong, 2013). 

 

For at udarbejde den strukturelle ligningsmodel blev vores datasæt overført til SmartPLS. Dette 

medførte, at vi var nødt til at foretage nogle ændringer i vores datasæt, så det kunne benyttes. 

Først og fremmest kan der kun defineres en missing value i SmartPLS, hvorfor alle vores 6 værdier 

rekodes til 7, så vores missing value kun består af denne værdi. Endvidere blev vores 5-punkt 

skala rekodet til en 100-punkt skala, hvoraf 1=100, 2=80, 3=60, 4=40 og 5=20, så en højere 

performance afspejlede en større enighed.  

 

Modellens bliver indledningsvis undersøgt og vurderet gennem PLS Algorithm, hvor ‘Mean 

Replacement’ bliver valgt frem for ‘Casewise Delection’, da Wong (2013) beskriver, at denne 

metode anbefales, hvis der er missing values. PLS Algorithm vil benyttes til at give os indikatorer 

på de forhold, der gør sig gældende i vores modeller.  

 

Endvidere vil bootstrapping benyttes til at aflæse T-værdier, der skal afspejle modellens 

signifikansniveau. Derudover skal det nævnes, at bootstrapping udføres som et-sidet med 95%-

konfidensinterval. Årsagen til at udføre modellen som et-sidet er, at vi på forhånd har en teori 

om, hvilke latente variable der påvirker hinanden og den afhængige variabel.  

 

6.10.2 Gennemførelse af PLS    

Fremgangsmåden for analysen vil være følgende: Evaluering af målemodellen, estimation og test 

af den strukturelle model og afslutningsvis en gennemgang af den færdige model. 

6.10.2.1 - Kommer på stadion 

Evaluering af målemodellen 

For at vurdere modellens reliabilitet kigges der på ‘composite reliability’, hvor værdien skal være 

0,7 eller højere (Wong, s.21, 2013). Det kan aflæses fra bilag 115, at modellens værdier ligger 

mellem 0,701 - 1,000, hvilket betyder at modellens reliabilitet anses for at være god. Endvidere 
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vælger vi at se bort fra de individuelle variables reliabilitet i forhold til faktorerne, da sammen 

sættelsen af disse blev gennemgået i faktoranalysen og reliabilitetsanalyse.  

 

For at undersøge modellens validitet anvendes ‘average variance extracted’ (AVE), der forklarer 

hvor stor en del af variansen den latente variabel forklarer. Værdien for denne skal overstige 0,5 

(50%) (Wong, s. 21, 2013). Alle modellens værdier er over grænsen på 0,5 pånær ‘generelle priser’ 

der har en værdi på 0,47, som er meget tæt på grænsen (bilag 116) . Dog har ‘generelle priser’ en 

cronbach’s alpha værdi på 0,722 (bilag 115), hvilket er over grænsen på 0,7, hvorfor alle variable 

stadig bibeholdes.  

 

Modellens diskriminant validitet måles ud fra Fornell & Larckers metode (Wong, s. 22, 2013), der 

foreslår at kvadratroden af AVE skal overgå korrelationsværdierne mellem de andre latente 

variable. Diskriminantværdierne kan læses i bilag 116, hvor værdierne ligger mellem 0,686 - 1. 

Alle disse værdier overgår de indbyrdes korrelationer, der fremgår i bilag 117, hvorfor 

diskriminant validiteten bekræftes.  

 

Estimering og test af model 

På baggrund af ovenstående evalueringsproces kan det udledes, at modellens målinger er valide 

og reliable, hvorfor der er grundlag for at estimere og teste modellen. Formålet med at teste 

modellen er at undersøge, om der er en sammenhæng mellem de latente variable. Dette 

undersøges ved at aflæse modellens T-værdier, der udføres gennem metoden ‘bootstrapping’. 

Som nævnt under den metodiske fremgang anvendes signifikanstesten som et-sidet t-test.  

 

Tilgangen er eksplorativ, hvorfor modellen gennemføres flere gange, da vi ikke ønsker at 

udelukke potentielle relevante sammenhænge. De relationer der ikke er signifikante fjernes efter 

hierarkisk princip. Vores indre model (bilag 118) viser, at alle sammenhænge er signifikante 

bortset fra ‘generelle priser’ til ‘kundeloyalitet’. Dette var den stærkeste værdi, der blev opnået 

gennem modellens udarbejdelse for de generelle priser, hvorfor denne beholdes og tolkes på 

senere under resultater. Endvidere viser vores ‘outer loadings’ at alle variable er signifikante 
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overfor deres faktorer pånær Q13_2 (bilag 119). Denne variabel beholdes ligeledes, da denne 

faktor ved udførelsen af vores reliabilitetstest opnåede en cronbach’s alpha på 0,730, som ville 

blive forværret ved fjernelsen af variable.  

 

Evaluering af den endelige model 

I nedenstående ‘figur 11’ illustreres den endelige model, samt hvorledes de endogene variable 

påvirker de eksegone variable. 

 

Figur 11: SmartPLS-SEM model: “Kommer på stadion”. 

 

Modellen består af de fem endogene variable: Klubben, atmosfæren, udebanekampe, 

kundetilfredshed og kundeloyalitet. Og seks eksogene variable: Information, service på stadion, 

sæsonkort, generelle priser, stemningen og socialt. 

 

De to eksogene variable information og socialt forklarer 0,115 (11,5%) af variansen i klubben, der 

betegnes som en svag forklaringsgrad. Ligeledes forklarer de tre variable klubben, service på 
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stadion og stemningen 0,227 (22,7%) af variansen i atmosfæren, hvilket også anses som værende 

svag. De to eksogene variable socialt og stemningen forklarer 0,081 (8,1%) af variansen i 

udebanekampe. Endvidere forklares 0,135 (13,5%) af kundetilfredsheden i de to variable 

atmosfæren og udebanekampe. Afslutningsvis forklarer kundetilfredsheden, sæsonkort og 

generelle priser 0,179 (17,9%) af variansen i kundeloyaliteten.  

 

Modellen afviger væsentligt fra, hvad vi havde forestillet os i henhold til den originale opstilling 

af EPSI-modellen. Vores model består af langt flere endogene variable og færre med direkte 

effekt på kundetilfredsheden og -loyaliteten end vi havde regnet med. Ved gennemgang af 

modellen opnås en højere forståelse for, hvorfor vores model har fået dette udseende.  

 

Det sociale har en positiv effekt (0,217) på udebane kampe. Lige såvel som det er vigtigt at have 

nogen at dele oplevelsen med på hjemmebane, endnu vigtigere er det på udebane, fordi det 

kræver en større investering i form af tid og penge med transport. Dermed understreges 

vigtigheden af det sociale, når det gælder om deltagelse til udebanekampe. Dette stemmer også 

overens med vores interviews, hvor flere af respondenter nævnte, at motivationen for at deltage 

til udebanekampe blev større, hvis man gjorde en tur ud af det med sine venner. Endvidere har 

det sociale også en indflydelse på klubben (0,214), hvor det sociale igen viser sin vigtighed i 

forhold til at tage på stadion. Dette kom også til udtryk i vores interviews, hvor Kevin blandt andet 

sagde: “Fællesskabet er jo den største grund til, at jeg tager derind.” Selv når resultaterne ikke 

går som de skal, så kan det sociale være med til at drive tilskuerne på stadion og dermed være 

med til at reducere effekten af dårlige resultater. Endvidere bliver vigtigheden af det sociale også 

beskrevet i teorien af Hall et al. (2010), som beskriver hvordan følelsen af at være en del af noget 

større kan fremhæve en positiv association til stadion, og at det er en oplevelse der bliver delt 

med venner eller familie. Dermed har det sociale også en lille effekt på både tilfredsheden og 

loyaliteten. Dette understreger vigtigheden af det sociale aspekt i forhold til at tage på stadion, 

hvilket der også blev givet udtryk for i både vores interviews og spørgeskemadata.  
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Den ene ud af to negative effekter (-0,257) findes fra information til klubben. Selve vigtigheden 

af de sociale medier understreges også i både vores kvalitative og kvantitative analyser, hvor 

respondenterne giver udtryk for at de følger deres klub på mange forskellige platforme. Det er 

vigtigt for respondenterne at blive “mættet” i forhold til at blive eksponeret overfor så meget 

information som muligt, da de brænder for klubben og hele tiden vil se mere og følge med. 

Dermed kan den negative effekt være et udtryk for, at hvis klubbens sociale medier ikke lever op 

til fansene forventninger og slår gode, relevante og underholdende opslag op, så har det en 

negativ effekt på deres fans opfattelse af klubben. 

 

Klubben har en positiv effekt på atmosfæren (0,173). Dette stemmer godt overens med teorien, 

jævnfør Buraimo et al. (2008) har sidste sæsons præstationer samt holdets nuværende stime 

begge en signifikant og positiv effekt på tilskuerne. Atmosfæren bliver dermed intensiveret i 

forhold til, hvor mange der er på stadion. Resultaterne spiller dermed en rolle for dem der 

kommer på stadion, og viser at de har en større tilbøjelighed til at tage på stadion, når det går 

godt, på trods af at, de giver udtryk for, at det er både i medgang og modgang. Klubben har derfor 

en positiv effekt på både tilfredsheden og loyaliteten. 

 

Service på stadion har også en positiv effekt på atmosfæren (0,401). Dette stemmer også godt 

overens med vores teori fra Hall et al. (2010), da denne nævner at lysten til at tage på stadion 

bliver påvirket af den samlede service på stadion. Dette er lidt modstridende i forhold til vores 

interviews, hvor respondenterne hovedsageligt sagde, at det ikke var afgørende for deres valg 

om at tage på stadion, men at det dog havde en effekt på den samlede oplevelse og tilfredshed. 

Dette var dog ud fra respondenter der ejede sæsonkort, hvoraf det måske vil have en lidt større 

betydning for andre segmenter, der ikke er der lige så ofte. Men hvis der er tilpas hastighed ved 

indgang til portene og i boderne, kan det derfor påvirke oplevelsen og dermed skabe en bedre 

stemning på stadion, så atmosfæren får et endnu bedre udtryk. Service på stadion har derfor 

også en effekt på både kundetilfredshed og kundeloyaliteten, hvilket hænger bedre sammen med 

udtalelserne fra vores kvalitative interviews, hvor det ikke har en afgørende effekt for valget om 
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at tage afsted, men det er med til at gøre oplevelsen bedre, når man får sine drikkevare og mad 

hurtigt, så man ikke går glip af kampen.  

 

Stemningen viser endvidere også en positiv effekt på atmosfæren (0,167), hvilket hænger godt 

sammen med ovenstående. Hvis man aktivt er med til at bidrage til stemningen, er det med til at 

forbedre atmosfæren på stadion. Stemningen viser til gengæld en negativ effekt på 

udebanekampe (-0,200). Denne sammenhæng kan være med til at vise, at hvis man ikke er med 

til at være en del af stemningen, så er der en lavere sandsynlighed for, at du deltager til 

udebanekampe, da det alt andet lige, er de mest dedikerede fans der både står for stemningen 

på stadion og deltager til udebanekampe. Stemningen har ligeledes en negativ effekt på 

kundetilfredsheden (-0,027) og kundeloyaliteten (-0,006). Den lille negative effekt kan dermed 

være et udtryk for, at hvis man går meget op i stemningen, så kan det have en negativ opfattelse, 

hvis stemningen ikke lever op til ens forventninger hvilket forværrer oplevelsen og derigennem 

tilfredsheden og loyaliteten.  

 

Atmosfæren spiller dermed en stor rolle for den samlede model, da den er med til at binde mange 

af variablene sammen. Atmosfæren er derfor alt andet lige et udtryk for den samlede tilfredshed 

blandt tilskuerne, hvorfor atmosfæren har en direkte effekt på kundetilfredsheden (0,210). Dette 

hænger også godt sammen med findings fra både de kvalitative og kvantitative analyser. Ved 

Q15_1 viste det netop, at 98% af respondenterne var meget enige eller enige i, at atmosfæren 

spillede en væsentlig rolle. Ligeledes gav respondenterne udtryk for, at stemningen uden for 

stadion spillede en rolle (68%). Atmosfæren er derfor en vigtig og afgørende ting for 

respondenternes tilfredshed. Endvidere spiller atmosfæren også en væsentlig rolle for 

kundeloyaliteten, da den er så stærkt et udtryk for tilfredsheden.  

Udebanekampe har også en direkte effekt på kundetilfredsheden (0,310). Udebanekampe 

kræver både en større prismæssig og tidsmæssig investering, hvorfor en god oplevelse i 

forbindelse med en udebanekamp er utrolig vigtig og kan have en direkte effekt på den samlede 

kundetilfredshed. Den direkte effekt mellem de to variable kan også være et udtryk for, at det alt 

andet lige er de mest loyale og dedikerede fans, der deltager til udebanekampe, hvorfor 
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deltagelsen til udebanekampe bliver et udtryk for den specifikke fans tilfredshed. Jævnfør teorien 

fra Buraimo et al. (2009) er lysten til at deltage til udebanekampe påvirket af afstanden til den 

pågældende kamp. Dette blev også bekræftet i vores spørgeskema, hvor 75% af respondenterne 

gav udtryk for at afstanden var afgørende. Udebanekampe har ligeledes en effekt (0,068) på 

kundeloyaliteten, hvilket viser at den yderligere dedikation er et udtryk for meget loyale fans. 

  

Kundetilfredshed viser en positiv effekt på kundeloyaliteten (0,218), hvilket giver god mening i 

forhold til teorien og almindelig købsadfærd. En kundes grad af tilfredshed vil påvirke dennes 

grad af loyalitet. Hvis kunden har en dårlig oplevelse, vil tilfredsheden falde og dermed også 

loyaliteten overfor brandet/holdet og vise versa. Endvidere er det et udtryk for at den samlede 

oplevelse og den tilfredshed, alle de forskellige faktorer samlet set udgør, har en effekt på 

hvorvidt man har lyst til at binde sig til klubben og udvise loyalitet.  

 

Sæsonkort har en direkte positiv effekt på kundeloyaliteten (0,272), hvilket understreger 

vigtigheden af salg af sæsonkort. Jævnfør vores antagelse om, at jo højere interesse man har, jo 

større sandsynlighed er der for at man tager på stadion, hænger dette godt sammen. Når en fan 

har opnået en stor interesse for klubben/holdet, vil denne person alt andet lige have en større 

tilbøjelighed til at købe sæsonkort, hvilket afspejler personens loyalitet, da man binder sig med 

en større investering for hele sæsonen. Endvidere viste vores kvalitative interviews også, at dem 

der ejede sæsonkort havde ejet det over flere sæsoner i træk på trods af svingende resultater. 

 

Generelle priser som var den eneste variabel uden signifikante forhold, valgte vi at beholde i 

modellen, da vi stadig mener, at det er med til at fortælle noget. Det tætteste vi kom på et 

signifikant forhold, var mellem pris og kundeloyaliteten (0,182). Da der ikke blev fundet nogen 

signifikante sammenhænge for pris-variabel, kan det være et udtryk for at prisen simpelthen er 

uden betydning, for de respondenter der kommer på stadion. Dette stemmer godt overens med 

de generelle fund fra litteraturen, der også nævner at det umiddelbart ikke er en priselasticitet.  

Respondenterne fra vores interviews gav endvidere også udtryk for at prisen ikke spillede en 

dominerende rolle - men nævnte at prisen var med til at udvise støtte til ens hold.  
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Da det kan være svært at få et overblik over alle latente variables direkte og indirekte effekt på 

kundetilfredshed og kundeloyalitet, har vi udarbejdet nedenstående skema med deres totale 

effekter ud fra bilag 120: 

 

 

Figur 12: Totale effekter på kundetilfredshed og kundeloyalitet - kommer på stadion. 

 

6.10.2.2 - Kommer ikke på stadion 

Evaluering af målemodel 

Først og fremmest ønsker vi at identificere og analysere på målemodellens reliabilitet. Dermed 

tages der først et kig på ‘composite reliability’, hvor værdien skal være 0,7 eller højere (Wong, 

2013). Det kan aflæses fra bilag 121, at Generel Interesse har en værdi på 0,940, Information 

(0,959), Pris (0,876), Tid (0,8) & Underholdning (0,740). Det betyder at disse latente variable har 

en god reliabilitet, hvor Information er den variabel med den højeste reliabilitet. Endvidere kan 

det ses, at Socialt kun har en værdi på 0,586. Da denne værdi er under de 0,7, vurderes det derfor 

til, at reliabiliteten ikke er tilstrækkelig. Som tidligere nævnt, vælger vi at se bort fra de 

individuelle variables reliabilitet i forhold til faktorerne, da disse blev gennemgået i 

faktoranalysen og reliabilitetsanalyse.  

 

Endvidere ønskes der at se nærmere på målemodellens validitet, hvorfor der gøres brug af 

average variance extracted (AVE). AVE bruges til at teste for både konvergent og divergent 

validitet (Garson, 2016). Modellens validitet anses for at være god, da alle målemodellens latente 
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variable har en værdi som er højere end 0,5, som er den kritiske grænse jævnfør Wong (2013). 

Generel interesse (0,887), Information (0,887), Pris (0,702), Socialt (0,508), Tid (0,572) & 

Underholdning (0,607) (bilag 121). Da alle de latente variable er over den kritiske grænse, kan 

det konkluderes ud fra AVE, at modellen måler på det den skal. 

 

Modellens diskriminant validitet måles ud fra Fornell & Larckers metode (Wong, s. 22, 2013), 

hvor AVE skal overgå korrelationsværdierne mellem de andre latente variable. Det kan ses i bilag 

122 at korrelationsværdierne for generel interesse er mellem 0,183 - 0,404, hvor AVE værdien på 

0,888 er højere. Information variablens korrelationsværdier er mellem 0,053 - 0,404, hvor AVE 

værdien på 0,887 er højere. Pris variablens korrelationsværdier er mellem 0,058 - 0,284, hvor 

AVE værdien på 0,702 er højere. Socialt variablens korrelationsværdier er mellem -0,080 - 0,209, 

hvor AVE værdien på 0,508 er højere. Tid variablens korrelationer er mellem 0,048 - 0,314, hvor 

AVE værdien på 0,572 er højere. Underholdning variablens korrelationer er mellem -0,070 - 

0,314, hvor AVE værdien på 0,607 er højere. Det kan derfor konkluderes, at alle de latentes 

variables AVE er højere end deres respektive korrelationer mellem de andre latente variabler. 

Derfor bekræftes diskriminant validiteten, hvilket betyder at hver at de latente variable deler en 

større varians med deres respektive indikatorer/spørgsmål, end de deler med de andre latente 

variabler (Garson, 2016). 

 

Estimering og test af forklaringsmodel 

På baggrund af ovenstående evalueringsproces kan det siges, at modellens målinger er valide og 

reliable, hvorfor der er grundlag for at estimere og teste modellen. Formålet med at teste 

modellen er som tidligere beskrevet, for dem som kommer på stadion, at undersøge om der er 

sammenhæng mellem de latente variable. Herfra udføres der en bootstrapping hvor modellens 

T-værdier aflæses ud fra et et-sidet konfidensinterval på 95%.  

 

Ligesom tidligere benyttes der en eksplorativ tilgang, hvorfor modellen køres flere gange, da vi 

ikke ønsker at udelukke potentielle relevante sammenhænge. Herfra blev de korrelationer som 

ikke var signifikante fjernet i hierarkisk princip. Ud fra bilag 123 kan det ses, at alle p-værdierne 
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for de latente variable er under 0,05, hvorfor at de er signifikante og dermed kan modellen 

accepteres. Endvidere viser vores ‘outer loadings’ at alle variable er signifikante overfor deres 

faktorer pånær Q28_3 & Q30_1 (bilag 124 ). Denne variabel beholdes ligeledes, da denne faktor 

ved udførelsen af vores reliabilitetstest opnåede en cronbach’s alpha på 0,730, som ville blive 

forværret ved fjernelsen af variable.  

 

Evaluering af den endelige model 

På baggrund af ovenstående fås følgende PLS model hvor det er muligt at se, hvordan de 

eksogene latente variable påvirker de endogene latente variable: 

 

Figur 13: SmartPLS-SEM model: “Kommer ikke på stadion”. 

 

Modellen består af de tre endogene variable: Underholdning, pris og generel interesse. Og tre 

eksogene variable: Information, socialt og tid.  
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Først og fremmest ønskes det at undersøge, hvor meget vores model forklarer. Ud fra 

ovenstående ‘figur 13’ er det muligt at se, at vores opstillede forklaringsmodel har en R^2 på 

0,245, og derfor en forklaringsgrad på 24,5%. Alt andet lige ønskes der en så høj forklaringsgrad 

som muligt, da de eksogenes variabler dermed er med til at forklare en højere varians af den 

endogenes variabel, hvilket vil medføre at modellen er mere forudsigelig. Da vi arbejder med 

personers subjektive meninger, kan det skabe en masse “støj”, hvorfor en høj forklaringsgrad kan 

være svær at opnå. Denne støj gør blandt andet, at det er sværere at lave en forudsigelig model, 

hvilket der dermed er opmærksomhed på. Hvad der er en tilfredsstillende forklaringsgrad er 

endvidere relativt i forhold til feltet der undersøges. Da vi netop undersøger inden for marketing 

feltet, accepterer vi forklaringsgraden på 24,5% (Wong, 2013). 

 

Det er muligt at se i Figur 13, at information har den største path coefficient på 0,353. Dermed er 

det den variabel som har den største direkte effekt på generel interesse ud fra den opstillede 

model. Det kan dermed konkluderes at i følge modellen, er information den variabel som er den 

statistiske vigtigste variabel i forhold til generel interesse, hvilket dog ikke er ensbetydende med 

at det er den strategiske eller operationelle vigtigste variabel (Wong, 2013). Endvidere kan det 

ses i kronologisk rækkefølge, at de næsthøjeste effekter er socialt (0,179), pris (0,155) og 

underholdning (0,146). Wong (2013) argumenterer for, at generelt set, skal de standardiserede 

effekter (i et datasæt der har op til 1000 observationer), have en værdi der er større end 0,2. På 

trods af at de tre effekter Socialt, Pris & Underholdning, har effekter som er lavere end 0,2 

accepterer vi dem stadigvæk, da de ikke er under 0,1 (Wong, 2013). Som vist i bilag 125, er det 

interessant at notere, at vores PLS model ikke viser en signifikant direkte sammenhængen 

mellem tid og generel interesse, da denne ikke opnåede et signifikansniveau under 0,05. Det kan 

dog konkluderes ud fra modellen, at tid har en indirekte effekt på generel Interesse, da tid har en 

høj effekt på henholdsvis både underholdning (0,314) og pris (0,284).  

 

Da det kan være svært at få et overblik over alle latente variables direkte og indirekte effekt på 

den generelle interesse, har vi udarbejdet nedenstående skema med deres totale effekter ud fra 

bilag 126 og bilag 127: 
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Figur 14: Totale effekter på generelle interesse - kommer ikke på stadion. 

 

Som det kan ses ud fra figur 14, er der relativt forskelle på hvor meget de enkelte latente variabler 

påvirker generel interesse. Som nævnt tidligere er Information (0,353) den latente variable som 

har den største effekt. At information har en effekt på interessen, bakkes op af vores findings fra 

vores interviews. Her fandt vi frem til, som tidligere beskrevet, at alle respondenterne gav udtryk 

for, at de fulgte deres favoritholds officielle sider og fangrupper på de sociale medier. Desuden 

benyttede flere af dem sig også af holdets hjemmeside for at finde information bl.a. i forbindelse 

med udebanekampe, udmeldelse fra klubben og fornyelse af sæsonkort. Da respondenterne 

benytter sig af diverse informationer, mener vi at dette er en god indikator på, at det påvirker 

den generelle interesse for dem som ikke kommer på stadion. Endvidere er det første stadie i 

PCM awareness, kendetegnet ved at man er gjort opmærksom på en given sport eller klub (Funk 

et al., 2001). Der kan derfor argumenteres for, at netop information kan være en af 

forudsætningerne for at nå dette stadie, hvorefter man kan skabe en større relation over tid og 

dermed få øget ens interesse. Historisk set vides der også, at det gennemsnitlige antal tilskuere 

var på 2.752 pr. kamp tilbage i 1978, hvilket kom op på et gennemsnit på 9.850 i forårssæsonen 

2004, hvor TV’et spillede en stor faktor. Her mener vi også at der kan trækkes koblinger til, at 

information har en effekt på den generelle interesse. Dette skyldes netop, at TV’et alt andet lige, 

var med til at skabe information omkring Superligaen og deres respektive kampe, hvilket dermed 

var med til at øge den generelle interesse. 

 

I forhold til figur 14 ses det også, at pris har en effekt (0,155) på den generelle interesse, hvor tid 

har en effekt på 0,090. Niveauet på denne effekt er ikke synderligt højt, hvilket dog stemmer godt 

overens med vores findings fra vores interviews. Her var det gældende for alle respondenterne, 
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at prisen for at tage på stadion til en vis grad påvirkede deres lyst, hvilket bekræftede at der til 

en vis grad findes en priselasticitet. Dette er modstridende med Feelan (2006) som argumenterer 

for at tilskuere er prisuelastiske i forhold til prisændringer for sportsbegivenheder. Ud fra vores 

frekvenstabel af Q27_1 er det tidligere belyst, at 30% af respondenterne som ikke kommer på 

stadion, er meget enige eller enige i, at de synes at priserne er for høje. Til sammenligning viser 

frekvenstabellen for Q13_1 at 71% af respondenterne der kommer på stadion, er tilfredse med 

de nuværende priser. Vores spørgeskema viser dermed en forskel i holdning vedrørende pris for 

dem der kommer på stadion og dem der ikke kommer på stadions. Dette giver derfor anledning 

til, at det kan tænkes at der er en sammenhæng mellem priselasticitet og loyalitet, som gør at 

dem som tager på stadion er mindre priselastisk end dem som ikke kommer på stadion. Denne 

antagelse bakkes op ad Borland & Macdonald (2003), da de argumenterer for at “the true fan” 

blandt andet ikke påvirkes af nogen finansielle faktorer. Afslutningsvis forklarer Borland & 

Macdonald (2003), at forbrugerne ønsker at maksimere deres nytte ud fra en 

budgetbegrænsning. Denne forklaring må siges at have en god kobling i forhold til 

forklaringsmodellens resultat omkring der er en direkte effekt mellem pris og den generelle 

interesse. Prisen er derfor alt andet lige en variabel der afhænger meget af den specifikke persons 

budget samt deres grad af interesse.  

 

Det kan endvidere ses, at det sociale har en effekt (0,179) på generel interesse. Dette stemmer 

også overens med vores findings fra vores interviews. Her forklarede størstedelen af 

respondenter, at det sociale var utroligt vigtigt og havde en afgørende rolle i forhold til om de 

skulle tage på stadion eller ej. Funk et al. (2001) forklarer også, at opmærksomheden på en given 

sport eller et hold ofte udelades af en social påvirkning. Vigtigheden af det sociale aspekt bliver 

dog ikke helt afspejlet i det niveau effekten har i forhold til den generelle interesse for dem som 

ikke kommer på stadion. Det kan derfor tolkes ud fra effekten, at det faktum, at man eksempelvis 

har venner eller veninder at tage på stadion påvirker ens egen lyst til at tage på stadion, men dog 

i en lille grad. Heri kan det tænkes, at man befinder sig på ‘awareness’ eller ‘attraction’ stadie, 

hvor det sociale aspekt dog har en lille påvirkning i forhold til at påvirke ens generelle interesse, 
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hvorfor det er svært alene på baggrund af denne latente variabel at bevæge sig imod 

‘attachment’. 

 

Tid er en af de latente variable som har en indirekte effekt på den generelle interesse, da tid har 

en direkte effekt på henholdsvis pris og underholdning. Dette var der også indikationer på i 

forhold til vores interviews. Her forklarede Sandra blandt andet, at hun syntes at det tager for 

meget af hendes tid, samtidig med at det ikke er lige så interessant, hvis hendes hold møder en 

af de “dårlige” hold. Ud fra dette svar, kan det tolkes som om, at mængden af tid der skal sættes 

af til en kamp, bliver sat op imod den forventede underholdningsværdi, hvilket stemmer godt 

overens med at tid har en høj direkte effekt (0,314) på underholdning (bilag 126). Der var ikke 

nogen direkte indikationer i vores interviews på at tid havde en effekt på prisen. Dog kan det 

siges, at dette resultat ikke er utænkeligt, når der allerede er indikationer på at tilskuerne opvejer 

tiden op imod underholdningsværdien, at de så også gør det i forhold til prisen. At tid ikke har en 

bemærkelsesværdig direkte effekt på den generelle interesse (0,090), fandt vi heller ikke 

indikationer på i hverken vores interviews eller ud fra teori. Dermed mener vi, at det er en 

indikation på, at der ikke er nogen direkte effekt mellem tid og den generelle interesse for dem 

som ikke kommer på stadion, hvorfor vi accepterer resultatet. 

 

Afslutningsvis ses det at underholdning har en direkte effekt (0,146) på den generelle interesse. 

Dette mener vi, at der er en indikation på ud fra tidligere beskrevet teori. Det skyldes, at Hall et 

al. (2010) argumenterer for, at folk på stadion kræver underholdning både før, under og efter 

kampen for at undgå kedsomhed. Netop at Hall et al. (2010) beskriver at de kræver 

underholdning før stadion, mener vi kan bruges som et argument for at dette også kan gøre sig 

gældende for personer som ikke kommer på stadion. Dermed kan det antages, at underholdning 

kan ses som en form for forudsætning for, at man får en generel interesse. Denne antagelse 

bakkes også op af den ene respondent, Sandra, som udtalte “... og synes da at FCK spiller 

underholdende fodbold, ellers ville jeg ikke komme på stadion overhovedet eller holde med 

holdet”.  Endvidere mener vi også, at der kan ses koblinger mellem denne antagelse og PCM-

teorien. I forhold til PCM-teorien, beskriver Funk et al. (2001), at ‘attraction’ stadiet, er 
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kendetegnet ved at man begynder at udvikle en tilknytning til en given sportsgren, klub eller 

sportsudøver. Her kan det tolkes ud fra Sandras svar, at hun netop valgte at holde med FCK på 

baggrund af underholdningsværdien, hvorfor der ses en sammenhæng mellem ‘attraction’ og 

underholdning. 

 

7. Prioriteringskort 

Med udgangspunkt i vores modeller fra PLS og vores variables effekter på henholdsvis generel 

interesse og kundeloyaliteten samt deres respektive performance indeks, vil følgende afsnit 

indeholde opbygningen af prioriteringskort. Formålet med disse er visuelt at præsentere vores 

resultater og endvidere benytte prioriteringskortet som grundlag for det efterfølgende afsnit 

bestående af handlingsforslag. I forbindelse med udarbejdelse af ‘performance values’ er der 

taget udgangspunkt i de latente variables index værdier, hvor de latente variables værdier, er 

transformeret fra 5-punkt skala til 100-punkts skala. Garson (2016) beskriver at jo højere de 

latente variables gennemsnit er vil det reflektere en højere performance. 

 

7.1 Prioriteringskort - Kommer på stadion 

I nedenstående figur illustreres prioriteringskortet for dem der kommer på stadion samt. Ud af 

X-aksen aflæses variablenes performance-værdier. Disse værdier afspejler, hvordan 

respondenterne vægter den respektive variable. Det vil sige, jo højere den performance desto 

vigtigere er variablen for dem, der kommer på stadion. Af y-aksen aflæses variablens totale effekt 

på kundeloyaliteten, der er et udtryk for, hvorvidt den specifikke variable påvirker tilskuernes 

loyalitet.  
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Figur 15: Prioriteringskort - “Kommer på stadion”. Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Matricen er inddelt i fire områder, hvor den øverst til venstre er navngivet ‘indsatsområde’. 

Denne kvadrant består af faktorer, der har en høj effekt på kundeloyaliteten, men som fansene 

ikke vægter særlig højt. Dette navngives dog stadig for indsatsområde givet den høje effekt på 

loyaliteten. Kundetilfredsheden et samlet udtryk for udebanekampe, atmosfæren, service på 

stadion, socialt, stemningen og information, som alle vægter højt. En potentiel årsag til 

kundetilfredshedens lave placeringen ud fra fansene vægtning er, at de fans der kommer meget 

på stadion, ser blindt på mange faktorer, og simpelthen er der mere ud fra en betragtning om 

deres interesse end deres tilfredshed.  

 

Kvadranten øverst til højre kaldes ‘høj prioritet’, da variablene heriblandt har en høj effekt på 

kundeloyaliteten og endvidere vægtes højt af fansene. Sæsonkort er en af to faktorer i 

kvadranten, hvilket giver udtryk for at køb af sæsonkort, betyder at køberen er en devoted eller 

fanatical fan jævnfør teorien fra Hunt et al. (1999). Endvidere viser denne respondent også en 

høj interesse, der kan defineres som attachment eller allegiance, da personen har bundet sig til 
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klubben. Dermed sagt er det utrolig vigtigt for klubberne at få afsat så mange sæsonkort som 

muligt, da disse binder den respektive fan til klubben og erkender sin loyalitet. Hall et al. (2010) 

beskriver også, at den ‘ægte fan’ er afgørende for en klubs overlevelse. Generelle priser er den 

anden faktor i kvadranten. Denne faktor vægtes relativt af fansene og har en høj effekt på 

loyaliteten. Vægten af pris faktoren er alt andet lige afhængig af, hvilken fan type som det handler 

om. Jævnfør Hall et al. (2010) ser den ægte fan bort fra faktorer som netop prisen, hvorfor der 

ikke findes substituerende gode, da de fanatiske fans bare skal afsted. Derimod hvis der arbejdes 

med dedikerede eller midlertidige fans, vil prisfaktoren dermed alt andet lige spille en større 

rolle, da det vejes op imod substituerende goder eller andre underholdningsalternativer. Prisen 

har derfor en betydning for, hvorvidt nogle fans vælger at tage på stadion. Alt andet lige vil en 

fan, der er på stadion en gang imellem eller regelmæssigt også have en større tilbøjelighed til at 

blive loyal, hvorfor der også findes en høj effekt på kundeloyaliteten, da denne fan senere hen, 

har større sandsynlighed for at erhverve et sæsonkort.  

 

Kvadranten nederst til venstre kaldes ‘lav prioritet’, da variable i denne kasse både vægtes lavt 

af fansene og har en lav effekt på kundeloyaliteten. I denne kasse indgår klubben, der er et udtryk 

for, hvorvidt resultaterne og truppen er med til at påvirke lysten for at tage på stadion. Dermed 

indikerer placeringen, at disse ikke har en stor betydning for fansene, hvilket også matcher med 

vores findings fra de kvalitative interviews. Her udtalte respondenterne at klubbens resultater 

ikke påvirkede deres lyst til at tage på stadion, og at de var der lige meget selvom det gik godt 

eller dårligt. Endvidere havde truppen heller ikke en afgørende effekt, men det kunne give et lille 

boost til lysten om at tage på stadion.  

 

I den sidste kvadrant nederst til højre indgår de faktorer som benævnes ‘væsentlige faktorer’. 

Denne kvadrant består af elementer, som fansene betragter som vigtige, men har en forholdsvis 

lav effekt på kundeloyaliteten. Den sociale variable vægtes som den højeste, hvilket også matcher 

vores findings gennem interviews og spørgeskema, hvor der er enighed om, at det er vigtigt at 

dele oplevelsen med venner eller familie. Ligeledes vægter informationen højt, hvilket er et 

resultat af, at stort set alle fans benytter sig af de sociale medier eller holdets egen hjemmeside 
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til at følge klubben, der understreger vigtigheden. Endvidere vægter service på stadion også højt, 

hvilket er et resultat af, at det væsentligt at komme let ind på stadion samt at der ikke er lang kø 

i boderne, så man går glip af noget af kampen. Både stemningen og atmosfæren vægter højt, da 

de går lidt ind under hinanden. Det er utrolig vigtigt for fansene at være en del at stemningen og 

mærke atmosfæren, da dét af være en del af noget større og dele samme passion som de andre 

på stadion bare er med til at skabe en god følelse. Udebanekampe er den faktor i denne kvadrant, 

der vægter mindst ifølge fansene. Dette kan være et udslag af, at det er langt fra de fleste der 

deltager til udebanekampe, da afstanden blandt andet spiller en væsentlig faktor for 

tilbøjeligheden. 

 

7.2 Prioriteringskort - Kommer ikke på stadion 

På baggrund af de tidligere viste sammenhænge mellem de latente variable i forhold til den 

generelle interesse, mener vi at det er interessant at udarbejde et prioriteringskort. Formålet 

med prioriteringskortet er, at det kan bruges som et værktøj til at vurdere de latente variables 

‘Importance’ & ‘Performance’ i forhold til at få flere til at have en generel interesse, da vi som 

tidligere nævnt, anser den generelle interesse som en forudsætning for, at man tager ind på 

stadion.  

 

Ligesom med dem som kommer på stadion, er der ud fra SmartPLS kørt en ‘Importance-

Performance Map Analysis’. Herfra er ‘LV Index Values’ blevet brugt som forklaring af vores x-

akse. Disse værdier svarer til gennemsnittet af de ustandardiserede latente variables scorer, og 

er beskrevet som performance værdierne (Garson, 2016). 

Performance værdierne bliver sat op imod de totale effekter som de latente modeller i vores 

Inner model har på generel interesse. De totale effekter bliver beskrevet som Importance 

værdierne, og disse bliver forklaret langs y-aksen. Vi fortolker performance som respondenternes 

svar på hvordan de vægter de latente variabler. 
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På baggrund af ovenstående er følgende prioriteringskort udarbejdet, for dem der ikke kommer 

på stadion: 

 

Figur 16: Prioriteringskort - “Kommer ikke på stadion”. Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Matricen er inddelt i fire områder, hvor den øverst til venstre er navngiver ‘middel prioritet’. 

Denne kvadrant er kategoriseret ud fra de faktorer som har en høj effekt på den generelle 

interesse, men hvor respondenterne ikke vægter det særlig højt. Det er muligt at se her, at det 

kun er den latente variabel pris som indgår i matricen. Her skal det fortolkes at pris er i denne 

matrice på baggrund af, at det er den latente variabel som har vist sig at have den tredje største 

effekt på generel interesse men dog med den laveste performance værdi. Hvorvidt prisniveauet 

påvirker ens generelle interesse må alt andet lige variere fra person til person, da det kommer 

an på faktorer såsom ens personlige indkomst og graden af ens interesse. Vi ved dog ud fra vores 

tidligere krydstabel, at der er en forholdsvis øget tilbøjelighed blandt respondenterne til at tage 

på stadion, hvis priserne blev sænket. Dette kan være med til at forklare det forholdsvis store 

spænd mellem effekten kontra performance værdien. Vi tolker det som om, at overordnet set, 

så er pris ikke en af de variable som betyder mest for respondenternes generelle interesse, men 
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at en ændring i prisen dog alligevel vil have en effekt i forhold til enten at gøre en mere eller 

mindre interesseret.  

 

Kvadranten øverst til højre kaldes ‘høj prioritet’, det skyldes netop at det er her de latente 

variable som har en høj effekt samt en høj performance værdi befinder sig, hvorfor de skal 

prioriteres højt.  Øverst oppe er det muligt at se den latente variabel, information, befinder sig. 

Information er altså den latente variabel som har den højeste effekt på den generelle interesse 

samt den næsthøjeste performance værdi. Heri tolker vi det som, at respondenterne som ikke 

kommer på stadion ved hvor de kan få deres information, hvilket alt andet lige er positivt, da 

information har en stor effekt på interesse. Dette skaber dog grundlag for at tænke over, om 

mange af dem som ikke kommer på stadion, også benytter sig af informationen.  

Endvidere er den latente variabel, underholdning, i denne kategorisering. Dette indikerer derfor, 

at respondenterne blandt andet vægter niveauet og kampens betydning som værende vigtigt, 

hvilket også har en forholdsvis høj effekt på den generelle interesse. 

Den sidste variabel i kategoriseringen er det sociale. Den latente variabel socialt er den der scorer 

den højeste performance værdi, hvilket dermed tolkes som at det er den variabel som 

respondenterne vægter højest i forhold til hvis de skal på stadion. Da variablen også har en høj 

effekt på den generelle interesse, anses det som at være en variabel som skal prioriteres højt. 

 

Kvadranten nederst til venstre kaldes for ‘lav prioritet’. Her befinder den latente variabel, tid. 

Denne kategorisering indikerer at det er her respondenterne vægter vigtigheden som værende 

lavest, samtidig med at det er her de laveste effekter på den generelle interesse ses. Tid fremgår 

også fra PLS modellen som den eneste latente variabel som ikke har en direkte effekt på den 

generelle interesse.  

 

Afslutningsvis er der den nederste kvadrant i højre side som kaldes for ‘væsentlige faktorer’. I 

forhold til vores fortolkning, er der ikke nogen af de latente variabler som befinder sig i denne 

kategorisering. Det er dog nævneværdigt at sige, at tids variablen grænser sig op af denne 

kvadrant. Dette mener vi er en indikation på at man ikke skal afskrive tid som værende en 

væsentlig variabel som har en betydning for dem som ikke kommer på stadion. 
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7.2 Handlingsforslag 

I forbindelse med vores handlingsforslag ønsker vi, på baggrund af vores prioriteringskort, 

findings og teori, at komme med forslag til, hvordan antallet af tilskuere kan øges. For de fans 

som allerede kommer på stadion, er det primære mål at øge antallet af gange de tager på stadion. 

I forhold til dem som ikke kommer på stadion, er formålet at komme med forslag til, hvordan 

man kan være med til at øge den generelle interesse, som dermed skal skabe grobund for at tage 

på stadion. 

 

7.2.1 Gennemførelse af handlingsforslag 

7.2.1.1 - Kommer på stadion 

For dem der kommer på stadion, bliver kundeloyaliteten et udtryk for den afhængige variabel, 

da vi ønsker at finde ud, hvordan loyaliteten kan øges. Dette bygger på præmissen om, at jo 

større loyalitet og interesse du viser for dit hold, desto mere tilbøjelig er du til at tage på stadion. 

Dog er det værd at nævne, at det ikke ønskes at udvikle dysfunktionelle tendenser blandt de 

dedikerede og fanatiske fans, da dette jævnfør (Hunt et al., 1999) kan have en negativ effekt for 

de resterende fangrupper.  

 

Jævnfør prioriteringskortet, kan det aflæses at atmosfæren har en væsentlig betydning for de 

respondenter der kommer på stadion. Dette er endvidere også et gennemgående tema for vores 

kvalitative interviews, at stemningen og atmosfæren på stadion er afgørende for deres lyst til at 

tage på stadion. Endvidere blev det også nævnt, at dem der ikke kom på stadion potentielt, blev 

påvirket af dette, da det øgede deres lyst til at være en del af fællesskabet på stadion, når de så 

at der var mange på stadion. For at øge stemningen og atmosfæren og appellere til de sanser og 

følelser, bør klubberne gøre en indsats for at få alle med på lægterne. Dette kan gøres ved at 

sætte “klappere” i sæderne inden kampstart, som er med til at øge støjniveauet. Desuden er de 

også nemme at benytte for de tilskuere, der ikke er på stadion ofte, da det ikke kræves at de kan 

synge med på en sang eller lignende. Derudover kan følelsen af at være en del af stemningen 

påvirke den positive følelse det er, at være en del af det fællesskab der opstår på stadion, hvorfor 

der vil være en øget tilbøjelighed til at tage oftere på stadion. En anden mulighed er at ansætte 
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en capo fra klubbernes side, som skal være med til at lede tilskuerne, så de er indforstået med, 

hvad de skal synge og råbe på samme tid. Dette kan være med til at øge den individuelles 

stemning, da der er større sandsynlighed for at de er med på slagsange. Endvidere intensiveres 

og styrkes både sammenholdet og atmosfæren.  

 

Sæsonkort er som tidligere nævnt et godt udtryk for loyaliteten, da personen erklærer en stor 

interesse for holdet samt investere både penge og tid i holdet. Dermed er det utrolig essentielt 

for klubberne, at de får afsat så mange sæsonkort som muligt, da det er med til at øge mængden 

af fans på stadion, hvilket alt andet lige også vil påvirke atmosfæren og stemningen. For at øge 

mængden af solgte sæsonkort tager handlingsforslaget udgangspunkt i den faktorer, som 

respondenterne vægter allerhøjest, det sociale. Gennem både det kvalitative og kvantitative 

understreger de forskellige fans, hvor afgørende det er for dem at have nogen med på stadion, 

da det er en event/oplevelse de helst vil dele med venner, der deler den samme passion for 

holdet. Ved at koble det sociale og sæsonkort sammen kan der dermed opnås en synergieffekt, 

der kan være med til at øge mængden af solgte sæsonkort. Forslaget vil helt konkret gå ud på, at 

klubberne skal gøre mere for at afsætte sæsonkort til større grupper af mennesker. Dette kan 

blandt opnås ved at have en form for mængderabat på prisen af sæsonkortene, da det alt andet 

lige, vil øge tilbøjeligheden for de fans, der er lidt i tvivl om, hvorvidt de har lyst til at investere 

det beløbet som sæsonkort koster. Endvidere kan det sociale også intensiveres, hvis dem der ejer 

sæsonkort, har mulighed for at medbringe en ven til nogle af de sidste kampe i sæsonen. Ved at 

medbringe en ven til de sidste kampe i sæsonen vil oplevelserne være friske i personens 

bevidsthed, hvilket alt andet lige kan øge tilbøjeligheden til at købe et sæsonkort.  

 

Endvidere vægter de generelle priser lidt lavere end mange af de andre faktorer, og er alt andet 

lige et udtryk for, at holdningen til pris er meget subjektiv og dermed meget forskellig blandt de 

forskellige fan typer. Antageligt vil de fans, der er meget loyale, dedikerede og fanatiske være 

mere ligeglade med prisen end fans, der overvejer at købe et sæsonkort for første gang. Dermed 

skal førstegangskøberen have ekstra incitament for erhvervelsen af sæsonkortet, som kan opnås 

ved at deltage gratis til arrangement med venner for ligeledes at matche det sociale behov.  
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En anden måde hvorpå, der kan afsættes flere sæsonkort er ved at tillægge flere bonusser ind i 

erhvervelsen af sæsonkortet. Dette blev blandt andet efterspurgt i de kvalitative interviews, hvor 

der blev gjort udtryk for at ekstra ydelser kunne være med til at gøre tilfredsheden endnu større, 

og dermed en større sandsynlighed for generhvervelse af sæsonkort. Endvidere blev dette også 

synliggjort i forbindelse med vores spørgeskemadata, hvor der var en klart højere tilbøjelighed 

blandt respondenterne ved erhvervelse af sæsonkort, hvis der var flere bonusser. Bonusserne 

kunne bestå af en gratis øl/vand til udvalgte kampe eller rabat på prisen af merchandise. 

Endvidere kunne disse bonusser også være tilgængelige, hvis man valgte at generhverve 

sæsonkortet, som en tak for den øgede støtte og loyalitet til holdet. Dette kunne benyttes som 

ekstra incitament for fans, der har været skuffet efter en sæson med dårlige resultater for at 

bibeholde deres interesse.  

 

Informationen vægtes utrolig højt for de respondenter, der kommer på stadion, da de dedikerede 

og fanatiske fans alt andet lige har et information- eller nyhedsbehov for deres klub, der skal 

tilfredsstilles, da udviser større interesse og engagement for klubben. Det kan derfor næsten ikke 

understreges nok, hvor vigtigt det er at klubberne kommunikerer til deres fans. I moderne tid er 

det derfor væsentligt at klubberne er med på de sociale medier og kommunikere direkte på 

kanaler, som deres fans benytter. Indholdet skal derfor bestå af interviews med spillerne efter 

kampen, videoer fra træning samt fan-scener der skal appellere til følelserne, så det vil være 

muligt at påvirke flere af de dedikerede fans til at investere i sæsonkort.  

 

7.2.1.2 - Kommer ikke på stadion 

Som tidligere beskrevet, så bliver interesse undersøgt som den afhængige variabel for at få flere 

til at tage på stadion. Det skyldes som nævnt, at der i forhold til PCM-modellen bliver beskrevet 

at ens interesse kan henholdsvis falde og stige over tid. Derudover bliver det undersøgt i forhold 

til præmissen omkring, at jo mere man er tilknyttet et hold eller en sport, jo mere tilbøjelig er 

man til at tage ind på stadion. 
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Ud fra vores findings ved vi at information er den latente variabel som har den største effekt på 

interessen, hvor det også er den anden mest vægtede variabel for respondenterne. Dette er 

grundlaget for information skal prioriteres højt. I forhold til hvem der skal prioritere dette højt, 

mener vi at der skal tages udgangspunkt i en bred løsning hvor det både er i forhold til de enkelte 

klubber og DBU som skal være med til at skabe en øget opmærksomhed. Vi mener at information 

er en indikation på at øget markedsføring vil øge den generelle interesse, da man hermed vil 

eksponere dem som ikke kommer på stadion, blandt andet i form af information. Alt andet lige 

så mener vi at måden dem som ikke kommer på stadion, skal blive eksponeret for øget 

markedsføring skal målrettes ud fra deres interesse niveau. Det kan argumenteres for, at dem 

som ikke kommer på stadion, men dog har en generel interesse, skal markedsføres jævnfør Hunt 

et al. (1999) som er de midlertidige fans. Dermed skal fokus være på at appellerer til det givne 

events vigtighed, samtidig med at der skal lægges vægt på værdien der er i forhold til det sociale. 

Hunt et al. (1999) argumenterer også for, at der her skal appelleres omkring nostalgi, og dermed 

omkring succesfulde events fra tidligere, for at minde om hvor stor underholdningsværdi disse 

events har haft for dem. De beskrevne forslag til de midlertidige fans, mener vi stemmer godt 

overens med vores findings, da forslagene netop har en kobling til vores tre latente som er sat i 

kvadranten ‘Høj prioritet’. Hvis det lykkes at få påvirket dem som ikke kommer på stadion til at 

komme på stadion ved hjælp af ovenstående markedsføringsmetode, så mener vi at klubberne 

fortsat skal markedsføre til disse. Dette er der belæg for jævnfør Funk et al., (2001) som beskriver 

ud fra PCM modellen, at ens relation og dermed interesse, kan forholdsvis falde eller stige over 

tid. Den øget markedsføring skal dermed sørge for at disse midlertidige fans skal få en øget 

relation til Superligaen eller én pågældende klub. Dermed er målet at få dem til at rykke sig over 

imod et ‘attachment’ eller ‘allegiance’ niveau i forhold til PCM-modellen, hvilket kan være med 

til at gøre dem til en ‘devoted’ eller ‘fanatical’ fan jævnfør Hunt et al. (1999).  

 

Ud fra vores prioriteringskort mener vi at der kan argumenteres for, at der kan laves en kobling 

mellem den øget markedsføring, det sociale og en ændring i forhold til prisen, da dette har vist 

sig at have en effekt på den generelle interesse. Et forslag til denne kobling kan være ved at der 

foretages markedsføringskampagner fra de enkelte klubber, hvor der appelleres til at man enten 
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kan tage en ven med gratis eller hvor der vil være en vis mængderabat. Dermed er formålet altså 

at påvirke dem som ikke kommer på stadion, og som umiddelbart ikke har en generel interesse. 

Ved at få venner til at påvirke dem som ikke har en generel interesse samtidig med en 

prisændring, mener vi at der er indikationer for, at dette segment vil opveje deres nytteværdi til 

at gøre et forsøg med at tage på stadion. 

 

8. Konklusion 

På baggrund af afhandlingens sportsteoretiske referenceramme, blev det klargjort at der er 

mange motiver og årsager, der er med til at påvirke valget om at tage på stadion. Jævnfør Borland 

et al. (2003) indgår fem overordnede kategorier: Consumer preference, economic, quality of 

viewing, characteristic of the sporting contest og supply capacity. Ved kombination af Hunt et al. 

(1999) klassificering af sports fans og Funk et al. (2001) psykologiske aspekt, kan det udledes at 

graden af interesse for sporten/holdet, har en afgørende betydning for faktorernes effekt på den 

pågældende fan.  

 

Ved gennemførelsen af faktoranalysen for respondenterne der kommer på stadion, blev udledt 

10 faktorer: Generelle priser, sæsonkort, service på stadion, udebanekampe, atmosfæren, 

stemningen, klubben, information, socialt og loyalitet. Disse blev benyttet til at udarbejde vores 

strukturelle ligningsmodel gennem SmartPLS, der viste hvilken effekt faktorerne havde på 

kundetilfredsheden og kundeloyaliteten. Her blev det udledt at faktorerne atmosfæren (0,210) 

og udebanekampe (0,310) havde de største effekter på kundetilfredsheden, hvoraf både 

information og stemningen havde en negativ effekt. Endvidere havde faktorerne sæsonkort 

(0,272) og generelle priser (0,182) de største effekter på kundeloyaliteten, grundet deres direkte 

påvirkning.  

 

For respondenterne der ikke kommer på stadion, udledte faktoranalysen 6 faktorer: Pris, generel 

interesse, underholdning, tid, socialt og information, hvoraf den generelle interesse blev benyttet 

som den afhængige variabel. Den strukturelle ligningsmodel blev udarbejdet gennem SmartPLS, 
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der havde til formål at faktorernes effekt på interessen. Her blev det udledt at information (0,353) 

havde den største effekt. Herefter var det den sociale faktor (0,179), pris (0,155), underholdning 

(0,146) og tid (0,090).  

 

På baggrund af vores findings skal tilskuertallene øges gennem initiativer, der har til formål at 

sælge flere sæsonkort blandt dem der i forvejen kommer på stadion, samt øge interessen for 

dem der ikke kommer på stadion.  

 

For dem der kommer på stadion, skal indsatsen hovedsageligt have fokus på salget af sæsonkort. 

Det er væsentligt for klubberne at få flere af de dedikerede fans, som benytter billetter til at 

investere i sæsonkort, da det alt andet lige vil øge antallet af gange, de er på stadion set over en 

hel sæson.  Endvidere er sæsonkort det bedste udtryk for kundeloyalitet, hvorfor mængden af 

sæsonkort skal øges gennem sociale og atmosfære prægede initiativer, da dette er blevet belyst 

som det vigtigste gennem afhandlingen, for dem der kommer på stadion. Initiativerne har til 

formål at appellere til følelserne, da fans på dette stadie netop har følelserne involveret, og 

derfor kan påvirkes herigennem.  

 

Interessen for dem som ikke kommer på stadion, men som har en generel interesse, skal øges 

gennem en kobling mellem information, det sociale & underholdning. Her foreslås det, at de 

enkelte klubber samt DBU markedsfører sig i forhold til Hunt et al. (1999) fan klassificering, 

midlertidige fans. Dermed skal der appelleres til det givne events vigtighed og værdien, der er i 

det sociale. Desuden skal fokus være på at appellere til nostalgi, og dermed minde forbrugerne 

om den store underholdningsværdi de forrige events har haft. Der foreslås også, at der kan 

markedsføres i forhold til at appellere til det sociale og til prisen. Dermed skal der køres 

kampagner for at påvirke dem som har en lille eller ingen interesse. Det foreslås at dette kan ske 

ved at få venner til at påvirke dem som ikke har en generel interesse samtidig med at de oplever 

en prisændring. Formålet er hermed at de skal opveje deres nytte i forhold til en 

budgetbegrænsning, således at de giver det en chance at tage på stadion. Disse initiativer søger 

hen imod at få dem som ikke kommer på stadion til at stige fra awareness stadiet til attachment 
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eller allegiance stadiet jævnfør PCM, hvilket dermed skaber en større tilknytning til holdet 

således, at de kan karakteriseres som dedikerede eller fanatiske fans. 

 

Klubberne har dermed flere forskellige muligheder for at øge antallet af tilskuere på stadion, da 

der kan satses på to forskellige segmenter. Enten skal klubberne forsøge at øge forbruget blandt 

de dedikerede fans, der ikke ejer sæsonkort. Eller forsøge at øge interessen blandt de midlertidig 

og lokale fans, så de vil have en større tilbøjelighed til at tage på stadion. 

 

9. Diskussion/Perspektivering 

Afhandlingen forsøger at besvare forskellige aspekter i forbindelse med at forbedre 

Superligaens tilskuertal. Besvarelserne er dog med til at åbne op for nye perspektiver og 

problemstillinger, der står uden for afhandlingens afgrænsninger, som kunne være interessante 

at undersøge i en anden kontekst. Det følgende afsnit vil dermed indeholde implikationerne i 

forbindelse med vores besvarelse samt alternative vinkler. 

 

9.1 Strategiske implikationer 

Afhandlingens handlingsforslag og konklusion giver anledning til strategiske implikationer 

vedrørende, hvordan afhandlingens afgrænsninger er med til at påvirke resultaterne. 

 

Først og fremmest kan vores resultater være påvirket af stikprøvens respondenter, da det 

primært er personer der demografisk afspejler os selv. Dermed ville det være interessant for 

fremtidige undersøgelser at få yderligere bekræftet undersøgelsens reliabilitet og validitet ved 

brugen af en anden stikprøve med samme variable. Ydermere har afhandlingen haft hele 

Superligaen som fokus, hvilke kan have en effekt for initiativernes effekt på de forskellige 

klubber. Vi kunne derfor alternativt have taget udgangspunkt i en enkelt klub med lave 

tilskuertal. Fordelen ved at tage udgangspunkt i en enkelt klub havde været en øget validitet af 

vores handlingsforslag, da disse udelukkende kun er til klubbens fans og personer fra 
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lokalområdet, vis interesse som man vil forsøge at påvirke. Dermed kunne initiativerne alt 

andet lige have været mere målrettet. 

 

9.2 Alternative perspektiver 

En anden indgangsvinkel afhandlingen kunne have haft, kunne være med fokus på at lave en 

komparativ analyse mellem tilskuerne i Superligaen og Allsvenskan.  

 

Baggrunden for denne vinkel tager udgangspunkt i den relativt store forskel, der er på det 

gennemsnitlige antal tilskuere mellem ligaerne, på trods af at ligaerne minder meget om 

hinanden. Dermed opstod en hypotese omkring, at de kulturelle forskelle kan være med til at 

påvirke lysten til at tage på stadion. Det kan ses i bilag 128 at på trods af den lille fysiske afstand 

som der er mellem Danmark og Sverige, så er der stadigvæk nogle kulturelle forskelle. Der ses 

blandt andet at Sverige har en højere score i forbindelse med ‘Indulgence’, hvilket bliver 

beskrevet som: “Indulgence generally exhibit a willingness to realise their impulses and desires 

with regard to enjoying life and having fun. They possess a positive attitude and have a 

tendency towards optimism.” (Hofstede Insights, 2019). Dermed er svenskerne mere tilbøjelige 

til at handle ud fra impulser og bruge deres penge som de lyster i forhold til danskerne. Dette 

ser vi som en indikation på, at svenskerne vægter underholdningsværdien højt, og at det kan 

være et tegn på, at der er en højere procentdel af midlertidige fans i Sverige i forhold til 

Danmark. Dermed vil den komparative analyse være med til at kunne belyse om der er nogle 

kulturelle forskelle, som gør at der skal implementeres forskellig marketing tiltag på tværs af 

landegrænserne for at få flere til at tage på stadion. Yderligere har Sverige en større score på 

‘Power distance’, som bliver beskrevet som: “The extent to which the less powerful members of 

institutions and organisations within a country expect and accept that power is distributed 

unequally.” (Hofstede Insights, 2019). Her mener vi at der kan drages paralleller til det at være 

fan af en fodboldklub. Da der er en højere score i Sverige, ser vi derfor dette som en indikation 

på, at der vil være større tilbøjelig til at være fan af de “mindre” klubber, da der i højere grad 

accepteres, at der ikke konkurreres på lige fod set i forhold til blandt andet klubbernes 
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økonomiske styrker. Dermed kan det antages, at marketingtiltag er mere effektive i forhold til 

de lokale fans i Sverige end i Danmark, hvilket kunne være interessant at undersøge nærmere. 

 

Ydermere nævner artiklen fra Sport.tv2 (2016), at svenskerne har en mere fanatisk tilgang til 

fodbolden, hvor det er mere normalt at være iført holdets trøje og halstørklæde frem for at 

komme i civil. Endvidere kan den højere interesse være udledt af den uvished der er omkring 

ligaens bedste hold. Fra 2000 til 2016 har FCK vundet mesterskabet ti gange, hvoraf intet hold i 

den svenske liga har domineret i samme grad. Dermed kan den danske liga være påvirket af den 

‘mæthedseffekt’, der kan forekomme blandt fans når et hold dominerer ligaen (Feelan, 2006).  

 

Formålet med denne sammenligning ville være at undersøge, om de forskellige latente 

variablers påvirkning på de afhængige variabler, er forskellige på tværs af landegrænser. 

Endvidere kunne det også være interessant at undersøge, hvilke initiativer der er vedtaget for 

Allsvenskan, som Superligaen ville kunne benytte for at øge interessen og dermed forbedre 

tilskuertallene.  
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