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Sammanfattning: 
 Hur förändras förutsättningarna för en svensk klubb (Malmö FF) i samband med att en ny 
arena byggs och organisationen i klubben växer. Vilka nya möjligheter att bedriva effektiv 
prisdiskriminering gentemot sina konsumenter uppstår i samband med bygget av Swedbank 
stadion och den utökning av organisationen i klubben som kommer att ske? MFF:s 
kärnprodukt är 2 x 45 minuter fotbollsmatch och till den kan en rad tilläggsprodukter kopplas 
bl.a. via prisdiskrimineringsmetoderna tie-in och bundling. Möjligheterna med arenabygget 
delas in i två olika delar: dels en utökad upplevelse för klubbens konsumenter på matchdagen 
och dels ett stadionområde som lever året runt och inte enbart då det spelas match på arenan. 
I relationen med konsumenterna skiljs på privatkunder (vanliga fotbollssupporters) och 
företagskunder (främst sponsorer och blivande hyresgäster på Swedbank stadion). 
Slutsatserna från arbetet är att det finns en rad nya områden där MFF kan prisdiskriminera 
för att öka intäkterna från sin kärnprodukt. Ökad affärsmässighet i verksamheten är viktig 
men det får inte ske på bekostnad av de sportsliga resultaten utan ska snarare ligga som 
grund för en fortsatt sportslig satsning. Skulle följderna av jakten på nya intäkter bli att 
MFF:s representationslag presterar sämre tappar kärnprodukten i attraktivitet och det 
påverkar samtliga tilläggsprodukter negativt.  
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1. Inledning 
Fotboll började en gång i tiden som en lek men har idag utvecklats till en mångmiljardindustri 

som omfattar klubbar över hela världen. Spelarköp och tv-rättigheter för hundratals miljoner 

gör att storklubbarna utvecklats till storföretag inom fotbollsbranschen och det finns inget 

som talar för att utvecklingen ska stanna av i dagsläget. Följden har blivit att de europeiska 

toppklubbarnas omsättning ökat i snabb takt och i samband med de ekonomiska framgångarna 

har många klubbar lyckats befästa sin roll som toppklubb via smarta nyförvärv och en 

ständigt ökande supporterbas. De svenska klubbarna har inte hängt med i utvecklingen varken 

vad det gäller de sportsliga eller de ekonomiska resultaten och vi befinner oss idag i en 

situation där de allsvenska topplagen har mycket svårt att hävda sig mot andra länders topplag 

i Europacupsammanhang. 

 

Malmö FF nämns ofta som Sveriges rikaste klubb och passar därmed som studieobjekt när 

fotbollens kommersialisering i Sverige ska studeras. Hur kan svenska fotbollsklubbar öka sina 

intäkter och på så vis skapa en stabil ekonomisk grund att stå på när man ska försöka förbättra 

sina sportsliga resultat? Genom att prisdiskriminera på olika sätt försöker företag inom de 

flesta branscher att anpassa sina erbjudanden så att de passar kunder med olika efterfrågan. 

Genom att kunna erbjuda sina produkter till en större konsumentgrupp kan man öka sina 

intäkter och frågan som besvaras i denna studie är hur MFF kan prisdiskriminera gentemot 

sina konsumenter och således öka sina intäkter.  
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1.1 Problemformulering 

Den centrala frågan i studien är om det finns möjlighet för Malmö FF att använda olika 

former av prisdiskriminering för att öka intäkterna från produkten fotboll. Vilka metoder 

fungerar i en modern fotbollsklubb? Vilka medel krävs för att intäkterna ska kunna ökas och 

vilka följder får den ökande kommersialiseringen som jakten på ökade intäkter innebär?  

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att utreda hur svenska fotbollsklubbar kan utvecklas ekonomiskt och 

öka sin omsättning för att på så vis bli konkurrenskraftiga i Europa. Speciellt fokus läggs på 

hur en svensk klubb som Malmö FF kan använda metoder med koppling till olika former av 

prisdiskriminering för att öka sin omsättning. Förebilder finns bland europeiska toppklubbar 

och syftet är att jämföra MFF med klubbar som varit framgångsrika både på det ekonomiska 

och det sportsliga planet och som i dagsläget presterar på en högre nivå än MFF. Klubbens 

nya organisation och den nya arenan, Swedbank stadion, ger nya förutsättningar för MFF att 

öka sina intäkter och analysen kommer att röra hur man bäst tar tillvara på dessa möjligheter. 

 

1.3 Metod  

Metodvalet i denna studie har varit att tillämpa nationalekonomiska teorier på området 

prisdiskriminering på en svensk fotbollsklubbs arbete med att öka sina intäkter från produkten 

fotboll. Studien bygger på en fallstudieliknande design där klubbarnas verksamhet studeras 

och analyseras på djupet och i sitt sammanhang. Intervjuer med nyckelpersoner från olika 

delar av MFF:s organisation har tillsammans med offentligt tillgänglig information om 

Malmö FF legat som grund till arbetet. Intervjuerna har förts mer som diskussioner än som 

utfrågningar vilket både kan ses som en för- och nackdel. Vinsterna ligger i att man når ett 

djupare plan i analysen medan bristen kan vara att författarens åsikter riskerar att påverka de 

intervjuade personerna. Urvalet av intervjupersoner har skett efter vilka delar av MFF:s 

organisation som varit centrala i studien.  
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1.4 Disposition 

Studien inleds med ett stycke som beskriver de nationalekonomiska teorier på området 

prisdiskriminering som sedan används som referensram genom hela arbetet. Efter det följer 

ett stycke med bakgrundsinformation där produkten fotboll definieras och förklaras för att ge 

läsaren nödvändig kunskap inför analysen. Analysdelen är sedan uppdelad efter hur 

situationen ser ut i MFF idag och vilka möjligheter som finns för klubben att utvecklas i 

framtiden och inkluderar en kortare utblick i klubbens omgivning och hur den påverkar MFF. 

En avslutande reflektion över studien följer efter analysen.  
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2. Teori  

2.1 Vad är prisdiskriminering? 

Prisdiskriminering förekommer när ett företag tar olika mycket betalt för en och samma 

produkt från olika konsumenter trots att kostnaderna för att erbjuda produkten är identiska. 1 

Omvänt anses även prisdiskriminering förekomma när olika konsumenter betalar samma pris 

för en produkt trots att kostnaderna för att erbjuda produkten varierar. Rent generellt existerar 

prisdiskriminering då skillnaden i priset mellan konsumenter inte är proportionellt med 

skillnaden i kostnaden för producenten att tillhandahålla produkten till de olika 

konsumenterna.  

 

2.2 Varför prisdiskriminera? 

Anledningen till att företag väljer att prisdiskriminera gentemot sina konsumenter är att man 

på så vis kan sälja produkter till ett högre pris eller till fler konsumenter än vad som vore 

fallet om man valde att erbjuda samma pris till alla köpare. Varje konsument har ett 

reservationspris för hur mycket man är beredd att betala för en produkt. Om företaget endast 

kan sätta ett pris på sin produkt innebär det att man går miste om intäkter då vissa 

konsumenter skulle kunna tänka sig att betala mer för produkten. Genom att prisdiskriminera 

effektivt försöker man skilja konsumenterna åt så att de med högre reservationspris betalar 

mer och de med lägre reservationspris betalar mindre.  

 

2.3 Förutsättningar för att kunna prisdiskriminera 

För att prisdiskriminering ska vara en genomförbar prissättningsstrategi för ett företag krävs 

det att tre förutsättningar är uppfyllda2: 

 

1. Företaget måste ha viss ”market power”. 

2. Företaget måste ha möjlighet att skilja olika konsumenter åt. 

3. Företaget måste kunna förhindra att återförsäljning av produkterna kan ske.  

                                                 
1 Waldman & Jensen (2000), s.436. 
2 Varian (1989), s.598. 
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2.4 Market power 

Närhelst en vara säljs till ett pris högre än dess marginalkostnad finns det incitament för 

producenten att prisdiskriminera3. För att det ska kunna ske krävs att det finns någon som är 

villig att betala mer än marginalkostnaden för en produkt, med andra ord att någon form av 

monopolställning eller ”market power” besitts av ett företag. Utifrån rådande 

marknadssituation får företaget sedan besluta hur man ska prissätta sin produkt. Att sänka 

priset till samtliga konsumenter kan mycket väl vara olönsamt men att sänka det till enbart 

marginalkonsumenten är sannolikt lönsamt. Utan den nödvändiga monopolställningen på 

marknaden vore det dock inte möjligt att ta ut ett högre pris från vissa konsumenter eftersom 

det på en marknad med perfekt konkurrens enligt teorin skulle finnas företag som sålde en 

identisk produkt till ett pris som är detsamma som marginalkostnaden.4  

 

2.5 Skilja på konsumenter  

För att kunna sänka priset till marginalkonsumenten, eller till någon speciell grupp av 

konsumenter som är ett mer verklighetstroget exempel, måste företaget ha en metod för att 

sortera konsumenterna5. I det enklaste fallet sammanfaller efterfrågan på en produkt i 

någorlunda utsträckning med någon exogent given kategori såsom ålder och man erbjuder 

exempelvis ett pris för barn, ett annat för vuxna och ett tredje för pensionärer. En mer 

komplex analys krävs när företaget måste prisdiskriminera utifrån endogena kategorier, 

exempelvis tidpunkten för köpet. I det sistnämnda fallet kan företaget försöka strukturera sin 

prissättning så att konsumenterna själv selekterar sig in i rätt kategorier.  

 

2.6 Återförsäljning 

För att något av ovanstående ska vara möjligt och få någon effekt för företaget krävs att den 

slutliga förutsättningen för prisdiskriminering är uppfylld, återförsäljning kan inte vara möjlig 

på marknaden i fråga6. Om denna förutsättning inte är uppfylld kommer följden bli att alla 

köp görs av gruppen som erbjuds det lägsta priset och de kommer sen i sin tur sälja det vidare 

till grupperna som erbjöds högre priser och hela konceptet faller. Vissa produkter konsumeras 

i och med köpet och går därmed inte att sälja vidare (ex. tjänster eller elektricitet) och i andra 
                                                 
3 Varian (1989), s.599. 
4 Waldman & Jensen (2000), s.437. 
5 Varian (1989), s.599. 
6 Varian (1989), s.599. 
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fall tvingas företagen vidta åtgärder som förhindrar återförsäljning (en kontrollant kontrollerar 

åldern på biobesökarna innan de går in i salongen så att åldern på biljetten stämmer med 

besökarens.)  

 

2.7 Tre typer av prisdiskriminering 

Det finns tre typer av prisdiskriminering som samtliga stämmer in på vad som konstaterats 

ovan, om än på olika sätt. Man skiljer på:  

1. Första gradens prisdiskriminering (eller perfekt diskriminering), 

2. andra gradens prisdiskriminering och 

3. tredje gradens prisdiskriminering.  

 

Första gradens prisdiskriminering innebär att man tar ut max pris (reservationspriset) av 

konsumenternas betalningsvilja genom att använda individuell prissättning för varje 

konsument7. I figur 1 visas skillnaden i intäkt mellan en situation där företaget i fråga 

använder första gradens prisdiskriminering och en situation där sådan inte är möjlig utan 

företag måste sälja för samma pris till samtliga konsumenter. Efterfrågekurvan är P = 100 – 

(10 x Q) med en marginalkostnad på 20 SEK. Perfekt diskriminering på en sådan marknad 

skulle betyda att den första produkten kan säljas för 90, den andra för 80, den tredje för 70 

o.s.v. tills den åttonde säljs för 20 SEK. De totala intäkterna skulle uppgå till 

(90+80+70+60+50+40+30+20) SEK = 440 SEK. Om diskriminering inte vore möjlig skulle 

företaget sätta priset där MR = MC vilket skulle medföra att priset sattes till 60 SEK och 4 

enheter säljs. 60 x 40 SEK = 240 SEK. Perfekt diskriminering leder i detta fall till att 

intäkterna ökar från 240 till 440 SEK och att antalet producerade enheter ökar från 4 till 8.  

 

                                                 
7 Waldman & Jensen (2000), s.437. 
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Figur 1 – Perfekt diskriminering 

 
 

Det är dock ovanligt att producenterna har tillräckligt mycket information om sina 

konsumenter för att kunna utföra perfekt diskriminering. Detta eftersom vinsterna med att 

kunna ta ut maximalt pris från varje konsument i regel övervägs av kostnaderna för att ta fram 

informationen som krävs.  

 

Vid andra gradens prisdiskriminering erbjuds alla konsumenter samma prisschema. 

Enhetspriset varierar sedan med hur många enheter av en produkt man köper och 

konsumenterna sorterar på så vis själv in sig i prisschemat efter vilken betalningsvilja de har 

för produkten i fråga. Vanliga mängdrabatter är ett bra exempel på hur andra gradens 

prisdiskriminering används i vardagen. Ett vanligt exempel på andra gradens 

prisdiskriminering kan vara att producenten vet att det finns två konsumentgrupper som har 

olika betalningsvilja för en produkt men kan inte skilja dem åt. Den ena gruppen har högre 

betalningsvilja och den andre lägre. För att andra gradens prisdiskriminering ska fungera 

krävs således att producentens prissättning gör att konsumenterna själv sorterar in sig efter 

hög- respektive låg betalningsvilja. Under vissa antaganden gällande kundernas 

efterfrågekurvor visar det sig att det optimala för producenten är att erbjuda konsumenterna 

med hög betalningsvilja en effektiv kvantitet av produkten, d.v.s. den kvantitet då 

betalningsviljan för att köpa ytterligare en enhet är lika med marginalkostnaden8. 

Konsumenterna med lägre betalningsvilja erbjuds samtidigt en ineffektiv kvantitet av 

produkten vilket innebär att man faktiskt skulle kunna sänka priset mer till gruppen och sälja 

fler enheter. Anledningen att man inte gör det är att erbjudandet för gruppen med låg 

betalningsvilja inte får bli så attraktivt att konsumenterna med hög betalningsvilja hellre tar 

det erbjudandet. Figur 2 visar hur intäkterna varierar om man väljer att använda andra gradens 
                                                 
8 Varian, (1992), s.427 
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prisdiskriminering eller inte när två grupper med olika betalningsvilja ska betjänas. För 

enkelhetens skull utgår vi ifrån att marginalkostnaden = 0. Om samma pris sätts till samtliga 

konsumenter kommer volymen q1 säljas för ett pris som motsvarar ytan A och vinsten för 

producenten blir 2 x A. Då har producenten tillägnat sig hela konsumentöverskottet från 

konsumenterna med lägre betalningsvilja. Men det finns mer överskott att hämta hos 

konsumenterna med högre betalningsvilja. Det kan producenten komma åt genom att erbjuda 

volymen q2 till ett pris som motsvarar ytorna A+B. Endast konsumenterna med hög 

betalningsvilja kommer att vara villiga att köpa den extra kvantiteten då konsumenterna med 

låg betalningsvilja hellre tar erbjudandet med lägre kvantitet och något högre enhetspris 

(Dock inte så lågt att enhetspriser blir lägre än i erbjudandet till konsumenterna med högre 

betalningsvilja). Intäkterna har således ökats utan att producenten tvingats ta reda på varje 

enskild konsuments efterfrågekurva.  

 

                  Figur 2 – Andra gradens prisdiskriminering 

 
 

Tredje gradens prisdiskriminering skiljer sig något från de övriga två typerna och för att 

denna metod ska bli framgångsrik krävs att företaget effektivt kan dela in sina konsumenter i 

två eller flera grupper beroende på deras priskänslighet inför en produkt9. Utifrån 

gruppindelningarna följer sedan att konsumenterna inom en grupp betalar samma pris medan 

priset kan skilja från en konsumentgrupp till en annan. Studentpris eller pensionärsrabatt är 

vanliga exempel på tredje gradens prisdiskriminering.  

 

Genom att studera figur 3 nedan där konsumenterna i grupp 1 har en efterfrågekurva som 

motsvaras av formeln P = 200 – Q medan konsumenterna i grupp 2:s efterfrågan är P = 100 – 

Q kan vi fundera kring prissättningen i de båda grupperna. För att göra det enkelt för oss 
                                                 
9 Waldman & Jensen (2000), s.439. 
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väljer vi att sätta marginalkostnaden (MC) till 0. Då detta antagande är uppfyllt maximerar 

företaget sin vinst genom att maximera intäkterna vilket skulle leda till att man sätter priset 

där MR = MC=0. Det skulle leda till priserna P1 = 100 och P2 = 50 samt kvantiteterna Q1 = 

100 och Q2 = 50. Priset på den priskänsligare marknaden för grupp 2 skulle alltså bli hälften 

av vad det är på marknaden för grupp 1.  

 

Figur 3 – Tredje gradens prisdiskriminering 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Vanliga former av prisdiskriminering 

Vi ställer oss frågan hur företagen går tillväga för att kunna dra nytta av de ekonomiska 

fördelar som prisdiskrimineringen medför. Några av de vanligaste formerna av andra gradens 

prisdiskriminering är ”two-part tariffs”,  ”tying” och ”bundling”10. Dessa begrepp är nära 

relaterade varandra ur ett nationalekonomiskt teoriperspektiv men skiljer sig åt rent tekniskt.  

 

2.9 Two-part tariffs 

En two-part tariff består av en klumpsumma för en produkt kombinerat med en enhetskostnad 

för varje köp. För att beskriva hur two-part tariffs används kan ett exempel över efterfrågan på 

kopieringsmaskiner. I figur 4 utgår vi ifrån att det finns två konsumentgrupper med olika 

efterfrågan vad gäller antalet kopior per månad. Grupp 1 efterfrågar P1 = 100 – Q1 och grupp 

2: P2 = 100 – 2Q2. Vi utgår ifrån att den fasta kostnaden för att hyra en kopieringsmaskin är 

500 SEK / månad och att den rörliga kostnaden för varje kopia är noll. Med perfekt 

diskriminering skulle det innebära att varje konsument max skulle betala ett pris som 

motsvaras av det totala konsumentöverskottet om priset var lika med marginalkostnaden, 

d.v.s. 0. Grupp 1 skulle betala: 
                                                 
10 Waldman & Jensen (2000), s.445. 
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 KÖ1 =  (100)(100) = 5000 och grupp 2 KÖ2 =  (100)(50) = 2500. 

För enkelhetens skull utgår vi ifrån att det finns en konsument i varje grupp, då kan företaget 

välja mellan att hyra ut kopieringsmaskinen för antingen 5000 och bara hyra ut en maskin 

eller för 2500 och hyra ut två. Intäkterna skulle bli (5000-500=4500 SEK) respektive (2 x 

(2500-500) = 4000SEK) i de båda ovanstående fallen och för att maximera sin vinst skulle 

man välja att enbart sälja till konsument 1.  

 

Genom att använda en two-part tariff kan företaget öka sin vinst ytterligare enligt följande 

resonemang. Om båda konsumenterna ska hyra kopieringsmaskin ska det fasta priset för 

uthyrningen sättas till konsumentöverskottet för gruppen med lägre efterfrågan. Om P är 

enhetspriset per kopia kan vi ur figur 4 utläsa:  

KÖ2 =  (100 – P) x Q =  (100 – P) x (50 -  P) 

Genom att summera de båda efterfrågekurvorna får vi en gemensam efterfrågeformel: 

Q = (Q1 + Q2) = 150 –  

Monopolistens intäkter kan sedan beräknas som:  

Π = Uthyrningsintäkter från båda konsumenterna + (P x Q) – 1000 = 

 

[(100 – P) x (50 - P) ] – 1000 = 4000 + 50P – P2 

Vi kan sedan beräkna det enhetspriset som skulle maximera företagets vinst genom att 

beräkna:            = 50 – 2P  → P = 25 

För att maximera vinsten ska företaget sätta det fasta priset till konsumentöverskottet för 

konsumenten med lägre efterfrågan (och enhetspriset 25) vilket motsvaras av arean EFG i 

figur 4:  

 x (37,5) x (75) = 1406,25 

Då blir intäkterna: 

Π = 2 x (1406,25) + 25 (75 + 37,5) – 2 x (500) = 4625 

 

Företaget har således ökat sin vinst från 4500 till 4625 genom att använda sig av en two-part 

tariff enligt ovanstående exempel.  
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     Figur 4 – Two-part tariff 

 
 

2.10 Tying och bundling 

”Tie-in” försäljning (eller tying) innebär att producenten säljer produkter i paket utan 

möjlighet för konsumenterna att separera produkterna åt och köpa var för sig11. Bundling och 

”requirements tie-in” försäljning är olika varianter av tie-in försäljning.  

 

Vid bundling buntas produkter ihop och säljs i bestämda antal. Ett exempel på detta skulle 

kunna vara att företaget med tv-rättigheterna till allsvenskan i fotboll säljer alla matcher till ett 

paketpris och sen får konsumenten välja vilka lag han eller hon vill följa. Genom att bunta 

ihop alla matcherna i ett paket räknar man med att öka sina intäkter i förhållande till om man 

sålt varje match för sig. I följande exempel delar vi in fotbollssäsongens allsvenska matcher i 

högintresse- och lågintressematcher. Vi delar även in marknaden i grupp A och grupp B. 

Grupp A är beredda att betala 1000 för högintressematcherna och 200 för 

lågintressematcherna. Motsvarande reservationspriser hos grupp B är 800 respektive 300. 

Företaget med rättigheterna till matcherna skulle utifrån ovanstående antaganden tvingas sälja 

högintressematcherna för 800 och lågintressematcherna för 200 för att maximera sina intäkter 

och sälja till hela marknaden, vilket är målet. De totala intäkterna skulle bli 2 x (800+200) 

SEK = 2000 SEK. Om man istället buntar ihop matcherna och tar ett paketpris på 1100 SEK 

från båda delarna av marknaden skulle man tillgodose marknadens efterfrågan samtidigt som 

man ökade intäkterna till (2 x 1100) SEK = 2200 SEK. Denna form av prisdiskriminering 

tillåter företaget att ta ut ett pris för lågintressematcherna som är högre än 200 från grupp A 

och ett pris för högintressematcherna som är högre än 800 från grupp B. Bundling erbjuder 

med andra ord företaget möjligheten att ta ut olika priser från de olika delarna av marknaden 

för samma produkt.  
                                                 
11 Waldman & Jensen (2000), s.445. 
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Denna form av bundling kan kompletteras med mixed bundling som ger konsumenterna 

möjligheten att själv välja om man vill köpa produkterna buntade i paket eller enskilt12. För 

att återigen ta ett exempel från fotbollens värld erbjuds supportrarna att köpa årskort till 

rabatterade priser eller att köpa biljett till var match för sig till fullpris. Detta är ett sätt att 

sälja fler biljetter till de matcher som har lägre dragningskraft från supportrarna utan att 

behöva sänka priset på engångsbiljetterna.  

 

Requirements tie-in försäljning innebär likt namnet antyder att vissa krav ställs på 

konsumenten. Om man köper en vara förpliktigar man sig att även köpa andra varor men i 

valfritt antal. Franchisekedjor såsom McDonalds använder sig av denna metod då varje 

franchisetagare måste köpa sina råvaror från McDonalds för att få lov att använda sig av 

namnet McDonalds och få hjälp med etablering och drift från franchisegivarna. I ett typiskt 

requirements tie-in arrangemang har ett företag market power för produkt A medan man 

kräver konsumenterna av produkt A att även köpa produkt B där man saknar samma 

monopolställning på marknaden13. På så vis kan man sätta priset på produkt A under 

genomsnittskostnaden på densamma och därmed ha möjligheten att erbjuda ett 

konkurrenskraftigt pris på marknaden. Med försäljningen av produkt A följer så försäljning 

även av produkt B där man kan sätta priset över genomsnittskostnaden och tjäna igen de 

intäkter man gick miste om i samband med sin låga prissättning på produkt A. 

 

2.11 Välfärdseffekter av prisdiskriminering.  

Ur ett nationalekonomiskt perspektiv är det intressant att studera hur prisdiskriminering 

påverkar ekonomisk välfärd. Distributionseffekterna från första och andra gradens 

prisdiskriminering är överlag enkla – producenter som grupp tjänar och konsumenterna 

förlorar i regel på prisdiskriminering. Det faktum att man utgår ifrån företagens möjligheter 

att öka sina intäkter genom att prisdiskriminera gör det till en logisk följd. Fallet med första 

gradens prisdiskriminering gör detta extremt tydligt då allt konsumentöverskott som existerar 

vid en vanlig konkurrenssituation på marknaden där alla kunder ska erbjudas samma priser 

går över till producenterna om perfekt diskriminering skulle kunna införas14.  

                                                 
12 Waldman & Jensen (2000), s.450. 
13 Waldman & Jensen (2000), s.454. 
14 Waldman & Jensen (2000), s.455. 
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I ett specifikt fall kan det ur samhällssynpunkt vara intressant att jämföra eventuella ökningar 

i producentöverskott med motsvarande förlusterna i konsumentöverskott för att se om 

samhället påverkas positivt eller negativt av prisdiskrimineringen i just detta fall. Det finns 

dock ingen generell regel som säger att välfärden går ner i samband med prisdiskriminering. 

Ett exempel där konsumenterna vinner på prisdiskriminering är då tredje gradens 

prisdiskriminering gör det möjligt för en producent att betjäna ett segment av marknaden som 

tidigare inte betjänats. Segmentet hade inte tillräcklig betalningsvilja för att kunna köpa 

produkten om hela marknaden erbjöds samma pris men när marknaden delas upp och erbjuds 

olika priser kan alla konsumenters efterfrågan tillgodoses och åtminstone en del av 

konsumenterna får anses som vinnare.  Huruvida den ekonomiska välfärden ökar eller 

minskar kräver således en enskild bedömning vid varje unikt tillfälle av prisdiskriminering.  
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3. Bakgrundsinformation 

3.1 Produkten fotboll 

Analysen kring fotbollens kommersialisering kommer konsekvent att kretsa kring produkten 

fotboll som professionella fotbollsklubbar i Sverige idag erbjuder till sina konsumenter. 

Produkten fotboll i sin allra enklaste form är upplevelsen 2 x 45 minuter fotbollsmatch och 

erbjuds för ett biljettpris där antingen stå- eller sittplats ingår i priset. Priset för ovan nämnda 

upplevelse när matchen spelas i Sveriges högsta fotbollsserie, Allsvenskan, ligger mellan 

cirka 100 – 300 kronor15. De dyraste biljetterna säsongen 2007 erbjöds på Söderstadion i 

Stockholm där Hammarby IF spelar sina hemmamatcher16 medan de lägsta biljettpriserna 

ligger runt 100 kronor på samtliga allsvenska arenor. Produkten fotboll kan dock anses 

omfatta mer än 90 minuter fotbollsmatch mellan två lag. Klubbarna säljer souvenirer, tilltugg, 

matchprogram m.m. i anslutning till matcherna och utökar således intäkterna från 

kärnprodukten som är fotbollsmatchen. Vidare kan man sälja sponsorutrymme på arenan eller 

matchställen, hyra ut loger på arenan, sälja tv-rättigheterna till matcherna och så vidare. Hur 

långt varje klubb är villig att gå för att utveckla produkten fotboll återstår att se. 

 

3.2 Sportslig framgång 

Det som sammanbinder och påverkar alla varor och tjänster som hänger ihop med 

kärnprodukten fotboll är den svårkontrollerbara faktorn ”sportslig framgång”. Alla produkter 

som faller under kategorin fotboll påverkas av klubbens sportsliga framgångar. För att uppnå 

sportslig framgång krävs en fungerande mix av sportsliga, organisatoriska och ekonomiska 

egenskaper där ingen del inom fotbollsklubbens organisation får falla ur ramen. Just 

ekonomins ökande inflytande på fotbollslagens framgång är det som är i fokus i denna 

avhandling. Kan framgång i fotbollsvärlden köpas för pengar? Den populära och 

framgångsrike klubbpresidenten i FC Köpenhamn, Flemming Östergaard, sammanfattar 

diskussionen på ett bra sätt:  

 

 

 
                                                 
15 Lewenhagen – 2007-10-31 
16 http://www.hammarbyfotboll.se/se/biljettersoderstadion/biljetter/ - 2007-10-31 
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”Sportslig succé är inte lika med ekonomisk succé, men ekonomisk 

 succé kan leda till sportslig succé.17”

 

Det finns inga garantier för att en fotbollsklubb med god ekonomi också kommer att uppvisa 

bra resultat på fotbollsplanen men det är absolut en god förutsättning för att bli framgångsrik 

på lång sikt. Genom att ha en ekonomiskt stabil grund att stå på är det lättare att ta motgångar 

och återhämta sig efter sämre perioder, exempelvis genom att köpa nya spelare eller byta 

tränare, åtgärder som kan vara mycket kostsamma. Genom att utöka produkten fotboll och 

bedriva effektiv prisdiskriminering gentemot sina konsumenter kan man öka intäkterna och på 

så vis skapa den ekonomiska grund som nämndes ovan.  

 

3.3 Varumärke 

Ett starkt varumärke är en tillgång för organisationer inom såväl näringslivet som 

föreningslivet. I samband med en ökande kommersialisering inom fotbollen blir kontakterna 

mellan fotbollsklubbarna och näringslivet fler och djupare. Utöver sportslig framgång är det 

således viktigt för klubbarna att odla ett varumärke som utöver sportslig framgång förknippas 

med sunda värderingar och ett stort samhällsansvar. Genom att framstå som en god tjänare för 

samhället kan man locka sponsorer och partners i näringslivet som vill ta del av den goodwill 

som uppstår när man identifierar sig med fotbollsklubben. Ett starkt varumärke ökar även 

attraktionskraften för produkten fotboll i alla dess olika former.  

 

3.4 Sverige kontra utlandet 

När vi diskuterar de allsvenska fotbollsklubbarnas ekonomi och utvecklingsmöjligheter kan vi 

konstatera att vi fortfarande ligger långt efter de stora fotbollsländerna där fotbollen idag är en 

miljardindustri. I en undersökning från 2007 av ekonominyheterna.se kom man fram till att 

Real Madrid är världens ”rikaste”18 klubb med intäkter på 2,56 miljarder kronor, tätt följda av 

Manchester United som hade en omsättning på 2,29 miljarder kronor 19. Motsvarande siffra 

för Malmö FF som anses vara en av de rikaste klubbarna i Sverige är 0,118 Miljarder (Varav 

0,08 eller 80 miljoner kom från den löpande verksamheten och resten från 

                                                 
17 Roosvald, (2003) 
18 Real Madrid visar i förhållande till sin omsättning  mycket skral vinst. Därav citationstecknen kring rikast. 
19 http://ekonominyheterna.se/va/magasin/2007/09/1.-real-madrid/  - 2007-11-01 
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spelarförsäljningar20). FC Köpenhamn som kommer att användas som jämförelse på många 

punkter ägs av Parken sports and Entertainment har en omsättning på 0,658 miljarder där 

ungefär hälften kommer från fotbollslaget FCK.  

 

Visserligen kommer en del av storklubbarnas intäkter från rent sportsliga framgångar där 

intäkterna från lyckat spel i champions league exempelvis resulterar i mångmiljonbelopp till 

klubben. Den allra största skillnaden ligger dock sannolikt i klubbarnas förmåga att sälja 

produkten fotboll till sina supportrar. Sportslig framgång lägger grunden för att efterfrågan på 

klubbens varor och tjänster ökar men har även en viktig roll i klubbens jakt på nya supportrar. 

För att fortsätta att växa krävs att man finner nya sätt att tjäna pengar på och att man lyckas 

öka antalet konsumenter av klubbens produkter. Tilläggas bör dock att storklubbarnas enorma 

omsättning inte på något sätt garanterar att de genererar vinst. Av de 20 största klubbarna 

(mätt i omsättning) är det endast 5 som visar lönsamhet i dagsläget och även om satsningarna 

förväntas ge positiva resultat i framtiden finns inga garantier för att så blir fallet. Det som står 

klart är dock att på kort sikt innebär stora intäkter att man kan satsa på bra spelare och göra 

goda sportsliga resultat.  

  

3.5 Malmö FF 

Malmö FF bildades 1910 och är Sveriges genom tiderna näst bästa fotbollsförening om man 

läser maratontabellen där samtliga lags matcher i allsvenskan räknas21. Man har vunnit 

allsvenskan 15 gånger och även lyckats ta sig till en Europacupfinal (nuvarande champions 

league). År 2006 hade MFF 4145 medlemmar och ett publiksnitt på 13665 åskådare på sina 

hemmamatcher. Genom åren har man lyckats bygga upp en stabil ekonomisk bas att stå på, 

till stor del med hjälp av lyckade spelarförsäljningar av spelare som Zlatan Ibrahimovic, 

Afonso Alves och Markus Rosenberg. Det är varje klubbs dröm att ta fram unga spelare, 

utbilda dem och sen lyckas sälja dem till utlandet för mångmiljonbelopp. På längre sikt kan 

det dock vara riskabelt att i för stor utsträckning förlita sig på denna typ av osäkra intäkter 

eftersom ingen kan säga säkert när nästa stora spelarförsäljning kommer att inträffa. För att 

undvika att bli beroende av intäkter från spelarförsäljning gäller att stärka organisationen i 

klubben och skapa nya intäktsmöjligheter av mer bestående natur. Att döma av vad som 

händer i MFF för tillfället är denna utveckling på gång i föreningen.  

                                                 
20 MFFs årsredovisning 2006, s. 7. 
21 http://www.svenskfotboll.se/t3.aspx?p=165417 – 2007-11-01 
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3.6 Swedbank stadion 

Malmö FF är en i raden av allsvenska fotbollsklubbar som bygger eller nyligen har byggt en 

fotbollsarena. Arenabyggen är på gång i Sveriges tre största städer och den sammanlagda 

kostnaden tros landa kring 2,5 miljarder kronor22. I MFF:s fall kommer man inom en snar 

framtid dessutom äga sin arena till 100 % vilket enbart Elfsborg också kan stoltsera med 

bland de andra allsvenska klubbarna idag23. Att kunna äga och disponera arenan fritt ger MFF 

möjlighet att utforma sina erbjudanden kring produkten fotboll efter egen vilja. Det skapas 

således möjligheter för alternativa intäkter såsom uthyrning av arenan till koncerter, uthyrning 

av konferensanläggningar och kontorslokaler m.m. och man minskar beroendet av sportslig 

framgång för att uppnå positiva siffror i årsredovisningen. De allsvenska klubbar som äger 

och driver sina nybyggda arenor talar om ett liv före och ett liv efter arenabygget om man 

tittar på föreningarnas ekonomiska möjligheter och vinsterna med att äga sin hemmaarena har 

visat sig vara stora24. Ett tydligt exempel på en framgångssaga finner vi på andra sidan 

Öresund där FC Köpenhamn gått från att vara en skuldtyngd klubb till att idag vara Nordens 

rikaste fotbollsklubb med ett börsvärde som motsvarar Europas allra största klubbar på 

mindre än 10 års tid25. Köpet av den danska nationalarenan Parken var en av anledningarna 

till den förbättrade ekonomin eftersom det såg till att varenda krona som drogs in i samband 

med evenemang på Parken, oavsett om det var koncerter eller landskamper med det danska 

fotbollslandslaget, hamnade i FCK:s kassa.  

 

Swedbank stadion beräknas stå klar under våren 2009 och kommer enligt planerna att bli en 

modern arena i paritet med de allra bästa i Europa26. Swedbank stadion kommer att kunna 

hysa 21000 sittande åskådare alternativt 18000 sittande och 6000 stående27 28. Arenan 

kommer att vara utrustad med:  

 

• Kongress och konferensfaciliteter med möjlighet att hysa möten för mellan 2-1500 

deltagare.   

• Expo/utställningsfaciliteter 

• Restaurang för ca 2000 gäster 
                                                 
22 Ahlqvist & Jönsson, (2007), s.2. 
23 Engqvist (2) - 2008-01-09 
24 Engqvist (2) - 2008-01-09 
25 Roosvald, (2003) 
26 Enqvist (1), 2007-09-04.  
27 Detta eftersom ståplats inte är tillåtet vid europacupmatcher.  
28 http://www.mff.se/swedbankstadion/fakta.html - 2007-11-01 
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• Restaurangkök för 3000 gäster 

• 53 loger på 21-42 m2 

• En hedersloge på 125 m2 

• 2000 klubbstolar med lyxiga säten 

• 2 storbildsskärmar 

• 200 mindre monitorer runt arenan. 

 

Detta kommer att skapa nya möjligheter för MFF som fotbollsklubb och organisation. I 

dagsläget spelas hemmamatcherna på den något till åren gångna Malmö stadion som ägs av 

Malmö stad och som kan sägas vara byggd för att kunna erbjuda åskådarna det jag valt att 

benämna som kärnprodukten fotboll. Med andra ord 2 x 45 minuter fotboll men Malmö 

stadion ger inte utrymme för MFF att utöka produkten fotboll i någon större utsträckning. En 

modern arena med ovan nämnda faciliteter finns förutsättningarna för att erbjuda supportrarna 

en utökad upplevelse i samband med match och även en mängd tjänster som inte är 

fotbollsrelaterad 

 

3.7 Ägarsituationen 

Ägandet av Swedbank stadion kommer under en inledande fas att fördelas mellan byggherren 

PEAB som äger 50 %, Erling Påhlsson Teknik AB (25 %) och Malmö FF (25%). De externa 

ägarna PEAB och Erling Påhlsson Teknik AB är enligt överenskommelse inte tillåtna att sälja 

sin ägarandel utan MFF:s godkännande. Aktiebolaget MFF AB som ägs till 100 % av den 

ideella fotbollsföreningen Malmö FF kommer sedan att stå för driften av arenan och hyr den 

av ägarna på några års basis29. Malmö FF kommer sedan i sin tur att hyra arenan av MFF AB 

varje matchdag. På några års sikt är målet att MFF ska äga arenan till 100 %. Även om 

klubben inte äger arenan till 100 % i dagsläget har man dock fått stort inflytande gällande hur 

stadion ska utformas och vilka faciliteter som ska finnas på densamma, en aspekt som är 

mycket viktig för att en effektiv prisdiskriminering ska kunna bedrivas från klubbens sida.  

 

 

 

 

                                                 
29 Engqvist (1), 2007-09-04. 
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3.8 Den nya organisationen 

Med ny arena och nya tider följer nya krav på organisationen i Malmö FF. Om man ska kunna 

dra nytta av de möjligheter som kommer att uppstå i samband med bygget av Swedbank 

stadion måste MFF:s organisation utökas och stärkas upp på vissa områden30. Enligt ovan har 

MFF AB upprättats och är ansvariga för driften av arenan. Vidare så kommer organisationen i 

MFF att växa, inledningsvis har en VD med ett övergripande ansvar för föreningen MFF 

anställts, Pelle Svensson och därefter kommer chefspositioner med de olika ansvarsområdena, 

marknadschef, sportchef, informationschef och administrationschef att tillsättas31. Tjänsten 

som sportchef kommer att innehas av Hasse Borg som tidigare varit både marknadschef och 

sportchef. Övriga tjänster planerar man att tillsätta under första halvan av 2008.  

 

3.9 MFF:s kommersialisering 

Malmö FF drivs och fungerar som en ideell förening och har gjort så alltsedan föreningen 

bildades 1910. Det hindrar dock inte att Malmö FF alltmer liknar ett storföretag på många 

verksamhetsområden och den nya organisationen i klubben är ytterligare ett tecken på det32. 

Utvecklingen går mot att den sportsliga och den ekonomiska delen av föreningen skiljs åt 

tydligare. I centrum blir målsättningarna för de olika sektionerna. Medan den sportsliga delen 

av MFF främst sätter upp mål för sportslig framgång kan ekonomisidan fokusera på att uppnå 

mer ekonomiska mål. Det är dock viktigt att klubbens olika delar drar åt samma håll och inte 

motverkar varandra. En stark ekonomi ska finnas som en grund för goda sportsliga resultat 

samtidigt som goda resultat ska ge rätt förutsättningar för en klubb att göra ekonomiska 

vinster. Denna växelverkan mellan ekonomin och de sportsliga resultaten i en elitklubb är det 

som gör fotbollens kommersialisering unik på vissa plan och på andra plan inte särskilt olik 

ett vanligt vinstmaximerande företag.  

                                                 
30 Christoffersson (1) – 2007-11-02 
31 Hansson, 2007-12-20 
32 Hansson, 2007-12-20 
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4. Prisdiskriminering av produkten fotboll idag 

4.1 Prisdiskriminering i olika former 

Den enklaste formen av prisdiskriminering används på alla allsvenska fotbollsmatcher idag 

och märks i prisskillnaden mellan en sittplats- och en ståplatsbiljett. Fördelarna med den 

dyrare sittplatsbiljetten är främst bekvämligheten med att få sitta på en i förväg uppbokad 

plats med ett visst utrymme för sig själv. Biljettpriset för sittplats på Malmö Stadion säsongen 

2008 ligger för vuxna mellan 155 – 265 kronor beroende på match och var sittplatsen är 

belägen på stadion33. Priset för en ståplatsbiljett skiftar mellan 110 och 150 kronor beroende 

på vilken match det är som spelas. Fördelarna med en ståplatsbiljett är utöver det lägre priset 

främst den stämning, närhet och gemenskap som kan upplevas när fansen trängs och sjunger 

tillsammans nära plan. För Malmö FF:s del existerar inga klara extrakostnader med att 

erbjuda produkten fotboll via en sittplatsbiljett som skulle motivera ett klart högre pris utan 

prisskillnaden får ses som ett tydligt exempel på andra gradens prisdiskriminering. Det man 

vill uppnå är, likt med alla former av prisdiskriminering, att kunna sälja produkten till 

konsumentgrupper med olika betalningsvilja och ta ut olika priser och på så vis öka 

intäkterna.  

 

Vidare så prisdiskriminerar man utifrån åldern på supportrarna. Vuxna betalar ungefär dubbelt 

så mycket som ungdomar gör och för barn mellan 0-6 år är inträdet gratis. Tanken bakom det 

upplägget är dels att man ska kunna ta med hela familjen på fotboll utan att det ska behöva bli 

orimligt dyrt men även att ungdomarna ska lockas till matcherna själv. Ungdomarna är 

morgondagens supportrar och det är viktigt att ständigt utöka supporterstödet, dels p.g.a. deras 

stöd till laget men även i deras roll som konsumenter av den ständigt utökade produkten 

fotboll. Det är en vanlig företeelse att det första besöket för en ung supporter är tillsammans 

med någon kompis på någon av stadions ståplatssektioner. Dels tilltalar gruppkänslan många 

unga och dels är priserna överkomliga för en 7-18 åring34.  

 

En tredje form av ”traditionell” prisdiskriminering inom fotbollen som har existerat på alla 

allsvenska arenor en längre tid är skillnaden mellan engångsbiljetter och säsongsbiljetter. 

                                                 
33 http://www.mff.se/klubben/biljetter.asp?ref=2 – 2008-01-03 
34 Hansson 2007-12-20.  

23 
 

http://www.mff.se/klubben/biljetter.asp?ref=2


Under en hel säsong finns alltid några matcher som är högintressanta och andra som är 

mindre intressanta för supportrarna. Hur attraktiv en match är kan bero på vilket lag man 

möter eller vilken veckodag eller tid på dygnet matchen spelas. Följden blir att stadion 

möjligtvis säljer slut på biljetterna till högintressematcherna men att publiktillströmningen blir 

klart sämre på matcherna som saknar derbykaraktär eller som är mot svagare motstånd. För 

att öka antalet besökare till lågintressematcherna erbjuder man säsongsbiljetter som har ett 

lägre genomsnittspris per match än om man skulle köpa engångsbiljetter. Säsongsbiljetterna 

är en form av bundling av klubbens kärnprodukt fotboll som används för att utöka 

besökarantalet på lågintressematcherna men fyller även en viktig funktion för klubbarna i sitt 

arbete med sponsorer. Om MFF kan mer eller mindre garantera ett visst minimiantal åskådare 

även på lågintressematcherna har sponsorerna en viss säkerhet på att deras budskap når ut till 

fler potentiella köpare. Utvecklingen går nu mot att man prissätter varje match individuellt 

även vad gäller engångsbiljetterna. MFF har delat in säsongens matcher i högintressematcher 

och lågintressematcher och prissatt därefter. Utvecklingen känns igen bl.a. från de 

amerikanska proffsligorna där metoden använts ett tag35.  

 

Exemplet med sitt- respektive ståplats är en variant av andra gradens prisdiskriminering 

medan diskriminering utifrån ålder och likaså den individuella prissättningen av 

engångsbiljetter är exempel på tredje gradens prisdiskriminering. Det avslutande exemplet 

med årskort är en form av bundling och alla kriterier som krävs för att kunna prisdiskriminera 

är uppfyllda i alla fyra fallen. MFF har market power eftersom supportrarna sällan byter lag 

och gör över till någon konkurrent. De flesta supportrar till en klubb är det på livstid även om 

intresset för laget kan gå upp och ner med åren. Tack vare supporterstödet har MFF alltså 

skapat sig en viss monopolställning på marknaden för produkten fotboll. Vidare så krävs att 

man kan skilja konsumenterna åt för att kunna prisdiskriminera. Bland de tre traditionella 

varianterna av prisdiskriminering inom fotbollen nämnda ovan är det enkelt att skilja 

supportrar åt via ålder med hjälp av legitimation och när det gäller valet av ståplats eller 

sittplats samt årskort eller engångsbiljett delar supportrarna själv in sig efter betalningsvilja. 

Då legitimation och biljett kontrolleras vid inträdet på arenan förhindras även att 

återförsäljning till en person som inte uppfyller kriterierna för det lägre biljettpriset ska kunna 

ske.  

 

                                                 
35 Howard & Crompton, (2004), s.89. 
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4.2 Tie-in och bundling 

Prisdiskrimineringen på matchbiljetterna skapar extra intäkter för MFF och metoden är väl 

beprövad bland svenska och utländska klubbar. Dessa försäljningsmetoder räknas således inte 

in i den ökande kommersialisering av fotbollen som via prisdiskriminering av produkten 

fotboll är central i denna studie och som utvecklats så kraftigt bland världens ledande 

fotbollsklubbar de senaste årtiondena. Det är inte antalet årskort eller besökare på Real 

Madrids matcher som har gjort dem till världens rikaste klubb utan snarare alla intäkter 

utanför kärnprodukten 2 x 45 minuter fotboll på Santiago Bernabeu stadion. Det kan vara allt 

ifrån souvenirförsäljning till sponsoravtal och det finns egentligen inga gränser för vad som 

kan säljas med hjälp av klubbens starka varumärke.  

 

4.3 MFF:s souvenirförsäljning 

Studerar vi MFF:s organisation idag så är man med svenska ögon sett duktiga på 

souvenirförsäljning. Man har nyligen flyttat sin supportershop till sina gamla kontorslokaler 

på Kulan nära Malmö Stadion och därmed fått en av Skandinaviens största butiker för 

souvenirförsäljning. Denna form av tie-in, där exempelvis en halsduk eller tröja i MFF:s 

färger säljs, genererar intäkter till klubben tack vare att de är så tydligt förknippade med 

MFF:s kärnprodukt fotboll. Souvenirförsäljning är inte heller det någon ny företeelse inom 

fotbollen men det som större utländska klubbar blivit bättre på är att ständigt komma på nya 

souvenirer och även mer eller mindre vardagliga förbrukningsvaror där man kan sätta 

klubbmärket på och på så vis sälja mer till sina supportrar. MFF har satsat hårt på 

försäljningen av supporterartiklar och det kommer sannolikt generera intäkter oavsett hur man 

tar tillvara på andra möjligheter i spåren av att fotbollen kommersialiseras i Sverige. MFF:S 

souvenirförsäljning har ökat kraftigt på senare år. 1999 sålde man för runt 400 000 kronor per 

år och idag har den siffran ökat till 8 miljoner kronor vilket är en bra siffra med svenska mått 

mätt. För att inse skillnaden mot de europeiska storklubbarnas intäkter kan MFF:s försäljning 

jämföras med exempelvis Real Madrids som säljer för runt 900 miljoner kronor och då inser 

man att svenska klubbar fortfarande är långt efter36.  

 

 

 

                                                 
36 Madsen, 2008-01-28 
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4.4 Tie-in försäljning på Malmö stadion 

Andra exempel på tie-in prisdiskriminering existerar redan idag i samband med matcher. När 

supportrarna går till Malmö stadion för att se på MFF spenderas pengar på matchprogram, 

tilltugg, drycker, souvenirer m.m. och det är upp till matcharrangören hur man tar tillvara på 

denna efterfrågan bland matchbesökarna. I MFF:s fall har dock begränsningarna varit stora 

eftersom man spelar sina hemmamatcher på den något till åren komna Malmö Stadion. 

Arenan är i stort sett utformad enbart för att visa fotboll och exempelvis serveringen av mat 

och tilltugg begränsas till godis och varmkorv. Lokalerna i och runt omkring Malmö Stadion 

är inte utformade för att generera några större intäkter utanför matchtillfällena vilket också det 

är en begränsning då antalet hemmamatcher på en säsong för MFF:s representationslag inte är 

fler än 15-20 matcher beroende hur långt laget går vidare i Svenska cupen och eventuellt 

europeiska cuper.  

 

4.5 Information och sportslig framgång 

Supportrarna är MFF:s konsumenter och det är viktigt att de inte tappar intresset för laget 

eller tappar känslan av att tillhöra en större gemenskap eftersom det är det som får dem att 

betala matchbiljetterna eller spendera pengar på olika produkter som är kopplade till MFF:s 

varumärke. Den mest naturliga dragningskraften till en klubb har traditionellt varit lagets 

prestationer på plan. Det är roligare att hålla på ett lag som vinner och det är lättare att 

rekrytera nya supportrar i tider när det går bra för klubbens representationslag. Samtidigt finns 

det exempel på lag som dalat i seriesystemen och ändå lyckats behålla en trogen 

supporterskara. Ett exempel på det är Göteborgslaget GAIS som under början av 2000-talet 

åkte ur Allsvenskan och rasade ner i division 2. Tack vare klubbens nära relation till sina 

supportrar fortsatte de att stödja laget och publiksiffrorna i division 2 var väldigt bra jämfört 

med andra lag i samma serie och år 2006 var man tillbaka i allsvenskan igen37. Denna närhet 

kan uppnås på många olika sätt. Det kan vara genom supporterträffar där fansen får en 

möjlighet att träffa tränare, spelare och styrelsemedlemmar och ställa frågor och diskutera 

laget men också genom ett ständigt informationsflöde från klubben till fansen så att de är 

insatta i vad som händer i klubben. Informationen kan exempelvis komma via lagets officiella 

informationskanaler eller via pressreleaser och övriga kontakter med media. 

  

                                                 
37 http://www.totalfootball.org/swe/home/page.asp?sid=144&mid=2&PageId=4922 – 2008-01-21 
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MFF arrangerar årligen återkommande supporterträffar i samarbete med MFF Support där 

fansen ges möjlighet att träffa beslutsfattarna i klubben och ställa frågor vilket är av godo för 

relationen mellan MFF och supportrarna. Denna typ av arrangemang minskar avståndet från 

den enskilde supportern till klubben och skapar en samhörighet som är viktig för att fansen 

inte ska tappa intresset för laget. Ett starkt intresse från supportrarna kan dock upprätthållas 

på många olika sätt. Att konstant hålla supportrarna uppdaterade på vad som händer i klubben 

är viktigt för att hålla intresset vid liv och är även en möjlighet för MFF att själv styra vilken 

bild som omgivningen får av klubben. På informationssidan i MFF är man inte lika långt 

komna som på många andra plan dock38. MFF:s officiella hemsida sprider den absolut mest 

nödvändiga informationen om klubben men uppdateras relativt sällan och är fattig på 

information utöver det mest grundläggande om klubbens verksamhet. Informationsflödet som 

når supportrarna via tidningar eller tv är också begränsat och MFF har fått stämpeln som 

samarbetsovilliga av många företag inom mediebranschen.  

 

4.6 Marknads- kontra supporterkontakt 

De brister som kan skönjas i MFF:s kontakt med de enskilda supportrarna står i kontrast mot 

kontaken med näringslivet. MFF har byggt upp ett nätverk av företag som är knutna till MFF 

som sponsorer och som bjuds på resor, sponsorträffar, årskort m.m. i utbyte mot olika former 

av sponsring till MFF. Tanken är att företagens deltagande i nätverket ska skapa ett mervärde 

för de olika aktörerna från näringslivet i form av nya kontakter och affärsförbindelser med 

andra företag i nätverket men framförallt genom att synas och förknippas med MFF:s 

varumärke. MFF är långt komna i samarbetet med näringslivet och det är inte helt ovanligt att 

klubbar satsar mer på näringslivs- än supporterkontakt eftersom det rör sig om större intäkter 

från några enskilda aktörer och vinsterna anses nå klubben på klart kortare sikt än de många 

små intäkterna som de enskilda supportrarna kan bidra med39.    

 

4.7 MFF idag 

MFF står nu inför en brytpunkt i klubbens historia. Organisationen i klubben kommer att 

utökas rejält inom de närmsta åren och bygget av Swedbank Stadion är en av anledningarna 

bakom detta. I dagsläget finns 65 heltids- och runt 200 deltidstjänster i MFF vilket motsvarar 

                                                 
38 Hansson 2007-12-20.  
39 Hansson 2007-12-20.  
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organisationen i ett medelstort företag men klubben fungerar fortfarande i stor utsträckning 

som en ideell förening och ägs av medlemmarna40. Alternativet vore att driva klubben som ett 

vinstdrivande aktiebolag men även om utvecklingen och kommersialiseringen inom MFF i 

allra högsta grad redan påbörjats så tyder inget på att utvecklingen kommer gå i den 

riktningen inom de närmsta åren. Som en följd av den ökande kommersialiseringen har 

klubbens omsättning dock ökat i allt högre takt under senare år. Från 48 miljoner 2002, till 

127 miljoner 2005 och sedan ett litet tapp till 118 miljoner år 200641. (Om man bortser från 

spelarköp och spelarförsäljningar har omsättningen ökat från 46 till 80 miljoner under samma 

period.) Den sammanlagda omsättningen bland klubbarna i allsvenskan för herrar år 2006 var 

926 miljoner42.  

 

 
                                                                                   Källa: Svenska Dagbladet43

 

Med svenska mått mätt är MFF alltså redan ledande men jämfört med europeiska toppklubbar 

är man långt efter44. Med arenabygget och den utökade organisationen uppstår möjligheter för 

MFF att kunna växa rejält ekonomiskt under de närmsta åren och förhoppningen från 

klubbens sida är att det ska hjälpa till att skapa en stabil grund att stå på för både den 

sportsliga och den ekonomiska sektionen i framtiden. 

                                                 
40 Madsen, 2008-01-28. 
41 MFFs årsredovsining 2006, s.7 
42 Petersen- 2008-01-04 
43 Petersen- 2008-01-04 
44 Jämförelse: Real Madrids 2560 miljoner i omsättning 
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5. Möjligheter med fotbollens och MFF:s kommersialisering 
Den centrala frågan i denna studie är hur man bäst tar tillvara på de möjligheter till ökade 

intäkter som bygget av Swedbank arena och utökningen av MFF:s organisation erbjuder. I 

båda fallen betyder utvecklingen att kostnaderna utan tvekan kommer att öka och då är det 

nödvändigt att intäkterna ökar minst lika mycket45. MFF planerar att på några års sikt äga sin 

fotbollsarena till 100 %46. På så vis kommer man helt och hållet att ansvara och bestämma 

över vad som ska finnas på stadion och även se till att intäkterna går rakt in i klubben.  

 

5.1 Nya möjligheter - översikt 

Vilka möjligheter att prisdiskriminera produkten fotboll till klubbens konsumenter kommer då 

Swedbank stadion och den nya organisationen inom klubben att innebära för MFF? 

Möjligheterna som uppstår i samband med att stadion står klar kan delas in i två olika 

områden:  

 

1. Dels kommer man att kunna erbjuda en utökad upplevelse till besökarna varje 

gång det spelas fotboll på den nya arenan (med andra ord förbättras 

kärnprodukten fotboll samtidigt som klubben kan utöka antalet 

tilläggsprodukter som erbjuds i samband med match) och  

2. dels kommer stadion att vara utformad på ett sätt som ger klubben möjlighet att 

använda dess faciliteter året runt och inte bara på de dagar något event äger rum 

på arenan.  

 

Resultatet ska bli att intäkterna till klubben ökar samtidigt som de sportsliga förutsättningarna 

för klubbens representationslag förbättras47. Prisdiskriminering av klubbens kärnprodukt 

fotboll och dess tilläggsprodukter souvenirer, mat, tilltugg m.m. genererar intäkter på 

matchdagen medan arenans utformning ska möjliggöra ett konstant tillflöde av intäkter 

genom uthyrning av lokaler på arenan året runt.  

 

                                                 
45 Engqvist (1) - 2007-09-04 
46 Engqvist (2) - 2008-01-09 
47 Engqvist (2) - 2008-01-09 
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I klubbens relation med konsumenterna finns en distinktion som är intressant att tydliggöra. 

MFF:s konsumenter kan delas in i följande två grupper: 

 

1. Företagskunder: I dagsläget består gruppen främst av sponsorer som är knutna till 

klubben via nätverket. 

2. Privatkunder: Vanliga fotbollssupporters som med skiftande lojalitet följer klubbens 

resultat både på och utanför planen. 

 

Dessa grupper måste bemötas på olika sätt och det finns vinster att hämta i relationen med 

dem båda. Företagskunderna (eller sponsorerna) ger en trygghet till klubben då de tillgodoser 

klubben med intäkter på lite längre sikt medan privatkunderna, speciellt de lite mindre lojala, 

kan tendera att tappa intresset för klubben när resultaten går emot. I gengäld finns andra 

vinster att hämta från den i antal räknat mycket större gruppen, privatkunder.  

 

Möjligheterna att prisdiskriminera gentemot dessa två grupper skiljer sig också åt på olika 

sätt. I arbetet med sponsorer och andra företagskunder är det i regel stora avtal som sluts och 

mer arbete krävs då rimligtvis också vid varje avtal. Gruppen företagskunder kan således inte 

växa allt för mycket på kort tid eftersom klubben då riskerar att försumma de avtal som slutits 

med befintliga kunder. Prisdiskrimineringen gentemot privatkunder kännetecknas av flera 

mindre köp där gränser ofta saknas för hur många försäljningar klubben kan göra.  

 

Grundtanken bakom prisdiskriminering som ett verktyg för att öka intäkterna är dock 

densamma. Det krävs en attraktiv kärnprodukt och ett starkt varumärke för att kunna sälja 

tilläggsprodukter som bär MFF:s klubbmärke eller på något annat sätt är kopplade till MFF 

eller Swedbank stadion.  

 

Analysdelen som följer kommer att föras utifrån ovan nämnda struktur. Avslutningsvis 

kommer en utblick i klubbens omgivning göras för att jämföra MFF:s situation med andra 

klubbar som kommersialiserat sin verksamhet i större eller mindre utsträckning.  
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5.2 En utökad upplevelse på matchdagen 

I spåren av att fotbollsklubbar förändras från att enbart vara ett lag som hungrar efter sportslig 

framgång till att bli en del av underhållningsbranschen förändras förutsättningarna för 

klubbarna att öka sina intäkter. De traditionella fotbollssupportrarna betalar för sin 

matchbiljett och ser på en fotbollsmatch som varar i 90 minuter för att sedan lämna arenan. 

Intäkterna begränsas då till hur många åskådare man lyckas locka till arenan samt hur mycket 

dessa åskådare är villiga att betala för upplevelsen 90 minuter fotbollsmatch. Det har visat sig 

vara en känslig fråga att öka biljettpriserna allt för mycket samtidigt som antalet åskådare per 

match både begränsas av intresset för laget och i vissa fall storleken på arenorna.  Om 

klubbarnas intäkter på matchdagen begränsas till enbart biljettförsäljningen förblir de en 

relativt liten del av en klubbs ekonomi. Studerar man siffrorna för Engelska klubbar så ligger 

intäkterna på matchdagen runt 36 % av klubbens totala intäkter (Tv-rättigheter 27 % och 

övriga intäkter 37 %)48. Motsvarande siffra i MFF var säsongen 2007 21 % och för 2006 var 

den cirka 14 %49. För att de svenska klubbarna ska kunna öka intäkterna i samband med 

match och nå de nivåer de engelska klubbarna ligger på krävs således att konsumenterna 

erbjuds något utöver enbart 90 minuter fotboll. Genom att utöka upplevelsen för matchens 

åskådare kan man ta betalt för mer än bara entrébiljetten. FC Köpenhamn var tidigt med att 

inse vikten av att utöka 90 minuter fotbollsmatch till en heldag på fotbollslagets arena för 

supportrarna.  

 

”Avspark är klockan 17.35, men en av FCK:s målsättningar är att en match på Parken ska 

vara mellan 13.30 och 19.”

      Flemming Östergaard, Styrelseordförande Parken Sports and Entertainment A/S50

Om arenan är utformad på ett sådant vis att sidoarrangemang som tivoli, lotterier, tävlingar, 

filmvisningar, restauranger, kiosker m.m. kan erbjudas fansen är chansen stor att de spenderar 

några timmar på arenan före matchen också. Vinsterna av att locka exempelvis en barnfamilj 

att spendera 5-6 timmar istället för 2 timmar på arenan är uppenbara då pengar spenderas på 

såväl tidsfördriv som mat och drycker. Utvecklingen kan liknas vid en form av two-part tariff 

där entrébiljetten är grundkostnaden som betalas för inträdet på arenan och sedan ger 

konsumenten möjlighet att själv välja om man bara vill se fotbollsmatchen eller om man vill 

                                                 
48 Cave & Crandall, (2001), s.8 
49 MFF:s årsredovisning 2007, s.18. 
50 Roosvald, (2003) 
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köpa någon av alla de tilläggsprodukter som erbjuds på arenan. Andra delar av utvecklingen 

kan liknas vid det som benämns som mixed bundling där produkter kopplas till köpet av 

grundprodukten 90 minuter fotboll. Hade FCK försökt sälja korv eller lotter ute på stadens 

gator hade konkurrensen från andra producenter sannolikt varit stor men inne på arenan har 

klubben en form av monopolställning som kan utnyttjas i prissättningen av klubbens 

produkter.  

 

Genom att kunna erbjuda en utökad upplevelse varje gång det är match på Swedbank stadion 

förbättras MFF:s möjligheter att öka intäkterna. Som tidigare nämnts har det faktum att MFF 

spelat sina hemmamatcher på Malmö stadion inneburit stora begränsningar i en sådan 

utveckling men efter invigningen av Swedbank stadion finns förutsättningarna för att en 

utökad upplevelse matchdagen ska kunna erbjudas supportrarna. Restaurangen på nya arenan 

ska kunna servera 3000 trerättersmåltider på matchdagen vilket starkt kommer att bidra till en 

ökad aktivitet på arenan flera timmar före matchstart51. Restaurangen kommer utöver rena 

intäkter för försäljningen av mat och dryck även bli en viktig del i samarbetet med sponsorer 

som kan erbjudas en attraktiv miljö för exempelvis kundmöten eller företagsträffar. 

Möjligheterna för starka sponsorrelationer förbättras ytterligare av det faktum att MFF även 

kommer att kunna erbjuda VIP-loger och konferenslokaler inom stadions väggar. 

Sponsorintäkterna kan därmed öka som en följd dels av att antalet sponsorer kan utökas och 

dels av att storleken på intäkterna från varje enskild sponsor kan öka. Återigen är det en form 

av mixed bundling som erbjuds konsumenterna som i detta fall är företagskunder inom MFF:s 

nätverk. 

 

Det finns andra faciliteter på arenan som kommer att medföra möjligheter att utöka 

matchupplevelsen. Swedbank stadion kommer som tidigare nämnts även att utrustas med 200 

mindre monitorer samt 2 storbildsskärmar. Denna informationskanal till supportrarna kan dels 

användas till att leverera reportage och fotbollssändningar inför matchen. Uppsnack med 

spelare och tränare i MFF bygger upp stämningen inför matchen och bör fånga supportrarnas 

intresse. Sändningarna kan varvas med reklam från klubben eller från sponsorerna och 

ytterligare förbättra intäktsmöjligheterna. Under matchens gång bör matchen sändas live i 

samtliga monitorer så att supportrarna inte ska behöva missa något även om sikten är skymd 

eller man är på väg till kiosken.  

                                                 
51 Engqvist (1), 2007-09-04 
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5.2.1 Ny teknik - på och utanför plan 

Implementering av nya tekniska innovationer sker på en mängd olika plan. På arenan 

förbereds Swedbank stadion som tidigare nämnts för ett omfattande monitorsystem och två 

storbildsskärmar men det finns fler områden där ny teknik gör framsteg. På plan, på tv och i 

mobilen pågår fortlöpande en kamp om nya möjligheter att förbättra eller utveckla produkten 

fotboll som ett led i arbetet med att hitta nya intäktsmöjligheter från konsumenterna. 

Värmeslingor i planen är ett exempel på hur ny teknik förbättrar kvalitén på spelet vilket talar 

för en attraktivare underhållning för åskådarna men tekniska framsteg implementerats inte 

enbart för att förbättra för åskådaren utan främst för spelarna och de sportsliga resultaten. Men 

samtidigt är man i dagsläget mera noggrann med att studera även den ekonomiska 

dimensionen av förändringar innan liknande beslut fattas.  

 

Nästa generation fotbollssupportrar är uppväxta med den nya tekniken som tillgodoser dem 

med repriser från olika vinklar i tv:n eller rentav mobilen och man tvekar inte att beställa 

biljetter eller få information via internet. Jumbotroner, storbildsskärmar, internet, webb-tv, 

TV i mobilen m.m. ger ytterligare möjligheter för åskådarna att ta del av budskap och 

information och blir ett utmärkt sätt för klubben att styra vilken information som levereras till 

supportrarna52. Produkten fotboll med olika informationsrelaterade tilläggsprodukter kan då 

konsumeras av ett närapå oändligt antal konsumenter och snittkostnaden per användare 

kommer bara att sjunka när antalet konsumenter ökar. Möjligheterna att prisdiskriminera 

bland dessa s.k. it-konsumenter försvåras dock då återförsäljning på exempelvis tv-sändningar 

från matchen är svår att förhindra. En tv-sändning i mobilen eller på datorn kan dock ses som 

kärnprodukten fotboll paketerad med något sämre kvalité och därmed klart lägre pris än vad 

som gäller för åskådarna som köper entrébiljett och ser matchen live på Swedbank stadion 

och därmed har man kunnat tillgodose en konsumentgrupp som tidigare inte betjänats.  

 

5.2.2 Ett konstant informationsflöde till klubbens medlemmar 

På liknande sätt kan informationsflödet från träningar och nyheter kring laget och klubben 

dagligen förmedlas till intresserade supportrar via exempelvis hemsidor, mailutskick och 

webb-tv. Denna information kan antingen erbjudas gratis för att skapa ett intresse och en 

samhörighet med klubben bland supportrarna eller som en prenumerationsprodukt där 

                                                 
52 Ahlqvist & Jönsson, (2007), s.77. 
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supportrarna för en månads- eller årsavgift kan prenumerera på olika informationsprodukter 

från klubben. Ytterligare ett steg i en fördjupad relation mellan klubben och supportrarna vore 

att erbjuda prenumerationen som en del i ett medlemskap i klubben. På så vis skulle MFF dels 

kunna öka antalet trogna konsumenter av produkten fotboll och dels kunna styra 

informationsflödet till desamma på ett enkelt sätt. Detta blir utmaningar och möjligheter som 

informationschefen i MFF bör ta tag i omedelbart efter att han eller hon tillsatts.  

 

5.3 Intäkter året runt på arenan 

5.3.1 Swedbank stadion – ett idrottscentrum 

Hela tanken bakom den ökande kommersialiseringen av fotbollen är att klubbarna på så vis 

kan minska sitt beroende till faktorn sportslig framgång för representationslaget. Om klubbens 

intäkter främst styrs av hur det går för representationslaget förblir framtiden oviss vilket är 

negativt för klubbens möjligheter att våga satsa och investera för framtiden. Utöver de vinster 

som följer av att matchupplevelsen kan utökas i samband med att MFF spelar sina 

hemmamatcher på nybyggda Swedbank stadion uppstår samtidigt möjligheter till intäkter som 

inte är kopplade till MFF:s hemmamatcher men dock till fotbollsföreningen MFF i olika hög 

grad. Den nya arenan kommer att utformas på ett sätt som gör att lokaler kommer att kunna 

hyras ut året runt till aktörer som passar in i MFF:s arenakoncept. Den f.d. UEFA-presidenten 

Lennart Johansson sammanfattar tankegången på ett bra sätt:  

 

”Och samtidigt att dyrbara stadion därmed kan utnyttjas mer än för en match var 14:e dag, 

att man kan öka komforten och bjuda på catering så att familjen går dit med glädje. Då 

kanske inte bara för att se fotboll utan även för konserter och andra upplevelser, 

evenemang som kan bidra till både nöje och god ekonomi!53” 

 

I MFF:s fall är tanken exempelvis att ett rehabcenter ska finnas på arenan och kunna nyttjas 

av klubbens aktiva54. Det finns även långt gångna planer på att klubbens fotbollsakademi och 

ett fotbollsgymnasium ska hysas på arenan55. Utöver det finns sannolikt möjlighet att hyra ut 

rena kontorslokaler till lämpliga hyresgäster såsom skåneidrotten och andra företag med 

idrottsanknytning. Sammantaget kommer MFF att hysa en rad hyresgäster som har olika stark 
                                                 
53 Ahlqvist & Jönsson, (2007), s.4. 
54 Engqvist (1), 2007-09-04 
55 Ohlqvist, 2008-01-10 
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koppling till MFF, fotboll eller idrottens värld och som alla kommer att generera stabila 

intäkter till klubben och säkerställa att arenaområdet är levande året runt. Vikten av att samla 

MFF:s olika enheter på ett och samma ställer är i sig ytterligare en viktig del i utvecklingen.  

 

5.3.2 Valet av hyresgäster på Swedbank stadion 

Valet av hyresgäster på Swedbank stadion innehåller dock fler dimensioner än enbart 

storleken på de hyresintäkter som tillfaller klubben. För MFF:s del gäller det att skapa en 

miljö som ger företagen ett mervärde av att hyra lokaler i Swedbank stadion istället för att 

hyra någon annanstans. Om MFF samtidigt som man får hyresintäkter från hyresgästerna kan 

dra nytta av den verksamhet som bedrivs innanför stadions väggar har utrymmet utnyttjats på 

ett bra sätt. Frågan är då hur det bäst uppnås. MFF:s monopolställning kring matcher existerar 

tack vare supportrarnas tillgivenhet till klubben. Motsvarande tillgivenhet kan vara svår att 

bygga upp bland vanliga konsumenter eller företag som kommer i kontakt med den 

vardagliga verksamheten på Swedbank stadion. För att hyresgäster ska attraheras att hyra 

lokaler eller att konsumenter ska lockas att konsumera de tjänster som erbjuds av 

hyresgästerna på stadion krävs det att man kan erbjuda en attraktiv produkt. För MFF:s del 

gäller det att skapa en miljö där idrotten hamnar i fokus och där kopplingen till fotboll och 

Malmö FF skapar ett mervärde för kunderna. MFF bör ha som målsättning att Swedbank 

stadion skall bli en fotbolls- och idrottsmetropol och ett kluster där hyresgästerna drar nytta av 

att vara lokaliserade nära varandra. Lyckas MFF med att bygga upp en sådan miljö är 

möjligheterna att öka intäkterna från ”året runt” verksamheten på stadion goda. 

 

Ur prisdiskrimineringssynpunkt kan detta fotbolls- eller idrottscentra tack vare sin anknytning 

till MFF men framförallt till idrotten i stort visa sig bli ytterligare sätt för klubben att använda 

tie-in och olika former av bundling för att sälja tilläggsprodukter till klubbens konsumenter. 

Visserligen är kopplingen till kärnprodukten fotboll mera avlägsen i året runt verksamheten 

än vad den är på matchdagen men tack vare den tydliga fotbolls- och idrottskopplingen även 

inom året runt verksamheten skapas möjligheter att bygga upp en monopolsituation även på 

detta område.  
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5.4 Olika konsumentgrupper 

5.4.1 Företags- och privatkunder 

Man kan som tidigare nämnts dela in MFF:s konsumenter i två olika konsumentgrupper: 

företagskunder (främst sponsorer) och privatkunder (vanliga supporters). Klubbens relation 

och arbete med dessa olika konsumentgrupper måste anpassas till vilken grupp man vänder 

sig till i olika situationer. Tidshorisonten för de olika relationerna bör i teorin inte skilja sig åt 

särskilt mycket. Målsättningen för MFF bör vara att behålla sina supportrar på livstid 

eftersom man som supporter sällan byter lag men i praktiken kan sannolikt både sponsorer 

och åtminstone mindre lojala supportrar tappa intresset om produkten tappar i attraktivitet.  

 

Tydligare skillnader märks mellan konsumentgrupperna dels gällande hur mycket arbete som 

krävs för att tillgodose varje kund och dels för vilka produkter som efterfrågas och vad 

kostnaderna därmed blir för att kunna erbjuda desamma. Medan varje företagskund kräver en 

personlig relation mellan klubben och konsumenten för att skapa en känsla av samhörighet är 

antalet privatkunder eller supporters inte lika beroende av personliga relationer och den 

viktiga samhörighetskänslan mellan klubben och dess supporters kan därmed skapas på andra 

sätt.  

 

5.4.2 Klubbens relation med de olika konsumentgrupperna 

Organisationen på marknadssidan i MFF är idag relativt duktiga på att bemöta företagskunder 

via Nätverket som arbetats fram och är väl fungerande. Arenabygget kommer dock att skapa 

helt nya möjligheter att tillgodose sponsorerna och följden bör kunna bli dels ett utökat antal 

sponsorer men även större sponsorintäkter per sponsor. Swedbank stadion kommer även att 

ge MFF möjlighet att prisdiskriminera mot företagskunderna genom att kunna erbjuda 

exklusiva loger, konferensanläggning och restaurangbesök både på matchdagen och året runt 

för konsumenterna med högre betalningsvilja medan de mindre sponsorerna kan nöja sig med 

en eller några få klubbstolar på matchdagen för en lägre sponsorkostnad. På så vis kan MFF 

tillgodose önskemål och köpkraft som tidigare inte kunnat tillgodoses tack vare den nya 

stadions faciliteter. 

 

I relationen till den enskilde supportern finns mer uppenbara brister i MFF:s sätt att arbeta. 

Även om vinsterna i regel är snabbare och större i samarbetet med företagskunderna så är det 
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de vanliga fotbollssupportrarna som ofta anses vara klubbens själ och de som skapar stämning 

på matcherna. Relationen med vanliga supporters är dock av yttersta vikt av fler skäl än att de 

bidrar med stämning på matcherna. Det finns exempelvis en begränsning för hur många 

sponsorer som kan tillgodoses på en gång utan att befintliga företagskunder försummas 

medan antalet vanliga supportrar egentligen aldrig är maximerat. Även om åskådarutrymmet 

på stadion är begränsat finns alltid möjlighet att tillgodose supportrarna via tv-sändningar 

eller andra informationskanaler. Samtidigt är det privatkunderna som grupp som står för den 

stora majoriteten av köpkraften när det handlar om de tilläggsprodukter som erbjuds från 

klubbens sida exempelvis i form av souvenirer och vardagsprodukter som säljs i MFF:s 

supportershop men även via exempelvis tv- eller webbsändningar från träningar och matcher.  

 

Vikten av samhörighet mellan klubben och supportrarna är minst lika viktig som den är i 

relationen med företagskunderna även om den kan uppnås på olika vis. Klubben måste få 

supportrarna att känna sig delaktiga i resultaten både på och utanför plan för att på så vis 

skapa en lojalitet till klubben bland fansen. Samtidigt är det av yttersta vikt att jakten på 

ökade intäkter från konsumenterna inte förstör relationen med desamma. Om exempelvis 

intäktsökningarna från nya sponsoravtal har negativ inverkan på kärnprodukten fotboll eller 

på något annat vis påverkar supportrarna negativt kan intäktsökningen överskuggas av 

negativa effekter på klubben56. Varje sponsoravtal med företagskunderna måste således 

övervägas noga så att de passar in i den image MFF vill skapa hos allmänheten annars riskerar 

man att förstöra varumärket MFF som är så värdefullt.  

 

5.4.3 Skiftande lojalitet bland supporters 

Supportrarna kan delas in i olika grupper utifrån hur lojalt de följer sitt lag. De absolut mest 

lojala supportrarna vill följa varje match på plats och kommer aldrig att tappa intresset för 

klubben. Men samtidigt finns en stor grupp supportrar med något lägre grad av lojalitet men 

som fortfarande bryr sig om lagets prestationer och är villiga att betala pengar både för 

souvenirer och för tv-sändningar från lagets matcher. Denna grupp genererar stora intäkter för 

klubben och är sannolikt också den grupp som är lättast att öka till antalet. De supportrar som 

inte tillhör de allra mest lojala men som ändå bryr sig om MFF är sannolikt den stora 

majoriteten av MFF:s konsumenter och det saknas uppenbara gränser för hur stor gruppen kan 

bli. Det faktum att de inte nödvändigtvis måste gå på varje match eller känna en tydlig närhet 
                                                 
56 Pitcher, (1996), s.21. 
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till laget gör att man kan tillgodose konsumentgruppens intressen utan begränsningar i dess 

antal. Genom exempelvis tv-sändningar och ett rikligt informationsflöde känner de 

delaktighet och sådana informationskanaler kan nå nästan obegränsat antal supporters utan att 

försumma någon av de andra inom gruppen och utan att kostnaden för att erbjuda tjänsten 

ökar i någon större utsträckning. Följden blir att gruppen med något mindre lojalitet för 

klubben blir en ytterst intressant målgrupp i MFF:s jakt på ökade intäkter.  

 

5.4.4 Utökad kundbas 

Oavsett om man studerar klubbens relation med företags- eller privatkunder kan man 

konstatera att fler konsumenter ger större intäktsmöjligheter och större möjlighet för MFF att 

växa ekonomiskt. Med en bred kundbas blir beroendet av sportslig framgång mindre då 

huvuddelen av intäkterna kommer från den vardagliga försäljningen av produkter länkade till 

klubben och inte från intäkter direkt länkade till sportsliga resultat.  

 

I ovan förda resonemang konstateras dock att det finns stor potential inom gruppen av något 

mindre lojala supporters och frågan är då hur MFF bör gå tillväga för att öka antalet 

supportrar inom gruppen men även hur man ska få supportrarna att konsumera mer av 

klubbens produkter. Ett sätt att öka antalet lojala supporters och därmed också antalet lojala 

konsumenter är genom att öka medlemsantalet i klubben eller om det passar bättre i 

supporterklubbar med tydlig anknytning till MFF. För att kunna göra det krävs att 

medlemmarna får en attraktiv produkt i gengäld. Som tidigare nämnts kan en prenumeration 

på olika informationsprodukter såsom nyhetsbrev eller webb-tv-sändningar ingå i ett 

medlemskap. Förtur till matchbiljetter eller årskort till MFF:s matcher bör erbjudas 

medlemmarna såväl som rabatt på souvenirer och klubbprodukter. MFF tillgodoser redan idag 

sina medlemmar med vissa av ovan nämnda varor och tjänster men det finns stora möjligheter 

till förbättringar om man vill jobba med att öka antalet medlemmar i klubben.  

 

Utöver den lojalitet som skapas och den trygghet som ett stort medlemsantal innebär för 

klubben så skulle ytterligare en vinst kunna skapas för MFF. För att kunna prisdiskriminera 

effektivt mot sina konsumenter är information om sina konsumenter av yttersta vikt. Sådan 

information är som tidigare nämnts ofta både svår att samla in och därmed relativt kostsam att 

få fram. Ett väl fungerande medlemsregister där samtliga köp registreras på någon form av 
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klubbkort skulle ge MFF användbar information om sina konsumenters köpvanor vilket är 

nyckeln till framgångsrik prisdiskriminering.  

 

5.4.5 Delaktighet i lagets med- och motgångar 

En viktig del i relationen med supportrarna, inklusive både befintliga och potentiella 

medlemmar, är som ovan nämnts att de känner sig delaktiga i lagets arbete på planen. Denna 

känsla av delaktighet uppnås enklast genom ett ständigt informationsflöde kring vad som 

händer på dels träningar och matcher men även utanför plan, exempelvis i styrelserummet. 

Rekryteringen av en informationschef kommer förhoppningsvis att förbättra detta 

informationsflöde då MFF idag underpresterar rejält på området57. Informationsflödet är i 

dagsläget begränsat till den officiella hemsidan som levererar de absolut mest nödvändiga 

nyheterna i klubben samt till ett fåtal pressreleaser och andra kontakter med media. Denna 

ovilja att förmedla vad som händer i klubben hindrar MFF:s möjlighet att växa i 

supporterantal. Ett exempel på vad som kan göras för att öka intresset kring klubben är webb-

tv i anslutning till träningar och matcher. Intervjuer med spelare och tränare kunde ha lagts ut 

på hemsidan dagligen och på så vis kunde klubben själv ha varit med och skapat vad som 

förmedlas från klubben istället för att supportrarna ska informeras via olika tidningar eller 

rentav ryktesvägen. Ju fler nya supportrar som attraheras av MFF desto större är den 

kundgrupp man sedan kan vända sig till med sina MFF-produkter. De brister som idag finns 

på informationssidan i MFF kan även leda till ansträngda kontakter med media och för MFF:s 

del har man inget att tjäna på en sådan utveckling. I dagens informationssamhälle håller få 

tillgodo med en artikel i veckan i den lokala tidningen utan man vill ständigt veta vad som 

försiggår omkring favoritlaget och denna efterfrågan på information bör MFF dra nytta av och 

inte bortse ifrån.  

 

5.5 Den nya organisationen 

För att kunna dra nytta av möjligheterna som kommer att uppstå i samband med att den nya 

arenan står klar kommer ett nytänkande och en förstärkt organisation att krävas i MFF. Den 

15:e februari presenterades Pelle Svensson som den första VD:n i MFF:s historia och han ska 

nu få möjlighet att forma resten av organisationen58. Tanken är att VD:n har ett övergripande 

                                                 
57 Hansson, 2007-12-20 
58 Christoffersson (1) – 2008-02-15 
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ansvar för de sportsliga och ekonomiska resultaten inom organisationen och när nu VD-

tjänsten tillsatts kommer en informationschef, och en marknadschef tillsättas under 200859.  

 

”Det viktigaste målet för en VD i Malmö FF är att vinna segrar och uppnå sportsliga 

resultat, i andra hand att skapa ekonomiska förutsättningar för att bli framgångsrik. MFF är 

ju inget företag; det gäller inte att maximera vinsten eller avkastningen av kapitalet, utan att 

vinna och utveckla bra fotbollsspelare.” 
   Håkan Jeppson, vice ordförande MFF60

 

Det kommer att bli av avgörande vikt hur ansvarsfördelningen kommer att ske mellan VD:n 

och de olika sektionscheferna. Enligt citatet ovan av MFF:s vice ordförande Håkan Jeppsson, 

kommer fokus i första hand ligga på de sportsliga resultaten för MFF:s VD och i andra hand 

på ekonomin vilket borde leda till att marknadschefen är den som får större inflytande över 

ekonomin och de resonemang som är centrala i denna studie. Den nya arenan kommer att 

kosta runt 600 miljoner kronor att bygga och omsättningen beräknas behöva öka till runt 200 

miljoner kronor om året för att organisationen ska gå runt61. För att det ska kunna fungera 

krävs en stark marknadsorganisation som kan ta tillvara på de möjligheter till ökade intäkter 

som arenabygget medför. Utöver de rekryteringar som nämns ovan har arenabolaget MFF 

AB, till 100 % ägt av MFF, tillsatt en VD vid namn Mats Engqvist som ansvarar för arenan, 

konferenser och evenemang62.  

                                                 
59 Tjänsten som sportchef kommer att innehas av Hasse Borg.  
60 Christoffersson (2) – 2008-01-16 
61 Christoffersson (2) – 2008-01-16 
62 Christoffersson (3) – 2008-01-21 
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6. En ständigt skiftande omgivning 

6.1 Trender i Europa 

När Swedbank stadion står klar under första halvan av 2009 och MFF börjar spela sina 

hemmamatcher på den nya arenan går klubben in i en ny era av möjligheter63. MFF är 

emellertid inte ensamma om att ha förstått möjligheterna med en ny arena utformad med 

fotbollsklubbens bästa i åtanke. Det har snarare varit en trend i Europa under de senaste 

årtiondena och främst i raden av skandinaviska klubbar stod FC Köpenhamn. 1997 var 

klubben tyngd av skulder och hade visat negativt resultat fem år i rad64. Då anställdes 

Flemming Östergaard som klubbpresident och sedan dess har FCK, eller Parken Sports and 

Entertainment A/S som företaget idag heter, gjort vinst. Östergaard började med att 

introducera FCK på börsen och fick på så vis tillgång till 80 miljoner i nytt kapital. 

Kapitaltillskottet användes för att köpa den danska nationalarenan Parken som försågs med ett 

skjutbart tak vilket medförde att FCK hade tillgång till en inomhusarena som hyste 50 000 

besökare om så önskades. Köpet av Parken gav således företaget med FCK:s fotbollslag som 

flaggskepp möjlighet att tjäna pengar på annat än bara fotboll. Intäkter från exempelvis 

uthyrning av kontorslokaler eller arrangemang av konserter gav klubben stabila inkomstkällor 

som inte påverkas av hur fotbollslaget presterar och det har blivit en viktig del för företaget 

även om fotbollslaget fortfarande är det som står i centrum i Parken Sports and Entertainment 

A/S. Samma attityd finner man i Chelsea FC som är en av Englands största fotbollsklubbar. 

Man kallar sig ett underhållningsföretag med fotboll som en delverksamhet och på så vis 

försöker man minska den osäkerhet som är förknippad med att vara alltför beroende av den 

svårkontrollerbara faktorn sportslig framgång.  

 

De allsvenska klubbarna har sett den positiva utvecklingen arenorna medfört för utländska 

klubbar och följden har blivit att de flesta allsvenska klubbar idag har byggt eller inom den 

närmsta framtiden planerar att bygga fotbollsarenor där klubben har större inflytande över 

dels arenans utformning men även över driften av arenorna. Föreningar som redan byggt 

arenor, både i Sverige och utomlands, talar ofta om ”ett liv före och ett liv efter arenabygget” 

både när man diskuterar klubbarnas ekonomi och sportsliga resultat65. Dagens arenor kan 

                                                 
63 http://www.mff.se/swedbankstadion/tidsplan.asp - 2008-01-09 
64 Roosvald, (2003) 
65 Enqvist (2) - 2008-01-09 
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utformas på ett sätt som gynnar de sportsliga resultaten och samtidigt ge möjligheter att 

förbättra klubbarnas ekonomi. 

 

6.2 Skandinaviska förebilder 

För Malmö FF:s del gäller det att hämta idéer och intryck från olika håll och aldrig fastna i ett 

sätt att tänka eller agera. I dagsläget kan exempelvis intryck hämtas från två klubbar som med 

liknande förutsättningar som Malmö lyckats väl med att utvecklas ekonomiskt och öka sin 

omsättning i samband med att man blivit ensamma ägare för sin hemmaarena. Klubbarna i 

fråga är Elfsborg från Borås och FC Köpenhamn. I Elfsborgs fall byggde man med hjälp av 

förmånliga lån från kommunen Borås Arena 2005. I och med bygget dubblade man sin 

omsättning och skapade förutsättningar för fortsatt ekonomisk utveckling i klubben66.  

 

”Det stora felet som de svenska klubbarna begått är att vi inte prioriterat arenorna. Men med 

bygget av Elfsborgs arena ökar vi intäkterna både från matcherna och kringaktiviteter som 

kontorslokaler, restauranger och butiker”  
Thomas Nyberg, klubbdirektör i Elfsborg.67

 

I samband med arenabygget satsade man även på att stärka laget med hjälp av några tunga 

spelarvärvningar som delvis finansierades med hjälp av ett riskkapitalbolag. Resultaten lät 

inte vänta på sig och laget vann allsvenskan redan år 2006 med hemvändarna Anders och 

Mattias Svensson som viktiga kuggar i lagbygget. För Elfsborgs del har FCK varit en förebild 

i arbetet dels med den nya arenan men även när det gäller hur nya intäkter ska kunna 

genereras till fotbollsklubben68. Man har likt den danska toppklubben satt som mål att 

fotbollen inte ska generera alla intäkter och ett led i den utvecklingen är att arenabolaget är i 

full färd med att bygga ett köpcentrum i anslutning till Borås arena. Hyrorna från de 15 000 

kvadratmeter stora affärslokalerna planeras sedan ge en avkastning på 5-6 miljoner per år. 

Bygget kostar dock 100 miljoner kronor och medför en risk för Elfsborg men utan denna form 

av vågade investeringar riskerar svensk fotboll att halka efter i den internationella 

konkurrensen.  

 

                                                 
66 Ahlqvist & Jönsson, (2007), s.50. 
67 Malmborg - 2008-01-23 
68 Malmborg - 2008-01-23 
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6.3 Ideella föreningar och bolagiseringar 

Tätt kopplat till fotbollens kommersialisering är även frågan om fotbollsklubbar bör drivas 

som ideella föreningar (Vilket är tradition i Sverige) eller som aktiebolag. Att döma av 

utvecklingen utomlands skulle nästa steg i den ekonomiska utvecklingen för svenska klubbar 

vara en ökad bolagisering av våra elitfotbollsklubbar för att på så vis få in kapital i de svenska 

klubbarna69. I dagsläget är det dock inte ens möjligt för en svensk klubb att fullt ut 

bolagiseras eftersom det finns ett krav i Riksidrottsförbundets regler som stadgar att en klubb 

till majoriteten måste vara ägd av en ideell förening. Följden har blivit att flera allsvenska 

klubbar idag ägs till 49 % av externa finansiärer och till 51 % av den ideella 

fotbollsföreningen70. I allsvenskan 2007 fanns fyra halvprivata klubbar: AIK, Djurgården, 

Hammarby och Örebro men det mesta talar för att situationen med bolagiseringar i Idrotts-

Sverige kommer att förändras. Dels så kommer fler klubbar sannolikt att vilja bolagisera för 

att stärka upp ekonomin och därmed öka sina möjligheter att konkurrera både nationellt och 

internationellt och dels så finns indikationer på att regeln om majoritetsägande av en ideell 

förening sannolikt kommer att tas bort:  

”Det är hög tid att plocka bort regeln som hindrar bolagiserade klubbar i Sverige. Jag ser 

optimistiskt på utvecklingen”,  

Lars-Åke Lagrell, ordförande Sveriges fotbollsförbund.71

Situationen kring ägandet av klubbar är en av de punkter som svenska klubbar skiljer sig mest 

på i förhållande till utländska. Vi har en lång tradition av ideell verksamhet i våra 

idrottsföreningar och det finns många positiva egenskaper som vi ska behålla när 

elitklubbarna nu tenderar att kommersialiseras i allt större utsträckning.  

 

Samtidigt är intresset kring svensk elitfotboll stort både vad gäller att besöka matcher i 

allsvenska live eller att se dem på tv och det bör elitklubbarna försöka dra nytta av. 

Publiksnittet började efter en längre period av dåliga åskådarantal att öka under 1990-talet då 

fotbollsintresset fortfarande var relativt lågt i Sverige. I samband med att det svenska 

herrlandslaget började göra resultat i EM- och VM-turneringar började publiken att strömma 

även till de allsvenska arenorna. Under 2000-talet har publiksnittet legat runt 10000 besökare 

                                                 
69 Hoehn & Szymanski, (1999), s.208. 
70 Malmborg, 2008-01-23 
71 Roosvald, (2003)  
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även om det pendlar en del vilket till stor del beror på hur attraktiva nykomlingarna i 

allsvenskan varje år är.  

 

Tabell 1 – Publiksnitt allsvenskan i fotboll för herrar 

              

   År:             Publiksnitt: 

2007 10258 

2006 9423 

2005 8642 

2004 9768 

2003 10208 

2002 10180 

2001 8441 

2000  6976 

1999 7217 
     

Källa: Svenska fotbollsförbundet72

 

Besökarantalet på de allsvenska arenorna har således tagit fart och intresset för att betala för 

tv-sändningarna har ökat trots att spelkvalitén på allsvenskan många gånger har ifrågasatts 

och trots de svenska klubbarnas misslyckanden i europacupspelen under senare år. Samtidigt 

har sportbilagor, tv-program, webbsidor m.m. översvämmats med nyheter och fakta om de 

svenska klubblagen. Det kommersiella intresset är med andra ord stort vilket även avspeglas i 

de pengasummor som omger allsvenskans tv-rättigheter. Det schweiziska agentbolaget 

Kentaro group betalade 1,3 miljarder för tv-rättigheterna till allsvenskan de närmaste 5 åren 

av vilka 180 miljoner fördelas rakt ut till klubbarna73.  

”Fotbollens viktigaste drivhjul är i dag tv-rättigheterna. Men detta intäktsflöde kontrolleras i 

dag av Svenska fotbollförbundet som säljer tv-rättigheterna vidare”,  

          Magnus Roos, vd konsultföretaget Sports Business, som arbetar med varumärkesbyggande inom 

idrotten.74  

                                                 
72 http://www.svenskfotboll.se – 2008-03-30  
73 Malmborg - 2008-01-23 
74 Roosvald, (2003) 
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Av dessa 180 miljoner tillfaller 80 % de allsvenska lagen och resterande 20 % till lagen i 

superettan. Varje allsvenskt lag garanteras drygt 6 miljoner kronor och resten av potten 

fördelas dels efter vilken position man får i allsvenskan och dels efter hur mycket tv-tid varje 

lag har75. Eftersom tv-intäkterna idag är en av de allra viktigaste intäkterna för 

fotbollsklubbarna uppstår här ett problem. Vinsterna med att utvecklas som klubb för att 

kunna erbjuda en attraktivare produkt måste delas med andra klubbar. Klubbar som 

egentligen är bittra konkurrenter på fotbollsplanen. Hela tanken med denna form av 

subventionering av mindre attraktiva klubbars verksamhet kommer enligt majoriteten 

idrottsforskare av att konsumenterna av produkten fotboll med tilläggsprodukter faktiskt 

efterfrågar en fotbollsserie med bra konkurrens mellan de olika lagen76. På så vis kan lagen i 

Allsvenskan snarare ses som kompanjoner än som konkurrenter och då är det snarare andra 

länders fotbollslag eller kanske andra sporters klubbar som blir konkurrenter om samma 

konsumenter. Utifrån den tankegången bör klubbarna i allsvenskan idag agera och fatta beslut 

som gynnar hela allsvenskan snarare än enskilda lag. Den dag serien tappar i attraktivitet 

kvittar det nämligen vad lagen gör för att försöka locka konsumenter till produkten fotboll.  

Det finns ytterligare en risk involverad i tv-rättigheternas ständigt ökande värde och dess 

påverkan på fotbollen som sport. Att klubbarna får mer och mer pengar från tv-bolagen är i 

sig inget problem men man får inte glömma bort att någon måste betala för dessa ökade 

kostnader och det är i slutändan fotbollssupportrarna77. Om priset för att följa sitt lag, på tv 

eller på plats på fotbollsarenorna, stiger så högt att den vanliga supportern inte längre har råd 

att följa sitt lag kommer intresset kring fotbollen att sjunka, en följd som vore förödande för 

fotbollsklubbarna och fullständigt urgröpa möjligheterna till effektiv prisdiskriminering eller 

nya intäkter.  

Att tv-rättigheterna och de intäkter de genererar till fotbollsklubbarna får allt större betydelse 

för klubbarnas ekonomi är ytterligare ett tecken på att utvecklingen i Sverige följer den som 

råder utomlands. Ökningen i intresse för de allsvenska fotbollsklubbarna måste tas tillvara på 

och klubbarna behöver utveckla sina organisationer för att hänga med i utvecklingen.  

                                                 
75 Petersen, 2008-01-04 
76 Fort & Quirk, (1995), s.8. 
77 Pitcher, (1996), s.21. 
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Kritiken som riktats mot svenska fotbollsklubbar är att man inte vågat ta steget fullt ut för att 

drivas kommersiellt, samtidigt som man ändå vill tjäna pengar på sin verksamhet78. Det är 

ingen ovanlig utveckling att gamla trotjänare från en klubbs representationslag får anställning 

på viktiga poster i klubbens organisation efter karriären. När det sker måste klubbarna vara 

noga med att personen i fråga har tillräcklig kompetens och faktiskt tillför klubben något 

annars riskerar man att hamna efter i utvecklingen på den internationella fotbollsarenan. Om 

klubbarna är bolagiserade kommer ägarna att kunna ställa starkare krav på att en fungerande 

ekonomi får minst lika stor prioritet som sportslig framgång. Om det sedan är positivt eller 

negativt för svensk fotbolls utveckling i långa loppet återstår att se men det är tydligt att de 

utländska toppklubbarna ser det som en positiv utveckling i dagsläget. 

 

6.4 Ekonomisk vinst och den sportsliga utvecklingen 

Frågan om fotbollens kommersialisering leder till att sportsliga framgångar blir mindre och 

mindre viktiga och ekonomisk vinst istället blir huvudändamålet med en klubbs verksamhet är 

ständigt aktuell. I MFF:s fall känns risken för det dock avlägsen i dagsläget. Även om 

klubben alltmer drivs som ett medelstort företag så är man noga med att poängtera att de 

sportsliga resultaten alltid kommer att ha högst prioritet vilket poängteras i citatet från vice 

ordförande på sidan 46. Det råder ingen tvekan om att MFF vill fortsätta att växa ekonomiskt 

men det ska inte ske på bekostnad av de sportsliga resultaten. En stark ekonomi ses istället 

som en nödvändig grund att stå på för att kunna göra goda sportsliga resultat.  

 

MFF har således inte nått samma nivå av kommersialisering som vi kan se i de stora 

europeiska fotbollsklubbarna med mångfaldigt större omsättning och fotbollslag i absolut 

världsklass. Likt övriga svenska klubbar ligger MFF många år efter i utvecklingen och frågan 

är om man kan behålla inställningen att de kommersiella intressena trots allt inte får ta alltför 

stor plats i klubben. Risken är i så fall att avståndet till Europas toppklubbar kommer att 

fortsätta att växa både på det ekonomiska och sportsliga planet. Den utåt sett något försiktiga 

inställningen till en ökad kommersialisering kan dock vara en fasad men oavsett vilket så 

uppskattas inställningen av klubbens supportrar som sällan accepterar att man gör avkall på 

att fokus alltid måste ligga på de sportsliga resultaten. 

 
                                                 
78 Malmborg - 2008-01-23 
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Samtidigt saknas bevis för att ekonomisk och sportsliga framgång inte ska kunna ske 

simultant. En jämförelse mellan svenska klubbars och exempelvis FC Köpenhamns resultat i 

de europeiska cuperna 2006 visar att medan svenska mästarna Djurgården blev utslagna av 

det i sammanhanget svaga laget Ružomberok från Slovakien i Champions League-kvalet så 

lyckades FCK slå ut anrika Ajax och nå den första gruppspelsfasen. Och även om Celtic, 

Benfica och Manchester United där placerade sig högre än FCK så lyckades man bl.a. med 

bedriften att slå Manchester United med 1-0 i hemmamötet och trots att man missade 

avancemang så innebar matcherna i Champions league 2006 intäkter på 159 miljoner kronor, 

mer än någon allsvensk klubb omsätter på ett helt år79. Resultaten från ett års europacupspel 

ger inga entydiga bevis på att utvecklingen gått långsammare i Svenska klubbar än i 

exempelvis FCK men tendensen verkar hålla i sig även om man studerar resultaten på flera 

års sikt. 

 

6.5 Riskerna med kommersialiseringen 

Det finns dock risker med den ökande kommersialiseringen av fotbollen. 8 av de 20 rikaste 

klubbarna i Europa är från England vilket är resultatet av ett målmedvetet arbete med att höja 

matchintäkterna80. Så även om fotbollsfantasterna exempelvis gläds åt att man kan följa sitt 

favoritlag i både tv och mobil dagligen så har de ökade biljettpriserna i England medfört att de 

traditionella supportergrupperna av låginkomsttagare inte längre har råd att följa sina 

favoritlag på arenan81. Motsvarande utveckling finner man om man studerar biljettpriserna i 

de stora amerikanska proffsligorna där 9 av 10 amerikaner uppgett att biljettpriserna till de 

professionella ligorna är så höga att det är svårt för dem att gå på matcherna82. Klubbarna har 

prioriterat företagskunderna och de supportrar som har råd att betala för underhållningen på 

matchdagen. Följden har i England blivit stabila kassaflöden och ett publiksnitt som pendlat 

mellan 90-99 % beläggning på de flesta engelska arenorna, ofta oavsett hur de sportsliga 

resultaten har gått för favoritlaget. Med andra ord har fotboll blivit mer och mer underhållning 

och den brinnande lojalitet till laget som bundit samman åskådarna riskerar att förloras på 

vägen. Det finns dock en viktig notis att göra vad gäller klubbarnas utveckling från fotbollslag 

till underhållare. Seriesystemen för europeiska fotbollsklubbar är i motsats till exempelvis de 

amerikanska proffsligorna organiserade på ett sätt där sportsliga resultat är ett krav för att man 

                                                 
79 Malmborg - 2008-01-21 
80 Malmborg - 2008-01-23 
81 Hoehn & Szymanski, (1999), s.208. 
82 Howard & Crompton, (2004), s. 87.  
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ska få stanna kvar i de högsta serierna där tv-intäkter och allmänhetens intresse är som 

störst83. Tappar lagen för mycket i slagstyrka flyttas man ner i seriesystemet och sportslig 

framgång kommer således alltid att krävas för att kunna ta del av de stora intäkterna från 

fotbollen. I den europeiska fotbollen har Champions League, där de topplacerade lagen från 

varje inhemsk serie möts, ytterligare spetsat kraven på sportslig framgång då vinsterna av en 

lyckad Champions League säsong är stora på det ekonomiska planet.  

 

I Sverige är den ökade kommersialiseringen inom fotbollen ännu inte lika långt kommen som 

i exempelvis England men svenska klubbar bör kunna dra lärdom från utvecklingen inom 

olika områden på de brittiska öarna. En utveckling där kärnprodukten fotboll tappar i kvalité 

och attraktionskraft skulle göra att klubbarnas varumärken minskar i värde. Då kommer 

intäktsmöjligheterna överlag att minska och följaktligen kommer möjligheterna att 

prisdiskriminera gentemot nya och befintliga konsumentgrupper också bli färre.  

                                                 
83 Hoehn & Szymanski, (1999), s.213. 
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7. Avslutande reflektion 
 

I samband med att MFF bygger Swedbank stadion och att organisationen i klubben växer 

krävs att omsättningen ökar. En effektiv prisdiskriminering kan vara ett bra verktyg i jakten 

på ökade intäkter men det är av yttersta vikt att man inte skadar kärnprodukten fotboll när 

omsättningen ska ökas. De svenska fotbollsklubbarnas ökande kommersialisering är idag ett 

faktum och olika former av prisdiskriminering av produkten fotboll existerar inom många 

områden. Moderna och framgångsrika fotbollsklubbar har på ett effektivt sätt använt sig av 

prisdiskrimineringsstrategierna tie-in och bundling när man utökat produkten fotboll för att 

öka intäkterna. Frågan som ständigt är i fokus är hur fotbollsklubbarna ska agera för att den 

ekonomiska och sportsliga utvecklingen ska stärka snarare än motverka varandra. 

Kärnprodukten fotboll som är beroende av ett visst mått sportslig framgång får inte ta skada 

och minska i attraktivitet som en följd av att klubbarna försöker att stärka sin ekonomi. I fallet 

med svenska fotbollsklubbar och då speciellt Malmö FF som är i fokus i denna studie, känns 

en sådan utveckling inte särskilt hotande i dagsläget. Svensk idrott har en lång tradition av 

ideellt föreningsliv där idrotten är i fokus och pengar oftast setts som ett nödvändigt ont i 

sammanhanget. Denna attityd förändras men märks fortfarande när högt uppsatta i 

fotbollsklubbarna uttalar sig om utvecklingen för svensk elitfotboll. Det uttalas tydligt att 

sportslig framgång alltid ska prioriteras före ekonomisk framgång och att en fungerande 

ekonomi snarast ska ses som ett stöd till den sportsliga verksamheten. Denna inställning kan 

tyckas försiktig och eventuellt en aning naiv om man ser på utvecklingen ur ett internationellt 

perspektiv men betyder på inget sätt att det är mindre aktuellt att arbeta med att utveckla 

affärsmässigheten även i svenska klubbar. Klubbarna måste fortlöpande se över hur man kan 

stärka upp sin affärsverksamhet för att kunna dra in mer pengar som sedan kan användas för 

att utvecklas sportsligt, exempelvis i form av nya investeringar på både spelarköp och genom 

anställningar av duktiga tränare och ledare i hela organisationen.  

 

I MFF:s fall kommer bygget av Swedbank stadion medföra stora möjligheter att öka 

intäkterna från klubbens kärnprodukt fotboll. Den nya VD:n Pelle Svensson ska bygga en 

organisation som kan öka fotbollens attraktionskraft i området så att nya konsumenter kan 

lockas till föreningen. MFF:s kundbas består av både företagskunder och mer eller mindre 

lojala supportrar och det är sannolikt inom den sistnämnda kategorin man har störst potential 
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att öka konsumentantalet. Klubbens fokus hamnar ofta på de mest lojala supportrarna men det 

är inte lätt för klubben att få denna konsumentgrupp att växa i någon större utsträckning. Det 

är av yttersta vikt för en elitklubb att ha en bred kundbas även om supportrarna som ingår i 

den i vissa fall kanske saknar den starka lojalitet som kännetecknar de mest lojala 

supportrarna som ser varje träning med laget. Genom att öka intresset och 

underhållningsvärdet kring laget och aktivt arbeta med att rekrytera nya supportrar kan 

klubbens konsumentbas växa. Samtidigt gäller det för klubben att ständigt arbeta med att 

utöka och förbättra produkten fotboll via exempelvis tie-in försäljning och bundling så att 

man kan maximera intäkterna från den växande konsumentbasen. Bygget av Swedbank 

stadion medför nya intäktsmöjligheter både genom möjligheten att kunna erbjuda en 

förbättrad upplevelse på matchdagen och genom den kommande året runt aktiviteten på 

stadionområdet. Om intäktsökningen sedan kommer från biljettförsäljning till olika 

evenemang, sålda tv-rättigheter eller från uthyrningen av kontors- eller konferenslokaler 

spelar ingen större roll så länge man inte hämmar klubbens sportsliga utveckling. 

Fotbollsvärlden går mot en ökad kommersialisering, exempelvis genom bolagisering, men det 

behöver inte innebära att man ger avkall på kärleken till fotbollen. Riskerna för att effektiv 

prisdiskriminering och en ökad kommersialisering ska medföra att MFF hämmas i 

utvecklingen och hamna på efterkälken är sannolikt större om man väljer att stå utanför 

istället för att vara en del av utvecklingen och på så vis kunna vara med och forma den.   
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