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Inledning 

Utvecklingen av idrotten har gått framåt till vad vi idag ser som en egen industri.
1
 Svenska 

idrottsföreningar inom både ishockey och fotboll omsätter idag miljontals kronor.  

En stor bidragande orsak till att idrotten övergått från en folkrörelse till en industri är medias 

inblandning i sporten. De har medverkat till att höja intresset och gett helt nya förutsättningar 

för föreningarna att synas och marknadsföra sin produkt. Media har varit med och bidragit 

med att sprida sporterna till en större massa och det har i sin tur gett klubbarna en större 

möjlighet att expandera sig själva för att kunna locka sponsorer.
2
 Klubbarnas ökande 

exponering i media har medfört att även företagen får chans att synas och det kan man säga 

har startat igång en kedjereaktion med större ekonomiska vinster för båda sidor. Desto mer 

pengar som inkommit till sporterna via tv- och nya sponsoravtal har gett idrottsföreningarna 

goda utsikter för att själva kunna utveckla sin produkt och förening.
3
 För hur likt samhället är 

i ständig förändring, är idrottsklubbarnas vardag likaså, det gäller att anpassa sig efter vilket 

håll utvecklingen pekar åt för att inte släpa efter och förlora både status och inkomster. Först 

var det papperstidningar och sen var det tv som utvidgade sin bevakning av idrotten, de 

bidrog till att bredda intresset och stärka klubbarnas varumärken ute i landet. 

Idrottsföreningarna har fått övergå till att driva sin verksamhet som ett företag, där det hela 

tiden handlar om att försöka nå nya höjder med större omsättning och inkomster.  

Rufus Lidman, en av Sveriges främsta online-strateger, har diskuterat den explosionsartade 

utvecklingen av internet. Enligt Lidman använder sig företag av internet för 

onlinemarknadsföring i allt större utsträckning, och det är en tillväxt som kommer att 

fortsätta.
4
 På liknande sätt har internets utveckling gett helt nya förutsättningar för klubbarna 

att marknadsföra sig och även har den enskilda individen fått större möjligheter att dagligen 

följa sitt lag. Klubbarna kan idag med sina egna hemsidor skapa nyheter och berätta om 

aktuella händelser som sker i klubben. Det gör att supportrarna får direktkontakt med sitt lag 

och föreningarna kan själva visa upp sin produkt på bästa sätt, för att stärka intresset kring 

deras verksamhet.  

                                                           
1
 “Om idrotten som industri, se ex Shank, Matthew D (2008) Sports Marketing- a strategic perspective, Prentice 

Hall, New Jersey, sid 7”  
2
 Rowe, David (2004) Sport, Culture and The Media- Second Edition, Open University Press, sid 31-33 

3
 Shank, Matthew D (2008) Sports Marketing- a strategic perspective, Prentice Hall, New Jersey, sid 15-16 

4
 Lidman, Rufus (2010) Onlinestrategi: ”The Essentials” för moderna marknadsförare på den här sidan 2000-

talet, Recito, Borås, sid 27-36 
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Det har blivit allt mer populärt för människor att interagera via internet, det har blivit vår nya 

mötesplats där vi tar till oss åsikter och även sprider våra egna. Dessa tendenser talar, enligt 

Lidman, för att vi i dagens samhälle inte nöjer oss med att bara titta på utan det finns en vilja 

att själva vara med och påverka med egna tankar och ideér.
5
 Det har tidigare funnits 

diskussionsforum för supportrar där de bland annat diskuterat aktuella händelser kring sitt 

favoritlag, det har oftast skötts av ideella krafter utan att klubbarna själva varit inblandade. Då 

har kommunikationen varit mellan supportrar och deras tankar har inte nått fram till de 

aktuella föreningarna i samma utsträckning som det finns möjlighet till nu. Nystartade sociala 

medier som Facebook och Twitter har blivit allt mer populära, det har skapat fördelar som 

tidigare inte fanns. Nu kan idrottsföreningarna själva kommunicera med sina supportar och 

denna dialog kan framförallt hjälpa klubbarna till att förbättra sin verksamhet genom att de får 

ta emot synpunkter från den egna målgruppen. En fördel med detta nya verktyg är att det blir 

mer personligt mellan klubben och den individuella supportern. Det medför att supportrarna 

kan känna sig delaktiga genom den direktkontakt som uppstår via de sociala medierna. 

En annat starkt växande fenomen är att idrottsföreningar i framförallt fotboll och ishockey 

använder sig av en egen medieproduktion som de visar upp på sina hemsidor. Vissa klubbar 

har till och med egen videoproduktion där man kan följa aktuella händelser, kolla på 

spelarintervjuer och se andra reportage som handlar om den egna klubbens verksamhet. Ett 

exempel på detta är Fotbollsföreningen Malmö FF som utvecklat fram sin webb tv-kanal 

MFFtv. De har ett blandat utbud som erbjuder studiosändningar, matchklipp, porträtt och 

spelarintervjuer.
6
  

Dessa användbara verktyg var för 10 år sedan helt otänkbara(fanns ingen efterfrågan) att 

använda men idag är det ett måste, då supportrarna kräver en bredare och aktuellare 

bevakning. Detta är något som hela tiden utvecklas och vi tror det kommer bli större i 

framtiden.  

Med detta i åtanke vill vi i vår studie titta på den utveckling som skett. Hänger klubbarna med 

i utvecklingen som pågår med användning av nya mediekanaler och på vilket sätt arbetar de 

med sina marknadsmässiga koncept? Med nya mediekanaler menar vi om föreningarna 

använder sig av eget producerat material, webb-tv med mera, eller använder externa sociala 

medier som exempelvis Facebook och Twitter. Idrottsföreningarna drivs idag som företag och 

                                                           
5
 Lidman, Rufus (2010) Onlinestrategi: ”The Essentials” för moderna marknadsförare på den här sidan 2000-

talet, Recito, Borås, sid 37-46  
6
 MFFtv http://mff.se/Aktuellt/Filmspelare.aspx hämtad 2011-11-29 
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det är en stenhård konkurrenssituation om sponsorer och andra gemensamma intressen. Hur 

de arbetar för att utveckla sina organisationer och hur de tror det kommer se ut i framtiden, är 

något som vi tycker är intressant att titta på. Fotboll och ishockey är idag så mycket mer än 

det som utspelar sig på planen, produkten har utvidgats till ett stort utbud av 

kringverksamheter för att locka en större publik. Det har på senare år byggts nya arenor som 

ger klubbarna bättre förutsättningar, de har finare faciliteter som restauranger, kiosker, loger 

och överlag ett upplägg som kan locka nya målgrupper till arenan.  

Bakgrund 

För att se hur klubbarna arbetar nu och på vilka sätt de kommer anpassa sig för framtiden, 

tycker vi det är relevant att titta i backspegeln. Hur har utvecklingen sett ut under åren, finns 

det händelser som satt avtryck i hur klubbarna arbetar nu och hur de framställer sig? Hur 

kommer det sig att idrottsföreningarna ser ut som det gör idag? Går man bakåt i tiden finns 

det några intressanta milstolpar, bland annat över arenornas stora utveckling. Mycket inom 

samhällets utveckling har varit viktigt för föreningarna att ta del av när de utvecklar sin 

förening. Under hela 1900-talet skedde en omvälvande teknisk utveckling som kan påvisas 

genom att titta på arenabyggen som gjordes i Helsingborg och Jönköping under det 

århundradet. 

Söndagen den 31 juli 1898 invigdes Helsingborgs nya idrottsarena Olympia. Arenan räknas 

idag som en av Sveriges första och äldsta fotbollsarenor. Från början var det inte tanken att 

det skulle bli en renodlad fotbollsarena utan arenan skulle även ha plats för idrotterna cykel, 

skridsko och tennis på området. De planerna försvann och istället kunde fotbollsarenan 

Olympia utvecklas fram.
7
 

Hoppar vi framåt i tiden, ca 60 år senare, befinner vi oss i Jönköping för att bevittna 

invigningen av Sveriges och även Nordens första ishall, Rosenlundshallen. Arenabyggena var 

nu mer utvecklade, än när till exempel Olympia byggdes, det blev en modernare arena som 

inte bara bjöd på ishockey utan även inkluderade garderob och en restaurang vid sidan av 

hockeyrinken.
8
 

                                                           
7
 Helsingsborgs IF http://hif.se/StandardPage.aspx?id=916fa16b-36a9-4fb0-8118-adaff263246e hämtad 2011-

10-28 
8
 Nyberg, Johan (2011) http://www.hv71.se/Nyheter40ar/Historien-om-Rosenlundshallen/ hämtad 2011-10-28 



Linköpings Universitet  Kultur Samhälle Mediegestaltning 
P6 Kandidatuppsats  Maj 2012 

4 
 

Nu när vi i dagens moderna tid ser tillbaka på den utveckling som har skett, inser vi att 

utvecklingen har gått fort. För dryga 110 år sedan bestod arenorna av enkla byggen bestående 

av mestadels ståplatser. Jämför man det idag med ett av de senaste större byggena i Sverige, 

Swedbank Stadion i Malmö, inser man vilken utveckling arenabyggandet genomgått. Arenan 

invigdes år 2009 och inkluderar 21 000 sittplatser, konferenslokaler, utställningsytor, 

restauranger, pubar, loger, kiosker med mera.
9
  

Även i hockeyvärlden inser vi att utvecklingen har medfört stora förändringar, inte minst på 

Rosenlundshallen i Jönköping. Idag finns nämligen inte arenan kvar utan den har byggts om 

och döpts om till Kinnarps Arena, efter möbelföretaget Kinnarp AB som sponsrade arenan.
10

 

Arenan som från början innehöll garderob och en restaurang har idag utvecklats till en arena 

med publikkapacitet på ca 7000 åskådare, 473 logeplatser, 4 barer, konferenscenter, 

restaurang samt VIP-avdelning.
11

 

Vi ser en process som fortsatt i stigande takt och dagens idrottsklubbar har utvecklats så pass 

mycket att idag pratar inte allmänheten bara om idrotten i sig, utan även om det som sker 

omkring idrotten utanför planen. Att idrotten har utvecklats beror på många faktorer men en 

av de främsta kan vara som tidigare nämnts, den ständigt ökande medieexponeringen som 

idag innebär att var du än är i världen kan du se fotboll eller ishockey. Just denna 

tillgänglighet och stora utbredning har skapat en marknad som fått företag att vilja skjuta in 

mer pengar i föreningarna, vilket i sin tur medfört att allt runt idrotten har fortsatt utvecklas. 

Matthew D. Shank talar om detta fenomen i boken Sports Marketing- a strategic perspective, 

med att sporten börjar växa ut till en allt mer global industri. Han fokuserar i huvudsak på 

USA men påpekar även att marknaden har förändrats globalt.
12

 Flera exempel finns inom 

området som handlar om större arenabyggen, klubbarnas kommunikation och marknadsvägar 

samt att klubbarnas egna mediala intresse har utvecklats. 

År 1954 var ett viktigt år för Sveriges utveckling, både medialt och inom idrotten. För första 

gången någonsin skulle fotbolls-VM arrangeras inom Sveriges gränser och för att öka 

intresset tog Svenska fotbollsförbundet kontakt med Sveriges Television. SVT köpte upp 

sändningsrätten för nio matcher av turneringen till en kostnad av 800 000 kronor. Inom 

internationella fotbollsförbundet, FIFA, märkte man att medias intresse för idrotten var något 

                                                           
9
 Swedbank Stadion http://www.swedbankstadion.se/ hämtad 2011-10-28 

10
 Eliacik, Serhat; Gustafsson, Emil; Persson, Robin; Suomela, Johan (2007) Att investera och förändra för att nå 

sportsliga framgångar, Magisteruppsats Växjö Universitet 
11

 HV71 http://www.hv71.se/Arenan/ hämtad 2011-10-28 
12

 Shank, Matthew D (2008) Sports Marketing- a strategic perspective, Prentice Hall, New Jersey, sid 10-11 
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nytt och en styrelsemedlem skall ha sagt att "Kan vi verkligen ta emot pengar? Vi ska ju vara 

glada att de sänder". VM gjorde ett medialt uppsving i landet och medförde till stor del att 

många svenskar köpte sin första tv-apparat till sina familjehem, enligt ett referat på Svenska 

Fotbollsförbundets hemsida från Fotbollboken 1959.
13

  

I Örnsköldsvik fanns det år 1963 en allsvensk ishockeyklubb vid namn Alfredshems IK. Det 

speciella med denna förening är dock inte vilken serie laget spelade i utan vad som hände med 

föreningen. De valde att byta namn efter deras huvudsponsor, Skogsindustriföretaget Mo & 

Domsjö AB, vilket resulterade i att Alfredshems IK idag heter MoDo Hockey.
14

 Även inom 

fotbollen har man sett denna utveckling. Ljungskile SK är ett lag som hakat på detta fenomen 

flertalet gånger inom olika delar.  År 1997 bytte Ljungskile SK namn till Panos Ljungskile, 

efter baddräktsföretaget Panos Emporio.
15

 10 år senare började de även med att byta namn på 

sin arena som då hette Skarsjövallen. Arenan har i olika tidsperioder haft företagssponsrade 

namn som till exempel mellan åren 2006 - 2008 hette arenan HA Bygg arena. Sedan valde 

föreningen att byta namn igen år 2008 till och med 2010 då namnet Starke Arvid arena tog 

vid, för att under våren 2011 byta tillbaka namnet till HA Bygg arena igen.
16

  

Sedan 1990-talet har ett nytt medium att börjat växa fram i de svenska hemmen, Internet. Ett 

fenomen att hantera och utbyta information via datorn istället för att läsa lokaltidningar och 

radiosändningar var något nytt, som idrottsklubbarna började utnyttja. Mot slutet av 1990-

talet började föreningarna synas med sina egna hemsidor där klubbarna ville föra en 

diskussion med sina supportrar, dock med väldigt skiftande kvalitet. Många av diskussionerna 

på hemsidorna ledde till kränkningar och hot mot klubbens spelare och ledare, vilket togs upp 

av media. Diskussioner mellan olika supportergrupper spårade ibland ur vilket ledde till att 

många klubbar fick stänga ner sina diskussionsforum, sedan angrepp på spelare och 

supportrar blivit för starka- detta beskriver medie- och kommunikationsforskaren Anders 

                                                           
13

 Svenska Fotbollsförbundet http://svenskfotboll.se/svensk-fotboll/historia/ar-for-ar/klassiska-landslag/vm-
1958/ hämtad 2011-10-28 
14

 Löfgren, Jesper; Smith, Rune (2007) Expressen http://fotboll.expressen.se/nyheter/1.634379/sorg-i-hjartat 
hämtad 2011-10-28 
15

 Wikström, Peter (2002) Kristianstadsbladet http://www.kristianstadsbladet.se/sport/article801612/Panos-
laumlmnar-Ljungskile.html hämtad 2011-10-28 
16

 Arvidsson, Torbjörn (2011) Bohusläningen http://bohuslaningen.se/sport/fotboll/1.1187929-markbygg-
arena-ska-det-vara hämtad 2011-10-28 
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Svensson i sin bok Från norra ståplats till cyberspace : en beskrivning av en diskussion på 

internet om ishockey utifrån ett offentlighetsperspektiv.
 17

  

Avgränsning 

Vi har i vår studie valt att avgränsa oss till två stycken idrotter, fotboll och ishockey. Att vi 

valt att använda just dessa två idrotter är främst på grund av en undersökning som Svenska 

Riksidrottsförbundet genomfört i åldrarna 7-70 år, om vilka idrotter som har haft flest 

besökare per år. Undersökningen visade att ca 1 750 000 svenskar såg några fotbollsmatcher 

per år samt dryga 1 400 000 svenskar bevakade några ishockeymatcher per år. Jämför man 

detta med andra idrotter ser man att de båda sporterna har mer än dubbelt så stort 

åskådarintresse än till exempel innebandyn och bilsporten som kommer trea och fyra i 

undersökningen med ca 500 000 svenska besökare per år.
18

 

Att vi väljer att undersöka de två publikmässigt största sporterna i Sverige är för att de 

föreningarna har störst budget och är mer etablerade på marknaden. Vi tror att 

idrottsföreningarna från de största idrotterna har större erfarenhet och resurser än vad de 

idrottsföringar från mindre sporterna har. Deras varumärken är välkända i hela landet och det 

gör det intressantare för oss att se hur föreningarna väljer att använda de nya medierna, för att 

skapa ett större intresse för sin förening. Vi upplever att det finns mer användbar information 

att få ifrån dessa föreningar, för de har de största organisationerna med flest antal supportrar. 

De når ut till en bredare målgrupp och deras marknadsstrategier tror vi har en större spridning 

än vad mindre föreningar har. De har under många år jobbat aktivt med att förstärka sitt 

varumärke och bibehålla ett stort intresse kring sin klubb. 

Efter att vi bestämt vilka idrotter vi valt att fördjupa oss i, var det dags att välja ut vilka 

föreningar som är intressanta för vår undersökning. I dagens svenska idrottslandskap finns det 

många föreningar som går under namnet elitförening. Bara fotbollen har 44 stycken 

föreningar som spelar i tre olika serier, Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan. 

Ishockeyns motsvarighet är 34 stycken föreningar som likt fotbollen är uppdelat i tre serier, 

Elitserien, Hockeyallsvenskan och Riksserien. I detta skede valde vi att kolla på flera faktorer 

för att välja ut de mest intresseväckande föreningarna. Vi skapade en modell för att kunna 

                                                           
17 Svensson, Anders (2007) Från norra ståplats till cyberspace : en beskrivning av en diskussion på internet om 

ishockey utifrån ett offentlighetsperspektiv, Institutionen för journalistik och masskommunikation, univ. 
Göteborg sid 29 
18

 Svenska Riksidrottsförbundet, Statistik 
http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_16508/scope_0/ImageVaultHandler.aspx hämtad 2011-10-28 
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välja ut så passande föreningar som möjligt. Modellen består av flera delar som innefattar 

publik, arena, medieintresse och sportsliga framgångar. Idrottsföreningarna behöver inte 

uppfylla alla punkterna, men måste ändå ligga inom dessa områden för att de skall vara 

relevanta för vår undersökning. Vi valde de här punkterna för vi tycker att de hör ihop och en 

framgångsrik förening är starka inom dessa områden. Vi anser att dessa klubbar är mest 

lämpade för deras varumärken är mest välkända och de använder sig av flest mediekanaler för 

att stärka det. Det är just detta vi vill titta på för att se hur de jobbar.  

Modellens stöttepelare som vi gick efter var:  

 Publik – Laget ligger i toppen av publikligorna varje säsong. 

 Arena – Föreningen har en arena som hjälper till att förbättra arrangemanget runt 

matcherna.   

 Mediaintresse - Föreningen syns ofta i media i olika sammanhang. 

 Sportsliga framgångar - Laget har under de senaste åren varit sportsligt 

framgångsrikt i det inhemska ligasystemet. 

 

När vi genomförde modellen så försvann många föreningar direkt och det inkluderar alla lag 

ifrån Damallsvenskan och Superettan i fotboll samt Hockeyallsvenskan och Riksserien. Enligt 

vår modell ansågs inte idrottsföreningarna i dessa serier vara tillräckligt intressanta för vår 

undersökning. Därför att de inte uppfyllde tillräckligt med kriterier som vi tagit fram i 

modellen för att göra en avgränsning. Vi tog till en början kontakt med de föreningar vi ansåg 

intressanta via mail, klubbar som inte hörde av sig valde vi att ringa upp i ett tidigt stadie för 

att se om det fanns ett intresse att delta i vår undersökning. Vår utgångspunkt var att få de 

flesta lagen i Elitserien och Allsvenskan att delta, men på grund av olika anledningar har vi 

inte fått alla föreningarna att ställa upp. Idrottsklubbarna som är med i undersökningen följer 

dock vår modell enligt de kriterier vi satt upp vilket gett oss ett gediget material, trots att vissa 

lag föll bort. 

Deltagande ishockeyklubbar 

Djurgårdens IF 

Kollar vi på vår modell och sedan på Djurgården inser vi att föreningen passar in på 

egentligen alla punkter. Stockholmslaget Djurgårdens IF grundades redan år 1891 och var då 

en förening med flera idrotter. Sedan 1991 är klubben en alliansförening där alla idrotter står 
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på egna ben. Djurgården är Sveriges framgångsrikaste ishockeyförening med 16 SM-guld och 

med det en av de anrikaste föreningarna i landet. Efter ett par jobbiga år har de börjat etablera 

sig i toppen igen. Djurgården spelar för närvarande sina hemmamatcher på Hovet istället för 

Globen, främst för att fansen gillar arenan bättre.
19

 Djurgården har de senaste åren haft en 

stark hemmapublik och på de första åtta matcherna säsongen 2011/2012 ligger de på andra 

plats i publikligan med ett hemmasnitt på 7760 personer.
20

 Djurgården är en förening som 

synts mycket i media då främst på grund av alla klubbens meriter, spelare och även klubbens 

stora åskådarskara gör att klubben uppmärksammas utåt i media.  

Frölunda HC 

Frölunda är nog kanske den förening som är bäst lämpad för modellen då föreningen är en av 

Sveriges största klubbar inom alla punkter. Frölunda startade sin hockeyverksamhet 1944 och 

hette till en början Västra Frölunda IF. Efter att ha varit utanför högsta serien under många år 

var Frölunda tillbaka i Elitserien säsongen 1989-1990. 1990-talet var en turbulent tid och 

klubben fick på slutet stora ekonomiska problem efter att Skatteverket granskat deras affärer 

med en extern affärsman. De ryckte dock upp sig och har under 2000-talet varit en av de 

ledande klubbarna i Sverige både på isen och utanför. De har haft bäst publiksnitt varje år och 

varit framgångsrika på planen. De spelade tre SM-finaler under 2000-talet varav två slutade 

med SM guld. Frölunda har nu sammanlagt tre SM-guld från åren 1965, 2003 och 2006. 

Frölunda har varje år ett starkt hemmastöd i sin arena Scandinavium som har en kapacitet för 

12044 personer.
21

 Klubben hade föregående säsong ett hemmasnitt på 9378 åskådare per 

match.
22

 Att klubben har synts i media, både positivt och negativt, går det verkligen att 

konstatera. I med framgångarna lyfts det positiva upp men när Skatteverket granskade 

föreningen lyftes det negativa upp. 

Färjestads BK 

Om Frölunda var mest lämpad för vår modell så är nog Färjestad stark tvåa. Klubben bildades 

1932 och var från början en bandyförening, ishockeyn kom in på programmet senare under år 

1956. Färjestad har sedan den högsta serien i Sverige blev omgjord till Elitserien varit den 

framgångsrikaste klubben i landet. De har spelat så många som 19 SM-finaler, nio stycken har 

slutat med guld. De ligger tack vare det just nu etta i Elitseriens maratontabell och Färjestad 

                                                           
19

 Wikipedia (2011) Djurgårdens IF 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Djurg%C3%A5rdens_IF_Ishockeyf%C3%B6rening hämtad 2011-11-03 
20

 Svenska Ishockeyförbundet historical database http://www.swehockey.se/ hämtad 2011-11-09 
21

 Wikipedia (2011) Frölunda HC http://sv.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%B6lunda_HC hämtad 2011-11-08 
22

 Svenska Ishockeyförbundet historical database http://www.swehockey.se/ hämtad 2011-11-09 
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har på grund av sina framgångar blivit en maktfaktor i svensk ishockey. 2001 flyttade de in i 

nya Löfbergs Lila Arena som var den första nya evenemangsarena som byggdes, efter följde 

ett antal klubbar med liknande byggnationer. Arenan renoverades återigen 2008 och har nu en 

kapacitet för 8647 åskådare.
23

 Färjestad är för närvarande regerande svenska mästare och har 

trotts sin dåliga start på nya säsongen haft 6224 åskådare i snitt på de första nio matcherna.
24

 

Klubben har genom de framgångsrika åren byggt upp ett starkt ekonomiskt kapital och ansågs 

2006 vara den lönsammaste föreningen i landet.
25

 

Linköpings HC 

Linköping HC är en förening som passat ypperligt in i vår modell då de finns med i alla 

punkter. Klubben bildades 1976 och tillbringade då många år i de lägre serierna. I början av 

1990-talet bestämde sig dock föreningen att göra en storsatsning. Satsningen misslyckades 

först och klubben gick i konkurs och tvångsnedförflyttades. Men de kom tillbaka och gick till 

slut upp i Elitserien år 1999. De har på senare etablerat sig som en av de starkaste 

ishockeyföreningarna i landet och har spelat SM-final 2007 och 2008, men väntar fortfarande 

på det första SM-guldet.
26

 Linköping har synts en del i media de senaste åren i med de 

sportsliga framgångarna med SM finaler och framstående hockeyspelare i både nationellt och 

internationellt sett, vilket har lett till den positiva medieuppmärksamheten. Med framgångarna 

har storpubliken återkommit till Cloetta Center
27

, som är en av Sveriges finaste hockeyarenor 

med en publikkapacitet på 8500 personer och den är fjärde största inomhushallen i landet. På 

de första nio matcherna säsongen 2011/2012 har publiksnittet legat på 6368 och innebär en 

fjärde plats av de 12 Elitserielagen.
28

 

Deltagande fotbollsklubbar 

AIK 

AIK är en av Sveriges mest framgångsrika fotbollsklubbar och har varje år det bästa 

publiksnittet i Allsvenskan. De var en given kandidat till vår undersökning eftersom de passar 

in i alla de delar vi eftersöker. Fotbollssektionen inom AIK startades år 1896, sedan dess har 

                                                           
23

 Wikipedia (2011) Färjestads BK http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rjestads_BK hämtad 2011-11-08 
24

 Svenska Ishockeyförbundet historical database http://www.swehockey.se/ hämtad 2011-11-09 
25

 Idrottens Affärer http://www.idrottensaffarer.se/affarer/2006/09/rekordsiffror-i-farjestad hämtad 2011-11-
29 
26

 Wikipedia (2011) Linköpings HC http://sv.wikipedia.org/wiki/Link%C3%B6pings_HC hämtad 2011-11-03 
27

 Cloetta Center http://www.cloettacenter.se/ hämtad 2011-11-03 
28

 Svenska Ishockeyförbundet historical database http://www.swehockey.se/ hämtad 2011-11-09 
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klubben vunnit 11 SM-guld och Svenska Cupen åtta gånger. AIK har vunnit publikligan hela 

36 gånger, mest av alla lag och det bevisar hur stort intresset är kring klubben, den senaste 

säsongen hade klubben ett snitt på 13 865 åskådare. AIK är en av få svenska klubbar som gått 

vidare till gruppspelet i Champions League och det gjorde de 1999. Två år tidigare var en 

annan höjdpunkt i klubbens historia, AIK spelade kvartsfinal i dåvarande Cupvinnarcupen 

mot storlaget Barcelona.
29

 AIK har nämnts mycket i media de senaste månaderna i samband 

med två stora spelarförsäljningar, Teteh Bangura och Mohammed Bangura såldes båda för 

stora summor till utlandet. AIK spelar för närvarande på Råsunda, men kommer inom kort 

flytta till den nybyggda nationalarenan Swedbank Arena med en publikkapacitet på 65 000 

åskådare.
30

  

Helsingborgs IF 

Helsingborgs IF blev nyligen svenska mästare och är en av Sveriges toppklubbar genom alla 

tider. Klubben har ofta profilstarka spelare vilket ofta omnämns i media och det är några 

anledningar varför de är intressanta för vår undersökning. Föreningen bildades 1907 och har 

vunnit fem SM-guld samt är femfaldiga Svenska Cupen-vinnare. Under 2000-talet lyckades 

föreningen med något som få andra svenska klubbar har gjort de senaste årtionden. De 

kvalificerade sig för Champions League säsongen 2000-2001 och kvalificerade sig för 16-

delsfinal i UEFA-cupen 2007-2008. De spelar sina hemmamatcher på den anrika arenan 

Olympia som har en publikkapacitet på 17 200 personer.
31

 Klubben har ett starkt hemmastöd 

där de den senaste säsongen hade ett publiksnitt på 11 203 åskådare.
32

 

Malmö FF 

När vi inom ishockeyn pratade om Frölunda HC som den kanske mest lämpade föreningen för 

modellen så är Malmö modellens verkliga pionjärer. Malmö FF grundades år 1910 och efter 

det har de blivit Svenska mästare 16 gånger och även vunnit Svenska cupen 14 gånger. Det 

gör Malmö till den framgångsrikaste klubben i Sverige sett till antalet vunna mästerskap. 

1979 spelade klubben final i Europacupen vilket slutade med förlust mot Nottingham Forest. 

Trots det tilldelades Malmö FF Svenska Dagbladets bragdguld för sin insats i turneringen. 

MFF anses vara Sveriges rikaste fotbollsklubb eftersom de gjort stora spelarförsäljningar 

under de senaste 10 åren, bland annat Zlatan Ibrahimovic är fostrad i Malmö. Ibrahimovic är 

                                                           
29

 Wikipedia (2011) AIK fotboll http://sv.wikipedia.org/wiki/AIK_Fotboll hämtad 2011-11-16 
30

 Swedbank Arena http://www.swedbankarena.se/ hämtad 2011-11-05 
31

 Wikipedia (2011) Helsingborgs IF http://sv.wikipedia.org/wiki/Helsingborgs_IF Hämtad 2011-11-22 
32

 Svenska Fotbollsförbundet http://svenskfotboll.se/allsvenskan/statistikligor/?scr=spl hämtad 2011-11-22 
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för närvarande kapten i Svenska landslaget och vunnit ligatitlar i bland annat Holland, Italien 

och Spanien. Malmö FF var i år nära att kvala in till europeiska mästarturneringen Champions 

League men åkte ut mot kroatiska Dinamo Zagreb i sista kvalspelet. Klubben har tidigare 

uppmärksammats i media tack vare fotbollsdokumentärerna Blådårar 1 och Blådårar 2. 

Malmö invigde 2009 sin nya arena Swedbank Stadion, den ligger nära den gamla Malmö 

Stadion. Den kostade ungefär 700 miljoner att bygga och har en kapacitet för 24000 

personer.
33

 Malmö har de senaste åren haft ett starkt hemmastöd och hamnade den senaste 

säsongen på andra plats i publikligan med ett snitt på 12 388 personer.
34

  

Teoretisk utgångspunkt 

I denna studie kommer vi att utgå från olika teoretiska utgångspunkter som vi tror de olika 

idrottsföreningarna använder sig av i jakten på att fortsätta utveckla sin förening. Vi kommer 

att fokusera oss kring teorier om området globalisering vilket självklart medför underliggande 

områden som marknad, kommunikation och marknadsföring. De teorier vi kommer presentera 

har vi baserat på forskning hämtat ur globaliseringsforskaren Thomas Hylland Eriksens bok 

Globalization – The key concepts
35

, som tar upp olika kulturella begrepp inom 

globaliseringen. 

I dagens sportjournalistik ser vi ofta återkommande inslag om hur idrottsföreningarna 

försöker locka publik till sina arenor. Flera exempel finns, men ett av de större som kommit 

på senare år, är att ishockeyföreningarna väljer att flytta ut speciella matcher till 

utomhusrinkar, för att göra något nytt som skall kunna locka mer publik.
36

 Inom 

fotbollsvärlden brukar klubbarna främst marknadsföra stjärnorna i lagen för att locka publik, 

men det brukar även bjudas på olika slags jippomatcher där kända profiler står för 

publiktillströmningen. Dock är det inte bara det positiva som har porträtteras i media utan 

även det negativa som hur de olika idrottsföreningarna har tappat publik till sina matcher och 

vilka olika ekonomiska förändringar som föreningarna får göra när publiken uteblir. Att locka 

publik till sina matcher är idag ett måste bland idrottsföreningarna för att kunna öka 

föreningens varumärke och inkomster, vilket kan rendera till en större budget. Det kan i sin 

tur leda till att mer resurser kan läggas på större kompetens inom det organisatoriska och det 

sportsliga. Det är då marknadsföringen blir extremt viktig för idrottsföreningarna. I flera år 

                                                           
33

 Wikipedia (2011) Malmö FF http://sv.wikipedia.org/wiki/Malm%C3%B6_FF hämtad 2011-11-14 
34

 Svenska Fotbollsförbundet http://svenskfotboll.se/allsvenskan/statistikligor/?scr=spl hämtad 2011-11-14 
35

 Hylland Eriksen, Thomas (2007) Globalization- The Key Concepts, Oxford 
36

 Dalarnas Tidningar http://www.dt.se/sport/1.3135266-utomhusmatchen-en-succe hämtad 2011-11-11 
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har vi sett hur de olika föreningarna försöker locka besökare till matcherna med 

reklamaffischer vid busshållsplatser, tv/radiojinglar och andra traditionella lösningar som 

matchannonser i tidningarna med mera. Men nu upplever vi att föreningarna har tagit nästa 

steg, nu är det inte bara marknadsföringen som anpassats. 

Vi har sett en utveckling kring de olika svenska idrottsarrangemangen som har börjat likna 

dess stora förebilder, som inom ishockeyn är den nordamerikanska hockeyligan NHL och 

inom fotbollen de europeiska toppligorna: engelska Premier League, spanska La Liga, 

italienska Serie A och europeiska mästarturneringen Champions League. De svenska lagen 

har i dess vilja att utveckla sig börjat undersöka, vad de stora idrottsklubbarna i världen gör 

för att få mycket supportrar och medialt intresse? Det är här vi kommer in på hur idrotten har 

globaliserats, vilket vi i det här fallet inte menas hur länders ekonomi förenas inom samma 

valuta och dylikt, utan mer hur vi tror att klubbarna har förändrat sitt arbetssätt för att på bästa 

möjliga sätt kunna locka mer publik till sina matcher och bli en mer modern förening.  

Vi tror oss ha sett en utveckling, inom både fotbollen och ishockeyn, där klubbarna har valt 

att granska sina förebilder i de mer framgångsrika länderna och försökt anpassa det till sina 

svenska förutsättningar. För att förklara denna process, som vi tror klubbarna genomför, lite 

mer ingående har vi valt att arbeta med några av globaliseringsforskaren Thomas Hylland 

Eriksens teorier kring kultur- och globaliseringskoncept. Vi har valt att lägga fokus på ett par 

delar av Thomas Hylland Eriksens forskning och det innebär att vi kommer att använda ett par 

av hans globaliseringsbegrepp, Movement och Standardization.  

Movement 

”Globalization involves accelerated and intensified movement of people, objects and ideas, not only 

from north to south but in every direction.
 
“

37
   

Thomas Hylland Eriksen förklarar här den dagliga vardagen för samhället, idrotten och 

företagslivet. Globaliseringen har medfört en stor spridning av människor, kulturer men 

kanske främst idéer som gör världen till en plats i ständig utveckling. Företag, organisationer 

och idrottsföreningar tar efter varandra och försöker ständigt hitta både nya, obeprövade idéer 

samt äldre, mer beprövade arbetssätt för att utveckla sin förening vidare. Att man då kollar på 

andra föreningar, organisationer och företag är en stor del i undersökningsområdet hur man 

skall utveckla sig. Detta tror vi är extra stort inom idrottsvärlden då konkurrensen i jakten på 

publiken är stenhård.  

                                                           
37
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Med hjälp av begreppet Movement som Thomas Hylland Eriksen arbetat fram, kan vi se att 

idrottens globalisering är stor på många fronter. Det beror främst på att idrotten är 

världsomspännande och har varit det en väldigt långt tid. Vart vi än i världen kommer finns 

det folk som utövar idrott. Både de största globala idrotterna som fotboll, men även kanske 

mer lokalt förankrade idrottstraditioner som ishockey, som är mer utbrett i norra Europa och 

Nordamerika. Det spännande med detta är att se hur idrottens spridning över jorden har fått 

lite olika, både ekonomiska samt sportsliga, resultat vart i världen man utövar sporten. 

I det här fallet har idrotten tagit två olika vägar i sin utveckling. I Nordamerika har ishockeyn 

utvecklat ett mycket större publik- och mediaintresse jämfört hur utvecklingen har skett i 

andra länder. För att nå liknande resultat började svenska klubbar på 2000-talet med nya 

strategier som hade en prägel ifrån Nordamerika. Helt plötsligt började de svenska 

ishockeyföreningarna att byta lagnamn och logotyper som såg NHL
38

-inspirerade ut. 

Linköpings HC blev Linköping White Lions, Färjestad BK blev Färjestad Wolves och 

Frölunda HC blev Frölunda Indians med mera.
39

 De svenska ishockeyföreningarna försökte 

öka både medias och publikens intresse genom att testa göra något som de etablerade NHL- 

klubbarna lyckats med. Detta är ett exempel på hur klubbarna hämtar influenser från andra 

kulturer och samhällen, likt det begreppet movement beskriver.    

Det andra begreppet vi har valt att använda oss av från Thomas Hylland Eriksens forskning är 

Standardization. Det är ett begrepp som befinner sig i samma område som Movement. 

Standardization 

 

Refers to the imposition of shared standards which render events and objects comparable 

and ‘conversion’ or ‘translation’ possible. Standardization entail the establishment of 

common denominators, but it also marginalizes and sometimes destroy that which is 

locally unique. In some cases, as with language, global or international standards coexist, 

through a stable division of labour, side by side with the local.
40

  

Här beskriver Thomas Hylland Eriksen Standardization som vi kan se handlar till stor del om 

begreppet Movement, dock mer utvecklat och egentligen bättre anpassat till den svenska 

idrottsrörelsen. När föreningarna väljer att granska sina förebilder på området gör det att 

klubbarna blir mer lika och en del av det unika med klubbarna försvinner. Detta är ett stort 

ställningstagande av föreningarna; skall de gå på de beprövade sätten som de ser fungerar 
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 Kviborg, Christopher (2011)  Nyheter24 http://nyheter24.se/sport/hockey24/elitserien/611926-kronika-
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eller skall de försöka hitta sin egen väg till framgång? Som Thomas Hylland Eriksen skriver 

här också så kan det i en del fall hända att det lokala kan kombineras med det globala vilket vi 

tror är det vanliga i dagens idrottssverige. Klubbarna väljer att utveckla sin förening mot sina 

förebilder på vissa fronter, kring områden som marknadsföring och vilka mediakanaler som 

bör användas, samtidigt som de behåller klubbens traditioner för att bevara sin egen kultur.  

På ett annat plan finns det också restriktioner som varje klubb måste följa för att få vara med i 

ligasystemet. Ett exempel på detta är att Svenska Fotbollsförbundet har gjort upp en plan hur 

den svenska fotbollen skall utvecklas. I denna plan står det bland annat att de svenska 

arenornas ståplatser skall reduceras till sittplatser för att anpassa sig till europeiska 

fotbollsförbundet UEFAs krav. Här väljer SvFF en väg likt Standardization för att utveckla 

svensk fotboll och de har kollat efter sina stora förebilder som bland annat är de engelska, 

spanska, italienska och tyska ligasystemen. Den svenska traditionen med ståplatser skall bytas 

ut mot ett mer standardiserat modernt arenabygge vilket har skapat kraftiga protester i 

Sverige. Supportergrupper som till exempel organisationen Positiv Läktarkultur har under 

sommaren protesterat mot förslaget och de anser att SvFFs standardiserade förslag, som 

utvecklats med UEFA, skadar den svenska fotbollskulturen.
41

  

Syfte 

Vi vill undersöka hur idrottsföreningar från de två, publikmässigt största sporterna i Sverige, 

fotboll och ishockey, arbetar med sina medie- och kommunikationskanaler. Med det menar vi 

hur idrottsföreningarna använder sig av den nya tekniken som sociala medier och andra 

mediaformer för att utveckla sina föreningar och deras matcharrangemang. Är klubbarna 

interagerade med sociala medier som Facebook, YouTube och Twitter eller använder de sig 

av andra mediaformer som videoklipp, ljudfiler med mera? Hur försöker klubbarna locka 

publik till sina matcher och på vilket sätt arbetar de med sin arena och matcharrangemang? Vi 

tycker denna undersökning är intressant för att den är aktuell och berör ett ämne som det inte 

skrivits om i någon större utsträckning.  

Frågeställningar 

 Vilka typer av medie- och kommunikationskanaler använder sig föreningarna av? 

 Vilka strategier använder klubbarna kring sin marknadsföring? 

                                                           
41
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 Har föreningarna vissa riktlinjer kring arbetet med arena och matcharrangemang? 

Metod 

För att genomföra vår undersökning på vilka marknadsstrategier som ishockey- och 

fotbollsklubbar använder sig av idag, kommer vi att använda oss av olika former av 

intervjuer. Vi tror det är det lättaste sättet att få in ett bra material, att själva höra vad 

klubbarna har att säga, än att vi på helt egen hand ska utforska och dra slutsatser av det 

material vi samlar in. Anledningen till att vi varierar hur intervjuerna kommer genomföras är 

för att våra intervjupersoner haft olika önskemål på vilket sätt de vill delta i vår undersökning. 

Vi ser det inte som något problem utan det viktigaste är att respondenten känner sig trygg och 

ger oss så mycket av deras tankar som möjligt. Vi kommer dels att utföra kvalitativa 

intervjuer för att det perspektivet tror vi lämpar sig bäst som metod. Ett mer öppet samtal tror 

vi gynnar vår undersökning och vi tror att det kommer inbringa mer intressant fakta.  

Eftersom våra respondenter befinner sig runt om i Sverige kommer våra intervjuer verkställas 

via telefon och mailkontakt. Vi upplever att materialet inte kommer bli lidande av att några 

samtal inte kommer ske på plats mellan oss och den intervjuade. Fördelen med intervjuer via 

telefon är att man kan ställa följdfrågor direkt. Detta kan bli en skillnad gentemot de svar vi 

får via mail, även där finns risken att informationen blir mer kortfattad när respondenterna 

enbart svarar via mail. Men vår tanke är att i efterhand skicka eventuella följdfrågor som då 

kan ha uppkommit när vi sammanställt deras svar.  

De individer vi kommer intervjua är dem vi anser vara mest lämpade och har mest kunskap i 

de frågor vi vill ha svar på. De har inflytelserika roller i respektive idrottsförening där de 

aktivt jobbar med frågor gällande olika marknadsstrategier. De roller vi har valt att fokusera 

på är bland annat marknadschefer och kommunikatörer. Varför vi har valt att titta på flera 

roller är för att varje förening har olika företagsstrukturer vilket innebär att posterna har olika 

namn, men de jobbar med samma frågor som vi eftersöker svar ifrån. Efter att vi har tagit 

kontakt med de olika idrottsföreningarna har vi fått tag i olika intervjupersoner som kommer 

att delta i vår undersökning. De personer som deltagit är: 

 Jan Ednertz – VD och marknadsansvarig Djurgårdens IF Hockey 

 Lisa Wadell – Ansvarig för marknadskommunikation Frölunda HC 

 Mats Tågmark – Marknadschef Färjestads BK  

 Anders Mäki – Vice klubbdirektör Linköpings HC 
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 Johan Cederbrant – Marknadschef AIK fotboll  

 Rickard Nilsson – Marknadschef Helsingsborgs IF 

 Per Welinder – Kommunikationschef Malmö FF 

En tänkvärd iakttagelse är att personerna vi intervjuar har möjlighet att förfina sina egna 

organisationer och vad de gör. Det vill säga att det kanske överdriver något när de beskriver 

sina egna prestationer. Det blir viktigt att vi är medvetna om det när vi drar våra avvägningar 

för slutsatserna. 

Vi har valt att i första hand lägga fokus på kvalitativa intervjuer då vi vill ha ett flytande 

samtal så den intervjuade får argumentera fritt. Böckerna Intervju-metodik skriven av Annika 

Lantz samt Kvalitativ intervju- från vetenskapsteori till fältstudier av Anne Ryen kommer vi 

använda oss av som grundkunskap innan vi genomför intervjuerna. De anser vi ger oss en 

insikt i hur man kan gå tillväga för att göra intervjuerna givande, för vi vill att resultatet ska 

vara användbart. Annika Lantz förklarar, ”en väl genomförd intervju skall möjliggöra resultat 

som är tillräckligt tillförlitliga och giltiga för att vara nyttiga och användbara för andra och 

kunna komma andra till del”.
 42

  

Vi vill att dialogen ska ge en stor frihet till respondenten att vädra sina egna åsikter och kunna 

tala fritt kring ämnet istället för att enbart svara på frågorna. Vi vill självklart få så mycket 

information vi kan från de frågor vi satt upp men det kan uppkomma nya saker om man låter 

det vara öppet. Till exempel kommer vi in på ett spår som vi inte tänkt på innan men inser är 

intressant när vi väl samtalar med personen.   

När vi sedan genomför intervjun gäller det att vi är förberedda och har läst på innan om till 

exempel vad respondenten arbetar med hos sin idrottsförening. Vi tycker det är viktigt att göra 

ett gott första intryck för att på så sätt bygga upp ett förtroende hos den intervjuade. Såsom 

Annika Lantz skriver, ”Den inledande fasen är mycket betydelsefull för intervjuprocessen 

eftersom det är under denna som arbetsrelationen mellan intervjuare och intervjuperson 

upprättas”.
43

 

Under de intervjuer vi kommer genomföra via telefon har vi tänkt använda oss av en 

bandspelare för att det ska gå lättare att samla ihop materialet sedan. En nackdel kan vara att 

respondenten blir obekväm för att intervjun blir inspelad. Det är något vi får tänka på och 

                                                           
42

 Lantz, Annika (2007) Intervjumetodik, Lund, studentlitteratur, sid 10 
43

 Ibid sid 72 
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därför blir det extra viktigt att i början få den intervjuade att känna sig trygg så den utan 

problem pratar fritt och personligt. Anne Ryen skriver också om en annan fördel med 

bandspelare, den ger en möjlighet i efterhand att lyssna på sig själv och det kan ge en tips på 

hur man kan förbättra sin intervjuteknik.
44

 För att även förbereda intervjupersonen har vi tänkt 

skicka ut vårt formulär med de frågor vi har tänkt bygga intervjun kring. Annika Lantz kallar 

det en intervjuplan.
45

 Vi känner att det kommer vara till vår fördel och att personen vi 

intervjuar redan har tänkt på olika utförliga svar de kan ge oss. Det tror vi minskar risken att 

intervjupersonen stakar sig och ger alldeles för korta och ointressanta svar. 

Själva intervjuerna kommer genomföras med hjälp av en mall som består av olika 

temaområden med frågor som vi tycker är relevanta för vår undersökning(se bilaga sid 58). 

Temana har både en del övergripande frågor och vissa mer preciserade inom olika områden. 

De teman vi har valt att arbeta inom är media/kommunikation, arena/matcharrangemang och 

marknadsföring.  Anledningen till att vi valt dessa teman är för att vi tycker de har något 

gemensamt och tillsammans utgör de en stor del av det arbete som vi vill undersöka inom 

idrottsföreningarna. Även vår analysmodell kommer utgå från dessa teman som vi har valt att 

basera våra intervjuer på. Vi kommer att genomföra analyserna av idrottsföreningarna utifrån 

deras svar från intervjuerna. Tanken är att vi ska göra det i olika steg för att vi främst vill 

undersöka vad varje enskild klubb jobbar med, för att sedan jämföra dem med sina 

konkurrenter inom deras idrott för att se vilka tendenser det finns och eventuella olikheter 

inom deras bransch.  

  

                                                           
44

 Ryen, Anne (2004) Kvalitativ Intervju- från vetenskapsteori till fältstudier, Liber, Malmö, sid 56  
45

 Lantz, Annika (2007) Intervjumetodik, Lund, studentlitteratur, sid 56 
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Analys  

Ishockeyklubbar 

Djurgårdens IF 

Intervjun med Djurgårdens IF skedde via telefon tillsammans med Jan Ednertz som besitter 

rollerna VD och marknadsansvarig inom föreningen.  

Media/Kommunikation 

Idag kan man hitta sportnyheter och information nästan överallt och hela tiden via webben, tv 

och till och med mobilen. Denna ökade bevakning av sporten har gjort att kraven på 

ishockeyföreningarna har ökat menar Ednertz. ”Kunderna har tajtare ekonomi, de är mer 

fokuserade på lönsamhet och sätter de oerhörda krav på oss idag jämfört med tidigare”. Men 

att dessa krav är negativa viftar han bort direkt. Ednertz hävdar att de är ett medieföretag som 

måste vara professionella i det de gör för att kunna jobba in pengarna på marknaden. ”Jag 

tycker det är kanon. Det är klockrent. Ska vi komma åt de här marknadspengarna och 

representationspengarna så måste vi veta vilka vi konkurrerar med, och det är övriga event”. 

Men hur använder sig Djurgården av de olika medietyperna, finns det någon skillnad på hur 

de väljer att arbeta med de lokala och de nationella medierna? Det vi kan se under intervjun är 

att Djurgården egentligen inte har en strategi för hur de ska behandla media beroende på om 

det är lokalt eller nationellt. Ednertz berättar att de nationella medierna kan man inte göra så 

mycket åt, där är det sportsliga som syns mest. Via lokala medierna är Djurgården snarare 

inne på att exponera sig för att få in en ny generation supportrar. Djurgården arrangerar en 

ungdomsturnering tillsammans med den Stockholmsförankrade tidningen Mitti och menar att 

om de kan få de unga hockeyspelarna att ha kul kring matcherna så kan det locka dem att bli 

Djurgårdare. ”Vi är vi måna om att ha ett bra samarbete, så att vi kan säkerställa återväxten 

bland spelare och framförallt publiken. Kan vi få unga hockeyspelare att bli Djurgårdare, för 

att de har bra behandling kring våra matcher så är det jätteviktigt”. 

När samtalet med Ednertz kommer in på hur de arbetar med internet och vilket inflytande det 

har haft för föreningen så märker man hur mycket Djurgården vill satsa på mediet. Ednertz 

berättar att hemsidan är deras primära kommunikationskanal och viktigaste marknadskanal 

och att den skall presentera två nyheter varje dag under säsong och en nyhet under icke-

säsong. ”Det är ju den hemsidan i Elitserien som absolut har flest träffar och vi är lite före 

övriga elitserieklubbar hur man jobbar kring webben. Vi har två-tre personer heltidsanställda 

som bara är till för att vi ska ha en bra webb som uppskattas”. Jan tror att föreningen kommer 



Linköpings Universitet  Kultur Samhälle Mediegestaltning 
P6 Kandidatuppsats  Maj 2012 

19 
 

att fortsätta utvecklas medialt i framtiden. Men hur de kommer utvecklas vet han inte säkert 

då ekonomin alltid spelar in. ”Sociala medier, webb och nyhetsbrev, där öser vi på. Men 

däremot när det gäller SMS och MMS, där är vi lite mer effektiva. Där har vi en kostnad på 

utskicken, vilket gör att vi drar oss ifrån att prova allt för mycket. Då vi inte har så 

jättemycket i marknadsbudget”. Men Ednertz inser samtidigt att det finns negativa saker att 

jobba vidare med. Ednertz pratar om hur klubben saknar en del samförståelse mellan spelare, 

tränare, ledare och upp till de på marknadssidan hur viktig de mediala kanalerna är. ”Det man 

kanske hoppas är att alla involverade förstår hur viktigt det är”, konstaterar han. 

Djurgården arbetar även mycket med kommunikation via internet där ett exempel är klubbens 

nyhetsbrev som de skickar till sina kontakter som finns i deras maildatabas. Att klubben väljer 

att använda detta är för att det är överlägset mycket bättre än de sociala medierna, enligt 

Ednertz. ”Om vi skickar ut nyhetsbrev kanske vi säljer 200 biljetter, lägger vi samma nyhet på 

Facebook så säljer vi 20. Så det är en extrem skillnad på effektivitet på mail kontra Facebook. 

Facebook är katastrofdåliga, eller är väldigt mycket sämre än mailen”. Ednertz fortsätter att 

berätta att detta fenomen inte är konstigt utan att det är väldigt mycket folk som signar upp sig 

på Facebook och är man inte aktiv så försvinner nyheterna, till skillnad från mailen där 

nyheten ligger kvar tills man läst den. ”När jag går hem för dagen så har jag tomt i min 

mailbox. Så jobbar de flesta som har mailen till företag, till skillnad mot privat då man rensar 

på ett helt annat sätt. Därför är det väldigt mycket effektivare”. Djurgården har idag ca 80 000 

medlemmar i Facebookgruppen Djurgårdens IF och ca 55 000 e-postadresser i deras 

maildatabas. Som Ednertz tidigare nämnt, är deras nyhetsbrev via mail 20 gånger effektivare 

än att lägga ut det på Facebook. ”Facebook är en komplettering, Vi jobbar med det och med 

tiden kommer det troligen bli effektivare, troligtvis, men det är inte helt säkert utan det kan 

också bli ett bakslag då du inte orkar vara påkopplad och uppkopplad och ha koll på allt och 

alla gör hela tiden”.  

Dessa 80 000 medlemmar i Facebookgruppen är Djurgårdssupportrar och att ha en bra 

kommunikationsväg med sina supportrar anser Ednertz vara bland det betydelsefullaste en 

förening kan ha. ”Det är det absolut viktigaste vi har. Utan publik kan du lägga ned”, 

fortsätter han. Djurgården har både personlig kontakt med sina supportrar kring matcherna 

och har även en del kommunikation via internet. Jan berättar att han skickar ett mail till 

Djurgårdens supportrar som äger ett säsongskort inför varje match där de har en dialog. 

”Säkerställa nöjda supportar och företagskunder, det är absolut A och O skulle jag säga. Utan 

det skulle du inte ha några supportar eller företagskunder heller”. 
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Nästa mediekanal som diskuteras i samtalet är videomediet som Ednertz tycker fungerar 

riktigt bra samtidigt som han verkar inte helt tillfreds. ”Jag har lite dåligt samvete då man kan 

göra så mycket mer då det finns så mycket möjligheter även fast man blir begränsad av 

resurserna man har. Det tar ju sin tid ifall man vill göra snygga produktioner, så tar det lite tid. 

Men vi tycker det är ett bra fungerade medium”. Ednertz berättade innan hur föreningen låg i 

framkant inom webbmediet i Sverige och även här är det positiva tongångar. ”Jag tror att vi 

var en av de tio klubbarna eller tio företag som var med från början och hade vår egen 

YouTubekanal. Någon gång under finalspelet låg vi på 100- bästa listan bland alla världens 

YouTubekanaler, vilket var rätt häftigt”. Enligt Ednertz så verkar det som att detta medie 

kommer att fortsätta utveckla sig och då åt det lite mer personliga hållet där spelarna kommer 

i fokus för att supportrarna skall gå lära känna spelarna bättre. 

När vi frågar Ednertz om hur klubben försöker utveckla sig själva och om de försöker hitta 

inspiration inom andra idrotter och föreningar så anser han att föreningarna ligger efter 

samhället. ”Men annars tittar vi mer på samhället, näringslivet i övrigt. Vad är det som gäller, 

vad är det som funkar och inte funkar. Generellt sätt så ligger idrottsklubbarna längre efter än 

samhället i övrigt gör, så det är bättre att titta på vad man jobbar, hur man jobbar i andra 

branscher och sådär. Själv kommer jag ifrån en bakgrund där jag startat upp e-handeln och det 

är det jag försöket med här också”. 

Arena/Matcharrangemang 

”Hockeyn skall stå i fokus”, konstaterar Ednertz väldigt snabbt när vi börjar pratar kring 

matchtraditioner och hur Djurgården försöker locka publik till sina matcher. Djurgården har 

som ambition att ha ett visst antal olika temamatcher per månad då Jan berättar att mer mäktar 

de inte med rent organisationsmässigt. ”Vi är rätt noga också med att sporten är det 

huvudsakliga och vi försöker tona ned att locka med annat än hockeyn, hockeyn skall stå i 

fokus”. Ednertz berättar att gör de något extra förutom matchen så väljer de att använda gamla 

profiler eller autografskrivning med olika spelare efter matchen. Men det kanske största 

fokuset läggs på att skapa en skön stämning på arenan och det görs främst med rabatterade 

biljetter till klacksektionen. ”Vi har som sämst 1200 man i klacken. Det är tack vare publiken 

som vi bygger stämningen. Inte a la NHL där vi pumpar på massa saker på jumbotron eller 

musik. Strategin är att publiken skall skapa stämning, så vi måste se till att ge så bra villkor 

till de som möjligt”. 
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Att Djurgården väljer att satsa på ishockeyn som den stora attraktionskraften är enligt de 

mycket på grund av Stockholmsområdet. ”De skall komma dit för de vill titta på ishockeyn, 

det finns tillräckligt mycket potential i Stockholmsområdet för att locka sport och 

hockeyintresserade än att försöka gå och locka enskilda grejer som med speciella artister och 

speciella happenings. Det är vår hållställning i alla fall”. 

Marknadsföring 

I samtalet med Ednertz kunde vi konstatera en sak tämligen snabbt: Djurgården satsar hårt på 

sitt så kallade ”eget media” vilket inkluderar internetmedier som hemsida, sociala medier, 

nyhetsbrev med mera. Ednertz berättar vidare om hur de väljer att arbeta med sin exponering: 

”All övrig annonsering och marknadsföring är egentligen bara bonus då vi har gjort extremt 

bra dealar med mediasäljare som har Djurgårdshjärta. Vi ser det som en bonus. De två kanaler 

som vi har nu som folk ser är radioreklam i Sveriges Radio och lokaltidningen Mitti. Det är 

alltså ingenting vi betalar för”. 

Att göra smartgrejer verkar vara Djurgårdens exponeringsmall då Ednertz fortsätter att 

poängtera att klubben försöker hitta samarbetspartners med Djurgårdare som gör att de kan 

smyga åt sig exponering. ”Ett sätt är att gå mot befintliga stora databaser typ kundklubbar, 

idrottsföreningar, fackföreningar. Alla som letar förmåner åt sina medlemmar. Vi kan ge ett 

bra erbjudande till de som de tycker är värt att kommunicera ut och få creed för att de gör 

det”. Ednertz ger ett exempel om hur ett företag kan gå ut och säga att, om du är medlem i 

företaget kan du gå på hockey för halva priset tack vare ett samarbete vi har med Djurgården. 

Då kan de skicka ut ett mail eller någon mindre tidning för att kommunicera ut erbjudandet. 

Ednertz fortsätter att berätta vad Djurgården får för vinning av det: ”Vi får massa gratis 

exponering och får folk att gå på matcherna, plus att de bara kan boka via nätet så vi kommer 

åt deras e-mail, på så sätt utökar vi vår maildatabas. Sen har vi ett kampanjupplägg som inte 

skall konkurrera med de vanliga biljetterna”. 

Att Djurgården har ett starkt stöd i Stockholm syns både på medlemsantalet i 

Facebookgruppen och på klubbens publiksnitt, 7760 personer
46

. Ednertz bekräftar detta och 

berättar att det finns ca 300 000 uttalade Djurgårdare i Stockholm. Han säger att får de alla de 

att gå på en match så är det utsålt. Ednertz fortsätter även att beskriva hur Djurgården väljer 

att arbeta kring publiktillströmningen. ”Vår primära målgrupp som vi jobbar mot när det 

gäller att nyrekrytera publik är egentligen marginalbesökarna. Får vi de som går på en match 
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att gå på två matcher, de på två att gå på fyra, och de på fyra matcher skall vi försöka få att gå 

på åtta matcher och de som går på åtta matcher skall vi försöka få över på ett säsongskort”. 

Säsongskortens betydelse för klubben går inte att missta sig på utan är enligt Ednertz den 

viktigaste målgruppen. ”Det absolut viktigaste är att säsongskortarna känner sig uppskattade 

och att de känner att de får valuta för pengarna. Det är absolut viktigaste. Ser vi inte till att vi 

är måna om de då har vi ingen bra bas att stå på heller”. Djurgården har gjort så att 

säsongskorten har tillgång till egen bar och egen ingång. De får även intervjuer i de mail som 

Jan Ednertz skickar inför varje match och klubbens filosofi är att de skall känna sig som den 

viktigaste kundgrupp Djurgården har: ”Skulle jag prioritera så fler säsongskortare, färre 

marginalbesökare, men gärna mer som nyrekrytering” förklarar han. 

Men hur väljer föreningen att arbeta med sin marknadsföring, vilka är det som skall stå för 

Djurgårdens traditioner och ambitioner? Där är svaret mångfald enligt Ednertz. Klubben har 

tagit fram tre olika typer av profiler som de väljer att använda sig av i sin marknadsföring: 

juniorer, trotjänare och nyförvärv. Ednertz berättar att klubben lägger ned tid för att hitta de 

olika profilerna för varje kategori. ”Det gör vi faktiskt strategiskt. Sen är det ju så att vissa får 

ju mer utrymme på grund av personligheterna de är. Är de mer öppna, trevliga och glada så 

får de ofta mer utrymme, framförallt i tv, än de som är mer inbundna och kanske uppfattas 

som lite tråkigare”. 

Frölunda HC 

Intervjun med Frölunda skedde via mail tillsammans med Lisa Wadell, ansvarig för klubbens 

marknadskommunikation. Intervjun genomfördes på detta sätt efter önskemål av 

respondenten och via detta sätt kände vi att Wadell kunde avvara tid till vår undersökning. För 

att besvara våra frågor på bästa sätt tog Wadell till viss hjälp av kollegorna, Press- och 

Informationschef Peter Gyllander och Försäljningschef Magnus Philipson. 

Media/Kommunikation 

När det gäller mediebiten är Wadell väldigt tydlig med att berätta hur Frölunda arbetar. ”Vi 

möter media nästan varje dag och har en mycket bra relation med media, både lokal och riks 

media. Vår relation bygger på samspel. Vi vet vad de vill ha och de vet hur de får det de vill 

ha. De vet också vilka regler som gäller hos oss ”. Som Wadell själv berättar blir de 

kontaktade av media nästan varje dag och mediebevakningen har ökat mer och mer för varje 

säsong. Wadell berättar att vidare om hur positiv denna utveckling är, även fast hon själv inser 

föreningarnas ansvar i det hela. ”All media är i princip bra media, precis som all PR är bra 
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PR. Allt som skrivs om Frölunda är bra, i de allra flesta lägen. Det som kan bli negativt är hur 

man behandlar negativ media. Misslyckas man i behandlingen av negativ media kan det bli 

mindre bra”. 

 

När vi börjar kolla närmare på andra kommunikationsvägar, som till exempel mellan Frölunda 

och dess supportrar, berättar Wadell att hon anser det vara viktigt att ha en bra kontakt med 

sina fans och menar att det är Frölundas stora ansvar att ta hand om sina supportrar. Det 

märks att Frölunda känner detta ansvar då de skapat ett supporterråd som är till för att bolla 

idéer och ska vara ett ställe där båda parter kan uttrycka sina åsikter med varandra. 

”Delaktighet ger alltid ett större intresse och engagemang”, poängterar Wadell.  

 

Frölunda har en så kallad Frölunda-TV som är föreningens videokanal. Wadell berättar att de 

använder verktyget inför varje match och vid större nyhetshändelser i klubben. ”Frölunda-TV 

är ett utmärkt sätt att presentera nya spelare, förklara händelser och liknande”. På frågan om 

detta medium kommer utvecklas i framtiden så bekräftar Wadell detta: ” Frölunda-TV 

kommer att öka med tiden, både vad gäller antalet inslag och med tekniska lösningar”. 

 

I intervjun märker man att Frölundas mediala utbud är stort och att de sociala medierna 

används flitigt, i både kommunikation och marknadsföringssyfte. Frölunda är den 

ishockeyförening i Sverige som lockar flest åskådare och supportrarnas intresse för klubbens 

sociala medier är också stort. Wadell berättar att klubbens Facebookgrupp i dagsläget har flest 

antal medlemmar (ca 63 000 personer) av Elitserieklubbarna, med undantag av Djurgården 

som har sin grupp tillsammans med Djurgården fotboll som har lockat över 80 000 

medlemmar. Men hur har det påverkat Frölundas arbetsätt? Har det förändrat någonting i 

föreningen på grund av detta?  ”Vi har absolut förändrat vårt arbetssätt utifrån nya trender och 

medier. Det är ett måste, och framförallt Facebook är en mycket nyttig kanal för oss och våra 

fans”, menar Wadell. 

Arena/Matcharrangemang 

Att matchdagar ofta brukar vara fyllda av förväntningar från åskådare och supportrar, är 

ingenting nytt utan varit så i många år. Wadell berättar att Frölunda arbetar hårt med att 

försöka utveckla deras matcharrangemang och klubben har en klar vision: ”Vi har som mål att 

ha Sveriges bästa Elitserie-matcharrangemang under 2012. Vi jobbar dagligen i en tillsatt 

grupp för att uppehålla denna utveckling och siktar hela tiden framåt”.  
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Föreningen ligger som sagt i topp av publikligan:  

”Vi vill hela tiden attrahera nya målgrupper, och ofta sker det genom aktivering 

i/på/utanför arenan. Vi har ingen gräns, snarare ett öppet sinne för att kunna locka nya 

målgrupper till våra matcher. Dock äger vi inte vår arena, och blir därför begränsade i 

arbete med restauranger eller barer. Det gör att vi mer fokuserat kan jobba på aktiviteter i 

foajé och arena. Vi arbetar idag med en extern partner i samarbete med evenemang i 

anslutning till arenan”. 

 

När vi frågar Wadell om Frölunda väljer att leta inspiration bland konkurrerande föreningar 

eller andra sporter så ser vi att klubben väljer att försöka vara nyskapande tillsammans med att 

söka sig inspiration utomlands. ”I Sverige och Elitserien vill vi ligga i framkant och vara 

innovativa. Vi lägger stor tid på att själva vara kreativa”. 

Marknadsföring 

Marknadsföringsbiten är idag en stor del inom egentligen alla företag och föreningar och 

många traditionella tillvägagångssätt finns som till exempel radiojinglar och matchannonser 

med klubbens stora stjärnspelare. Men har klubbarna något unikt i sin marknadsföring? 

Wadell berättar att föreningen dessvärre saknar ekonomiska resurser för att i dagsläget gå 

utanför den traditionella marknadsföringsboxen. ”Vi satsar istället på online, sociala medier 

och aktivering med spelare och publik”. Wadell förklarar begreppet online som sådant, hon 

menar inte direkt bannerannonsering utan då istället sociala medier och aktiveringskampanjer. 

Vilka som är viktigast i en reklamkampanj är det inget snack om. ”Det finns ingen tvekan om 

att våra spelare är det finaste vi har och att de är ovärderliga i marknadsföringssammanhang”, 

berättar Wadell. Hon berättar även att Frölunda arbetar lite olika vilka spelare de väljer att 

lyfta fram beroende på säsong till säsong. ”Det är lite beroende på utgångsläge och hur 

lagbygget ser ut inför säsong. Vi arbetar med våra trogna kulturbärare samtidigt som det är 

viktigt för oss att lyfta våra egna, unga talanger. Dessa får i år ta stor plats i vår 

marknadsföring, medan stjärnorna faktiskt får ta ett steg åt sidan”. 

 

Att en ishockeyförening har många olika målgrupper är ett faktum då både media, sponsorer 

och supportrar skall ha sin bit av kakan. Wadell berättar hur klubben väljer att rikta sig till 

sina nuvarande kunder främst. ”Vi har i uppgift att ta väl hand om våra befintliga kunder och 

behålla dem. I steg 2 behöver vi givetvis komma ut till nya målgrupper och attrahera nya 

kunder. Vi jobbar absolut med målgruppsanpassade insatser”. 
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Färjestads BK 

Intervjun med Färjestad BK har gjorts med deras marknadschef Mats Tågmark och det har 

skett via mail. I samtal med den berörde gjordes den överenskommelsens för det var det 

smidigaste sättet i detta fall. 

Media/Kommunikation 

Mediabevakningen runt idrotten blir mer omfattande för varje år, det intressanta är hur det är 

positivt eller rent utav negativt för en förening.  Mats Tågmark berättar att Färjestads BK 

tycker att det beror på hur man ser på saken, det är lite både och. De tycker att mycket 

bevakning väcker intresse och engagemang, men samtidigt så kan det varumärke de byggt 

upp under lång tid raseras på ett kick. Med det menar de bland annat på grund av en händelse 

som förstärkts negativt inom alla mediekanaler. Med det i åtanke ställde vi frågan om det då 

kan vara extra viktigt att ha en bra relation med media för att förebygga sådana situationer. Vi 

var även nyfikna på om de tycker det kan finnas skillnader mellan hur de för en dialog med 

lokala kontra rikstäckande mediekanaler. Men Tågmark upplever att Färjestads BK överlag 

har en bra dialog med media och det finns inga uppenbara skillnader.  

En annan dialog som blir allt viktigare är den med sina supportrar, Tågmark förklarar hur de 

går tillväga: ”Vi träffar vår fanklubb, med delar av ledningen för föreningen varje månad. Då 

lyssnar vi deras synpunkter och idéer. En rak dialog med högt i tak är vår ambition. Hellre än 

dialog via diverse forum utan avsändare!” 

Internet får en allt större roll som kommunikationsmedel, vi undrade därför på vilket sett de 

använder sig av verktyget och hur stor del det har i det dagliga arbetet. ”En ständigt aktuell 

hemsida, facebookgrupp med ungefär 35000 medlemmar, twitter, webbtv, det kommer bli 

ännu mer aktivering med varje individ framför datorn och på plats i arenan” förklarar 

Tågmark. Sociala medier är i ständig fokus och han berättar som sagt att Färjestad är aktivt på 

både Facebook och Twitter. Han utvecklar resonemanget vidare genom att säga hur Färjestads 

arbetssätt börjar dra sig mer mot de sociala medierna än mot de tidigare kanalerna som 

programblad, brev och diverse trycksaker. 

Videoproduktion har börjat användas inom föreningarna som en mediekanal gentemot sina 

supportrar för att sprida engagemang och förstärka sitt varumärke. Enligt Tågmark har de haft 

webb-tv sedan 2003 och det är säkert något som kommer utvecklas i framtiden. ”Fördelen är 

att fler nås av informationen nyheter från föreningen otroligt snabbt vilket bidrar till ett ökar 
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engagemang. Vi kan även styra helt själva vad vi vill ska rapporteras på detta sätt” förklarar 

han vidare. 

För att söka inspiration till sin förening kollar Färjestad på vad kollegor inom både ishockey 

och fotboll arbetar med. De tittar på föreningar i Sverige och även utomlands. De kikar också 

på helt andra branscher än sin egen där många människor finns som söker underhållning och 

upplevelser. Färjestad söker ständigt efter att ligga i framkant på utvecklingen inom webb-tv, 

sociala medier och för att aktivera och engagera sina fans/kunder förklarar Tågmark.  

Arena/Matcharrangemang 

Matchdagarna är de dagar då idrottsklubbarna ska framföra sin produkt. Då kan det vara 

viktigt att leverera underhållning och arbeta kring vissa riktlinjer som man kan stå bakom. Vi 

var nyfikna på hur Färjestad jobbar för att skapa en bättre produkt och hur de arbetar inför 

sina hemmamatcher. Tågmark förklarar att det är mycket arbete i detta: ” En ständig pågående 

kamp eftersom vår publik blir alltmer kräsen på grund av att vår produkt och upplevelser i sig 

är lättare att nå via datorer, mobiler, tv med mera. Vi jobbar mycket med arenamiljön, ljud, 

ljus, mediakub, restaurangkoncept, underhållning för vår publik, barnaktiviteter, tävlingar för 

vår publik, temamatcher med mera”. På frågan om vart gränsen går på vad man kan göra i en 

arena, säger Tågmark att det går att genomföra bara det inte är olagligt eller moraliskt 

olämpligt. 

Marknadsföring 

Marknadsföring kan göras på många olika sätt och genom åren har nog det mesta prövats. 

Konsten att nå ut med ett budskap och få den respons man vill ha är inte alltid det lättaste. 

Tågmark klargör att Färjestad arbetar med klassiska tillvägagångssätt såsom radio, tv, press, 

gerillakampanjer, webb och även sociala medier. Men det klart viktigaste och starkaste i 

slutändan för en framgångsrik marknadsföring, är enligt Tågmark, utan konkurrens lagets 

sportsliga framgångar. 

Vi undrade om Tågmark tyckte de gör något unikt inom Färjestads organisation gällande 

marknadsföringen: ”Möjligen att gerillakampanjer kanske inte är så vanligt. Vi har även ett 

eget radioprogram”. Inom området onlinemarknadsföring har de provat olika bannerbaserade 

annonseringskampanjer som inte gjort större avtryck, utan det de gör på sin egen hemsida är 

oftast det bästa med mest genomslagskraft. I sin marknadsföring jobbar Färjestad väldigt 

brett, det händer att de försöker prickskjuta in sig på vissa målgrupper, som bland annat 

pensionärer, skolor, föreningar och familjer.   
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Inom dagens sportvärld finns det många starka profiler som får större utrymme i medierna 

och de kan på många sätt hjälpa en klubb i marknadsföringssyfte. Kan det vara viktigt att 

jobba med förebilder för en klubb? Tågmark ger sin syn på saken: ” Svårt att se någon riktigt 

storstjärna i de svenska lagsporterna längre, någon som alla verkligen vill se. I saknad av 

storstjärnor så brukar det ge sig med automatik. Den som är bäst blir oftast för stunden den 

populäraste. Varje match har vi alltid två spelare som omgående efter slutsignal kommer ut i 

arenan för signering, intervju och fotografering till våra fans för att om möjligt förstärka 

stjärnstatusen”. 

Linköpings HC 

Vi fick kontakt med Linköpings HC via deras Vice Klubbdirektör Anders Mäki. Vi samlade 

in vårt material från dem via mailkontakt. Vi fick tidigt kontakt med Linköping och för att 

redan från start testa om våra intervjufrågor var relevanta, valde vi att genomföra detta via 

mailen. Det resulterade också i ett snabbt svar och vi förstod att detta gick att utföra. 

Media/Kommunikation 

Mediala kanaler har ett stort omfång och berör många människor på olika sätt, nyheter sprids 

fort och kan vinklas både negativt och positivt. Bevakningen runt klubbarna har blivit 

intensivare. Enligt Anders Mäki tycker Linköpings HC att den ökande bevakningen till största 

del är positiv. Han anser dock att det är en balansgång som är svår att hålla genom att det 

nuförtiden finns flera valmöjligheter, gällande att följa sitt lag utan att vara på plats i arenan. 

”Utmaningen ligger då att förtydliga att live-upplevelsen är oslagbar! Det är den redan idag, 

men måste ständigt utvecklas och vi måste lyckas tala om det för folk. Vi vet att det är fler 

idag än nånsin som följer våra matcher, men det är inte fler som kommer till arenan, vilket är 

utmaningen”.  

När det gäller deras egna dialog med media så finns det många inom Linköpings organisation 

som länge varit med länge i branschen och det bidrar till att finns en bra kontakt med 

majoriteten av journalisterna, som arbetat många år i branschen, hävdar Mäki. Det finns inom 

Linköping en respekt för att journalister arbetar olika och det skiljer sig mellan 

kvällstidningarna som skall sälja lösnummer och webbklick medan morgontidningar har en 

mer strikt hållning. Mäki utvecklar: ”Vi förstår deras jobb, deras neutralitet och att det inte 

alltid är enligt bästa PR för oss, men det är också en utmaning att agera korrekt och göra bra 

saker”. 
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Linköpings fanklubb kallar sig White Lions och Mäki betonar att för klubben är det 

jätteviktigt med en bra dialog mellan klubben och supportrarna. Denna dialog störs ibland av 

orosmoln som kommer upp av en svans av människor som utger sig för att vara supportrar, 

men inte är det egentligen. ”Tyvärr drabbar det dialogen med de riktiga ibland, då vi med 

respekt för all publik inte kan tolerera övertramp. Men detta svänger med tiden och just nu har 

vi en mycket bra dialog i Linköping”. 

Det har öppnats upp för flera kommunikationsmöjligheter med sociala medier och det har 

påverkat Linköpings arbete också. ”Det är arena där många människor rör sig idag och därför 

finns vi med på ett bra sätt och har givetvis ökat resurserna i dessa forum”. Mäki berättar 

vidare att de hittat ett bra sätt för direktkontakt genom att svara på frågor via Facebook. 

Twitter använder de enbart genom enkelriktad kommunikation, men däremot finns det en 

koppling mellan deras Facebook- och Twitter-konton via informationsinlägg de lägger ut, 

detta gäller dock inte svar på frågor. ”Vi försöker ligga i framkant som en service till våra 

supportrar och samarbetspartners och kan ge dem det där lilla extra. Strategin är att fortsätta 

på det spåret”. 

Linköpings HC jobbar som alla andra elitserieklubbar i Sverige med videoproduktion. Det 

förs samarbeten med de andra klubbarna och även med de företag som har tv-rättigheterna för 

att till exempel utbyta reportage. ”Det kommer nog att utvecklas vidare, vi själva är ju de som 

har tillgång till spelare och tränare enligt eget huvud medan extern media kan styras av att till 

exempel inte komma in i omklädningsrummet om vi skulle vilja det”. Mäki berättar vidare att 

fördelen med detta är att de själva har möjligheten att komma ut med korrekt information i 

alla lägen och det de själva producerar ser de ett extra värde i. ”Det finns inga direkta 

nackdelar annat än att det ekonomiskt är svårt att veta om man får avkastning på satsningarna 

då det är indirekta intäkter kopplade till till exempel hemsidor och webb-tv”. 

Arena/Matcharrangemang 

Vi var intresserade av hur Linköping som organisation planerar sina matchdagar och i hur 

deras arbete på Cloetta Center ska bidra till en bättre produkt. ”Vi jobbar ständigt för att ge en 

totalupplevelse från att man kommer tills man går hem. Det görs redan massor, ligger en hel 

del idéer i röret och den del processer som är under utveckling”. Mäki ger ett par exempel på 

vad han pratar om, det som nyligen lanserats är 50-50 lotterier, tacklingsbingon 

LaumannsBingo, Ice projection där hela isen blir en bildskärm, arenaexpert som intervjuas på 

mediakuben, mer statistik online till publiken via mediakuben och Arenaspel Live i 
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samverkan med Svenska Spel, som har tre spelbutiker i arenan som folk kan spela i, till 

exempel på nästa målskytt i matchen. Mäki introducerar nästa projekt, han säger att det 

framöver kommer fler spelarintervjuer och ett arenanätverk. Detta nätverk ska ge alla i 

publiken en snabb uppkoppling och därigenom arenamatchservice direkt via sina 

smartphones. ”Vi utvecklar detta ständigt med tanke på arenaupplevelsen, men det är också 

viktigt att göra de enskilda delarna genomtänkta och bra så det blir proffsigt”, sammanfattar 

Mäki.  

Marknadsföring 

Har man en marknadsföring som sticker ut kanske det leder till att fler får upp ögonen för den 

produkt man lanserar. Enligt Mäki har samarbetet mellan många klubbar gjort att få längre är 

unika i sitt arbete. Det Linköping dock gör är att de sätter en LHC-flagga på alla lokalbussar 

matchdag som en signal till invånarna och ett försök att få dem till arenan. De riktar sin 

marknadsföring mot olika målgrupper och organisationer som företräder diverse målgrupper. 

”Vi jobbar mot båda könen, alla ålderskategorier och med en geografisk spridning i regionen. 

Till exempel startar vi i dagarna upp LHC Kids Club för barn under 12 år”. 

Annars delar Linköpings HC sina marknadsstrategier i två delar, dels för publik som betalar 

med sina skattade pengar och den andra delen är företag och organisationer som handlar med 

avdragsgilla pengar. Mäki klargör: ”För publiken är det diversifiering så att de som vill ha en 

bättre plats och bättre service betalar mer samtidigt som det finns billigare platser som alla har 

råd med. Vi diversifierar även beroende på match, motstånd och veckodag på olika 

prisnivåer”. Företagserbjudandena innehåller mängder med produkter inom exponering, 

representation, personalvård och aktivering. Linköping riktar dock olika erbjudanden 

beroende på hur företaget ser ut. Mäki ger ett exempel att det är en viss skillnad på vad de 

erbjuder Cloetta och ”Nisses cykelverkstad”. 

Fotbollsklubbar 

AIK 

Intervjun med AIK fotboll skedde via telefon tillsammans med marknadschefen Johan 

Cederbrant.  

Media/Kommunikation  

I samtalet med Johan Cederbrant så märks det att han och AIK har tydliga direktiv vad som är 

bra och vad som skall göras kring media och kommunikationsdelen av föreningen. Den ökade 

mediebevakningen tycker Cederbrant är enbart positiv när det går bra för AIK, men när det 
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går dåligt är publicitet i media väldigt dåligt enligt honom och hävdar att klyschan att all pr är 

bra pr existerar inte. ”Detta kan man ju med milt uttryck säga, det är bara en klyscha som 

någon sagt någon gång. Jag tycker snarare att rapporteringen kring de problem som finns runt 

fotbollen och liksom AIK och fotbollen i synnerhet kan tendera att bli väldigt skev och har 

varit väldigt skev de senaste 10 åren, ja 15 åren. Det är väldigt uppslaget, väldigt stort, det vet 

man ju också att viss typ av media väljer att göra det här för de säljer sin egen media”. Denna 

större bevakning har enligt Cederbrant gjort att klubben hela tiden måste tänka på 

exponeringen hela tiden. Vad man säger kommer granskas mycket mer och minsta lilla kan 

bli uppslaget som nått jättestort och det vet de flesta som pratar med media för AIK fortsätter 

han. 

Att AIK är medvetna om detta märks under hela intervjun och kanske främst på klubbens 

mediekanaler som är framtagna för att visa vad AIK känner och tycker kring nyheter kring 

klubben. Ett exempel på det är hur AIK väljer att använda videomediet kring klubben. ”Vi 

använder ju våra egna mediekanaler för att få ut vad vi och hur vi ser på saker och ting. Inte 

hur Expressen, Aftonbladet, DN och Svenska Dagbladet ser eller TV4 eller någon annan, så 

det är motpol mot att liksom visa hur vi ser på situationer. Vi går inte ut och kör för 

spekulativt utan vi talar om vad sanningen är. Det blir ju hela tiden motpol och det tror jag är 

oerhört viktigt att vi från vår sida inte spekulerar i våra egna mediekanaler utan vi talar om 

hur det faktiskt är”. 

Det känns som att mycket av AIK fotbolls media- och kommunikationsarbete är för att hela 

tiden vara tydliga vad som händer kring föreningen för supportrar och sponsorer. ”Ja, det är 

oerhört viktigt att ha en dialog med våra supportrar, i alla fall de goda supportrarna. De står ju 

ändå för 25 % av våra intäkter och kanske mer än så, 30 % av våra intäkter, så vi måste lyssna 

på vad de säger. Det är tjänstefel att inte lyssna på vad våra supportrar säger, eller vår publik 

ska jag säga. Alla som går på fotboll är en form av supporter”. 

AIK väljer att använda sig av många mediekanaler och några av de är lite nyare som 

internetkanalerna, Facebook och Twitter. Men klubben använder sig även av mer traditionella 

medier som de rörliga bilderna och matchprogrammen till varje hemmamatch. Men att det är 

de nyare medierna som gör avtryck märks mycket väl. ”Internet är extremt viktigt. Det är ett 

media som är i princip, om man vänder på steken och säger att det är väldigt få hushåll idag 

som inte har internet. Den har lika stor betydelse som vanlig tv eller radio och nått liknande”. 
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Trots att Cederbrant vet hur stort internet är, så tror han att yngre människor använder den här 

mediekanalen mycket mer än vad de äldre gör. Det har gjort att AIK väljer att satsa på flera 

olika medier, beroende på vilka man väljer att kommunicera med. Cederbrant fortsätter 

berätta att han tror att klubbens mediekanaler kommer att utvecklas vidare och kanske främst 

internetdelen i framtiden. ”AIK måste finnas i alla de här kanalerna och man måste vara aktiv 

i de här kanalerna, så är det”. 

Arena/Matcharrangemang  

När många föreningar väljer att locka publik med andra saker än fotbollen ställer sig 

Cederbrant tvärt emot och hävdar att spelet på plan är det viktiga. ”Vinn matchen, det är 

fotboll vi bedriver och det är det stora och vi kan säga det lite skämtsamt. Vi serveras oxfilé i 

restaurangen och gör den bästa maten och allting så där. Förlorar vi med 3-0 smakar maten 

illa liksom. Ytterst så är det ju det idrottsliga som är, idrottsresultaten som är absolut 

viktigast”. Dock arbetar inte bara AIK med det sportsliga utan de försöker även att jobba med 

aktiviteter på och utanför arenan för att skapa en härlig inramning.  

Det som sker utanför arenan är helt i AIKs regi och det är något som planeras in i detalj hela 

tiden säger Cederbrant. Han säger att då de har 15 matchtillfällen per år så blir det inga 

problem att planera det. AIK har testat olika saker genom åren och Cederbrant poängterar 

återigen att det är det sportsliga som har fokus. ”Vi har provat att ha artister som sjungit i 

pausen och sådana saker men nej det brukar inte vara särskiljt framgångsrikt. Det sportsliga 

går ju alltid först och vi har ju ett sportsligt tidsschema som vi måste hålla oss till för det är tv 

som styr de delarna”.  

Det är dock inne på arenan som supportrarna kommer in i bilden. ”Det går inte att tala om för 

någon att nu ska du hoppa eller att nu ska du klappa. Det där måste ju supportergrupperna 

driva stora delar av det, vi kan de inte tala om för de att de skall göra det”. Supportrarna har 

enligt Cederbrant stort inflytande i inramningen av matchen som i sin tur gör att fler besökare 

kommer till matcherna. Cederbrant berättar även om ett fenomen kring deras supportrar som 

utspelat sig på hemmaarenan Råsunda sen 1980-talet som har med deras val att använda en 

lågprisstrategi på kortsidorna och normalpris på långsidorna. ”Det finns någon slags livscykel 

på Råsunda som har följts rätt länge. När publiktillströmningen började så var det många som 

var på klacksektionerna. När de blir äldre flyttar de över till långsidorna då de tjänar mer 

pengar och när de får familjer så flyttar de till famlijeläktarna. Där sitter de med sina barn och 

barnen kanske ser att det är på Norra jag skall vara egentligen när de blir lite vuxnare. Det 
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finns någon slags livscykel som vi märker att så sker förflyttningen på arenan. Det gäller 

egentligen prissättningen att alla skall kunna gå på fotbollen då vi har en så pass stor arena 

som vi har. Alla ska ha den möjligheten att ta sig till Råsunda utan att på ekonomiskt skäl 

säga att det är för dyrt. Även barnfamiljer skall kunna gå på fotboll, då anpassar man vissa 

läktarsektioner efter vilka som skall sitta på vilka läktare”. 

I intervjun så konstaterar Cederbrant att klubben hela tiden söker inspiration för att utveckla 

klubben. AIK kollar då på vad andra klubbar gör inom både ishockey och fotboll men även 

liknande sporten säger Cederbrant. ”Vi snor nog rätt mycket, vi snor de grejerna som är bra, 

det måste man göra.” Men Cederbrant hävdar även att konkurrensen i Stockholmsområdet 

snarare gynnar klubben än stjälper den. ”Går det bra för Hammarby och Djurgården i 

Stockholm och ligger AIK 1:a, Djurgården 2:a och 3:a Hammarby så är det fantastiskt för 

Stockholmsfotbollen, så ur det perspektivet så konkurrerar vi inte med varandra utan det finns 

andra områden där vi konkurrerar”.  

Marknadsföring  

När det gäller marknadsföringsbiten i AIK så handlar det mycket kring att bygga en story av 

något, som Cederbrant uttrycker sig. AIK försöker hela tiden utveckla sin marknadsföring lite 

baserat vilken motståndare de möter, men inte för att marknadsföra de utan snarare att det är 

nästa match. ”Man talar ju inte ifrån att det är vi som gör någonting utan att vi skulle aldrig 

exempelvis kunna säga ”kom och se Henke Larsson på Råsunda”. Det skulle bli ett totalt 

dramaskri om vi marknadsförde en annan fotbollsspelare för ett annat lag. Däremot kan vi 

prata om att ”Kom och se AIK slå Henke Larsson”. Då är det en annan mentalitet på det, men 

vi kan inte lyfta fram motståndarlagets spelare eller motståndarlaget som sådant som 

höjdpunkten att komma och titta på fotboll. Det är väldigt viktigt för oss”. 

Cederbrant fortsätter och berättar om klubbens marknadsföring och kan konstatera att klubben 

tyvärr inte är som IKEA och kan lägga ut hur mycket pengar som helst på marknadsföring. 

”Vi äger inte nå enorma belopp på marknadsföring utan vi når ju ut, på det sättet är det 

positivt med media att vi når ut att nästa vecka är det match spelar vi match mot Göteborg. Då 

kommer tidningarna att skriva om det, att det kommer vara match”. Det Cederbrant tycker 

AIK gör unikt kring marknadsföringen är deras Facebookgrupp med ca 97 000 medlemmar. 

Han tycker det är fantastiskt bra att kunna nå ut till 97 000 som hävdar sig vara AIKare och 

det är en stor kommunikationskanal inom AIK. Andra saker klubben satsar på är en del 

gerillamarknadsföring i form av att använda olika supportergrupper för att sprida budskap i 
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deras olika forum. Det tror dock inte Cederbrant är något unikt utan finns överallt likt de 

traditionella marknadsföringssätten.  

AIK väljer att använda en del spelare för att marknadsföra klubben och då gärna de framtida 

stjärnorna säger Cederbrant. ”Om vi använder en spelare som kanske idag anses vara stjärna 

marknadsför vi gärna också vår kommande spelare tillsammans med den spelaren”. Dock är 

det inte bara positivt med att uppmärksamma en spelare utan Cederbrant berättar om en 

riktlinje AIK har i sin marknadsföring om att ingen spelare är större än laget. ”Utan AIK är 

AIK, sen är det att de har ett antal spelare på plan eller sidan av plan. Om vi bara marknadsför 

spelarna hela tiden så skulle supportrarna sluta gå om det vore så att den spelaren försvann”. 

Helsingborgs IF 

Vi tog kontakt med Rickard Nilsson via telefon, i samråd med varandra beslutade vi att han 

skulle besvara våra frågor via mail. På grund av att våra frågor går in i flera arbetsområden 

tog Rickard Nilsson hjälp av två kollegor, Informationschefen Frederik Ericsson och 

Souveniransvarige Stefan Nilsson. 

Media/Kommunikation 

Frederik Ericsson säger att han tycker den ökande mediebevakningen som tillkommit på 

senare år enbart är positiv, även om det kan tillkomma granskning och mer kritisk bevakning 

av klubben. ”Det berör och så länge vi kan hantera situationen och äga frågorna så är vi enbart 

vinnare i längden med en ökad bevakning”. På frågan om hur Helsingborgs relation är med 

media i allmänhet så berättar Ericsson att de försöker jobba likvärdigt mot både lokal och 

rikstäckande medier. De arbetar på det sättet för att bygga upp och stärka deras varumärke på 

ett nationellt samt internationellt plan. Men han erkänner dock att bevakningen är tätare med 

lokal media och de kan därför få mer information, men det betyder inte att de ger något 

exklusivt till lokala medier. Ericsson säger att de generellt framställs likvärdigt i medierna, det 

kan skilja sig vid enstaka fall. 

Med tanke på de möjligheter som finns idag inom informationsspridande och kommunikation 

undrade vi på vilket sätt Helsingborgs IF använder internet som verktyg i sitt dagliga arbete. 

Kan det finnas mer att hämta i användandet av detta verktyg, Frederik framhäver tydligt hur 

viktigt internet är för Helsingborgs arbete idag. ”Den absolut viktigaste kanalen ut mot fans, 

sponsorer, media etc. Vi utvecklar vår hemsida kontinuerligt, även mobil sajt, HIF-app. 

Hemsidan skall vara en plattform både historiskt och för nutid. Vår ambition är att utveckla 

sidan till den absolut bästa inom idrott i Sverige”. När vi går in på de kommunikationsmässiga 
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delarna berättar Ericsson att sociala nätverken Facebook, Twitter och YouTube är de mest 

intressanta platserna för Helsingborg att synas ute på idag. I framtiden tror Ericsson att det 

säkert kommer se annorlunda ut, men i dagsläget jobbar de med dessa kanaler för att skapa ett 

intresse och även därifrån kunna göra reklam för egna hemsidan hif.se. För att överlag ha en 

positiv kontakt med sina supportrar förklarar Rickard Nilsson att det inte är lätt att få fram det 

jobb man gör i det tysta. Men de strävar efter att skapa en positiv läktarkultur och 

förändringar runt matcherna har gjorts. Han nämner att förutom deras goda organisation och 

bra spelarmaterial är HIF en av de klubbar i Sverige som arbetar mest strukturerat med frågor 

som rör säkerhet och trygghet. Det fanns ett problem i mitten av 2000-talet med många 

konflikter gentemot supportergrupper, men det har skett en viktigt förändring. Dialogen med 

supportrarna har förbättrats, bland annat genom norm- och konsekvensdiskussioner och större 

delaktighet. 

Vi får en känsla av att videoproduktion är väl prioterat inom Helsingborgs organisation, 

Ericsson förklarar hur de ser på detta verktyg. ”Vi gör en hel del egen TV-produktion. 

Kontinuerliga inslag i webb-TV, storbildsskärm på matcher och även lösa DVD-er. Vi 

utvecklar TV-inslag för varje år. Vi kommer nog aldrig att komma upp till en nivå att 

äga/göra riktig TV-kanal. Webb-TV är vårt primära val”. 

Arena/matcharrangemang  

Matchdagarna är som sagt, de viktigaste dagarna för en idrottsförening. Med tanke på hur stor 

konkurrensen är idag mellan olika sporter och även andra branscher, så gäller det att hitta de 

komponenter som skapar en lockande produkt. Ericsson berättar att de har en önskan att 

kunna förlänga sina arrangemang från de 100 minuter matchen pågår. Men han erkänner att 

det är svårt att attrahera fotbollspubliken, dels på grund av de förutsättningar och faciliteter 

som de har tillgängliga idag. ”Vi gör dock ett gott försök att göra ett ”försnack” från 1 timme 

innan som sänds på storbild och de TV-apparater som är uppsatta på arenan. Vi jobbar med att 

hela tiden öka servicen, så att våra åskådare skall känna sig hyfsat nöjda även om det blir 

förlust på planen. Vi har tankar och idéer om kringarrangemang, men det är som sagt svårt att 

skapa något riktigt bra med dagens Olympia. Mer liv (musik) och färg runt om arenan är en 

modell som vi diskuterat”. Hur arbetet i Helsingborg går till för att locka publik till matcherna 

ska besvaras nämner Ericsson återigen de begränsningar deras faciliteter ger dem. De har 

många idéer som de vill lyfta fram, HIF gör idag ett par riktade event men det krävs väldigt 

mycket jobb för att få dem att gå ihop förklarar Ericsson. Det kan bland annat vara 

sponsorevent, familjevent, föreningserbjudande, skol-arrangemang, barn-event som några 
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exempel på försök Helsingborg gjort kring sina matcher. ”Tyvärr ser vi inte det möjligt att 

göra det till varje match och varje event krockar lite med varandra som det är idag. Bättre 

ytor/faciliteter skulle möjliggöra fler tillfällen av de olika eventen, som barnläktare eller 

familjeläktare etc”. Ericsson berättar vidare att en viktig del i framtiden blir de får tillbaka 

fotbolls- och HIF-intresserade till deras arrangemang. ”Vi får hela tiden ny publik, men vi 

tappar i samma takt. Det kan vara familjesituationer, speldagar och tider, andra intressen, 

ekonomi som är anledningen, det blir en utmaning att hitta rätt modell att få tillbaka ”tidigare” 

publik – men då fyller vi Olympia. Så det skulle vara värt det!” 

Marknadsföring 

För att vara en toppklubb i Sverige är det flera komponenter som behöver fungera inom 

organisationen, inte minst den egna marknadsföringen. På frågan om Helsingborg gör något 

som de anser vara unikt i marknadsföringsväg svarar Stefan Nilsson att de inte gjort något 

sådant speciellt i år. Men de har däremot satsat på en bredare digital marknadsföring såsom 

film och banners. De har också haft ett intresse för att göra gerillaaktiviteter men Stefan 

Nilsson säger att det tyvärr tagit för mycket tid och ofta krävt externa resurser. Hur viktig 

online marknadsföring är för HIF förklarar han kort, ”Vi kör film i TV4 och alla banners är 

länkade direkt till biljettförsäljning. Vi vill sälja så mycket biljetter som möjligt tidigt och 

online”. Vi var nyfikna på om Helsingborg jobbar med riktad marknadsföring för att hitta en 

bredare målgrupp. Stefan berättar att de har en väldigt bred målgrupp, deras mål är att nå ut 

till alla mellan åldrarna 7-90. De riktar sig främst dock till dem med ett intresse för HIF, men 

ibland har de prövat med riktade kampanjer för att locka fler tjejer till Olympia. 

Helsingborgs IF har genom åren haft trupper med profilstarka spelare som varit välkända i 

Sverige men även utomlands. Vi undrade om de på något sätt utnyttjat detta inom 

organisationen och Stefan Nilsson håller delvis med att det kan vara en fördel. ”En stjärna 

lockar alltid folk, det märktes tydligt när Henrik Larsson kom tillbaks. Idag finns ingen lika 

tydlig stjärna så vi försöker lyfta fram alla i laget och plockar en spelare per match. När man 

sen efter säsongen ska göra mer allmänt material försöker vi välja de spelarna som gjort bäst 

ifrån sig under säsongen. Men det finns mycket att ta hänsyn till, man vet ju aldrig hur länge 

en spelare är kvar”.          
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Malmö FF 

Vi intervjuade Malmö FF:s Kommunikationschef Per Welinder via telefon. På grund av att 

slippa problematiken med resande och ett önskemål från respondenten blev detta det bästa 

alternativet. 

Media/Kommunikation 

När vi pratar om det växande medieklimatet och den ökande bevakningen säger Per Welinder 

att Malmö FF ser det som en positiv utveckling. Han tycker att man inte får säga att det är 

något negativt, för klubbens del är det fantastiskt med ett stort intresse, att det finns medier 

som vill bevaka MFF. För deras varumärke är det enbart positivt men den nackdelen som 

finns enligt Welinder är att det sliter hårdare på deras organisation. ”Om vi bestämmer oss för 

att jag är den som ska uttala mig om det händer något, har det hänt något som har riksintresse 

så får jag göra 10-talet intervjuer i radio och tv och fem-sex i tidningar. Det är klart att det på 

ett personligt plan är väldigt slitsamt”. Men trots det gillar Malmö den ökande bevakningen 

och Welinder berättar att de tillhör en av de mest bevakade klubbarna i landet. När Malmö FF 

kallar till presskonferens har de ibland tredubbelt så många journalister på plats jämfört med 

andra klubbar i Sverige. Det finns i grunden ett stort intresse och det måste ses som positivt. 

Det gäller att man tillsätter personal för att hantera det, förklarar Welinder.  

Vi frågade om det finns skillnader i kontakt med rikstäckande kontra lokala medier. Welinder 

svarar att det är en handfull journalister inom olika medier som de hela tiden har kontakt med 

och det är klart att du träffar de lokala oftare. Han antyder att Malmö FF borde bli bättre på att 

bearbeta hela riket, lite för ofta når de bara ut via de lokala medierna. 

Dialogen med sina supportrar är för de flesta klubbar en självklarhet. Enligt Welinder är 

Malmö FF den första klubben i Sverige som satsat på Supporter Liaison Officers. Det är en 

satsning som UEFA startat och det är ett krav som alla klubbar från och med nästa år måste ha 

i sin förening om man vill spela i de europeiska turneringarna. ”Vi kallar det 

supporterdialogsansvarig. Det betyder att det är hans uppgift att lyssna av supportrarna, vad 

som händer i de olika supportergrupperingarna, vad de behöver och kräver för att de ska 

fungera och må bra”. Welinder förtydligar vikten av att klubben ser sina supportar som en del 

av sitt varumärke och hur de jobbar utifrån det. 

Vi frågor Welinder i vilken utsträckning internet har i deras arbete kring media och 

kommunikation, ”mff.se är vår viktigaste informationskanal, när vi gör publikundersökningar 

så kan du ange dina viktigaste informationskällor inför match, då kan du alltid svara på många 
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men där vinner mff.se varje år och det är 75 % av publiken som anger mff.se som sin 

viktigaste informationskälla”. Malmö har sedan ett par år tillbaka också börjat arbeta med 

Facebook, så de bland annat kan fördela nyheterna från mff.se. De har en mobil-app som är 

tillgänglig för nedladdning som även den får alla nyheter, Welinder berättar att de vill 

säkerställa att oavsett vilken digital plattform du använder så ska du kunna få alla nyheter 

kring klubben enkelt fördelade. På Facebook kan deras supportar även diskutera och fånga 

upp sådant som väcker nya frågor. Ett annan viktig kanal är nyhetsbrev, Welinder meddelar 

att de har ett webbsystem som lagrar adresser till personer som varit i kontakt med dem så de 

kan skicka ut nyhetsbrev inför varje match. Welinder sammanfattar: ”Lägger man ihop alla de 

här egna informationskanalerna så skulle man vara lite elak och säga att vi behöver faktiskt 

inte tidningar eller annonseringar i tidningar och tv, men då pratar vi om de redan frälsta, ska 

vi nå ut bredare till kunder gäller det hela tiden att lägga till de bredare informationskanalerna. 

Men för våra kunder idag är den digitala närvaron extremt viktig för att de ska känna sig 

informerade och uppdaterade om vad som händer”. Welinder tillägger att de viktigaste 

kanalerna trots allt är hemsidan och deras e-post utskick, det är de som tydligast når ut, 

Facebook används mer för återkoppling genom att svara på frågor och fånga upp 

missförstånd. 

Malmö FF har även en egen webb-tv kanal som förmedlar filmat material till sina supportar. 

Welinder säger att nu förväntar de sig att kunna se filmade intervjuer, mindre studioprogram 

och reportage. Det är på samma nivå som du förväntar dig ett nyhetsbrev eller 

matchrapporter. Malmö har en halvtidsanställd som bara jobbar med detta medie, men 

Welinder tror inte det kommer utvidgas något mer i dagsläget för han tror inte Malmö har råd 

med det, han ser även inget behov för det.    

Arena/Matcharrangemang 

Har man som sponsor för Malmö FF ett matchvärdskap ingår det att du äger arrangemanget 

helt som matchvärd, enligt Welinder. Det innebär att de har möjlighet att aktivera sitt 

sponsorskap på olika sätt, de kan göra något som pausunderhållning eller något annat på 

arenaområdet. Många sponsorer nöjer sig dock med den ökande exponeringen som 

tillkommer så Welinder erkänner att de inom föreningen har mycket att arbeta på, som att 

skapa mer installationer som kan öka känslan och upplevelsen i samband med matchen. 

Malmö har haft spelautomater från Svenska Spel och Welinder spånar på att de kanske ska ha 

fler sådana och vad det skulle innebära, anordna publiktävlingar skulle vara ett alternativ. De 

har dock provat på att köra arena-tv med gott resultat men som stupat på personalbrist, ”Det är 
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väldigt lätt att komma på roliga saker men väldigt svårt att få personal till att genomföra alla 

idéer man har”. De försöker dock till och från sätta teman på matcherna och sprida det med 

rätt förväntningar på matchen. Men det är inte omöjligt att de kommer diversifiera det 

ytterligare i framtiden resonerar Welinder. 

Welinder berättar att de aktivt jobbar med att erbjuda tydliga exponeringsmöjligheter i 

samband med matcherna inne på deras arena Swedbank Stadion. Sponsorerna ska känna att de 

får en bättre effekt av deras sponsring av Malmö FF. Det betyder inte att du nedvärderar ditt 

egna varumärke, utan tvärtom,  ett starkt varumärke attraherar många och då finns det ett 

värde att vara associerad till det. Det är så de tänker inom Malmö FF enligt Welinder. Vidare 

förklarar han att de har reducerat antalet exponerade sponsorer på arenan från 144 till 16 

stycken sedan flytten till Swedbank Stadion. Det gjordes för att antalet kommersiella budskap 

blev för många och nu har effekten av exponeringen ökat rejält, menar Welinder. 

Marknadsföring 

När vi talar Malmös marknadsföring säger Welinder att det tar flera timmar för han att berätta 

om hur de arbetar med det. För att bryta ner det anser han att det snarare handlar om vilket 

kanalval du gör. Kanal väljer du sedan utifrån vilken strategi du använder, Malmös strategi 

skulle man kunna kalla gravitationsmarknadsföring enligt Welinder. Det innebär att de skapar 

starka relationer med dem som står närmast klubben, det gör man via 

informationsmarknadsföring. ”Det är väldigt viktigt att du inte bara jobbar mot 

slutkonsumenten utan att du jobbar via ambassadörer. Där har vi ett sätt att jobba där ju 

närmare du står klubben desto mer information får du”. Sedan väljer de vilken kanal utifrån 

vem man ska prata med, när det gäller kanaler har Malmö FF alltifrån breda kanaler som tv-

reklam, tidningsannonser, utomhuskampanjer eller radio. Men när de vill få direktkontakt 

med konsumenten vänder de sig ofta till Facebook och e-post utskick. De använder även deras 

mobil-app, berättar Welinder. Ren annonsering och marknadsföring via den egna hemsidan är 

naturligtvis ett framgångsrikt alternativ. ”Men det beror ju på vilken kanal man väljer, beror 

ju lite på vilken målgrupp man ska prata med, du vänder dig oftast till dem breda, men ska vi 

prata om våra ambassadörer går vi via mail eller något annat utskick”. 

Welinder tror att det är farligt att för aktivt blåsa upp individer för mycket i föreningens 

marknadsföring, presterar inte de individer man profilerar kan det uppstå ett problem. ”Det 

finns de gamla sanningarna att man alltid kan sälja mördande reklam, det kan man inte, man 
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kan inte lura folk en dålig och falsk produkt, det går liksom inte. Men däremot när du väl har 

en spelare som vinner popularitet och presterar, då får man vara duktig på att utnyttja det”.    

Jämförelse Ishockeyklubbar  

Media/Kommunikation 

Medievärlden expanderar och fler kanaler börjar tillkomma som ger varje individ möjlighet 

att följa sitt favoritlag. När vi diskuterade om media och hur deras bevakning ser ut idag, var 

alla de tillfrågade överens om att de har märkt en stadig ökning och bredare bevakning av 

deras sport och verksamheter. De kände allihop att det i första hand är en positiv utveckling 

och det är bra för deras föreningar att synas så mycket som möjligt. Men vissa farhågor 

nämndes också, bland annat att nyheter med negativ klang som förstoras upp i medierna kan 

förstöra deras välkända varumärke. Det var en uppfattning som vi fick ifrån Färjestad, medan 

från Frölundahåll handlade det mer om hur de själva behandlar negativ media. En annan 

utmaning nämndes från Linköpings HC, arbetet med att hela tiden locka publik till matcherna 

trots att folket nu har större möjlighet att följa dem på andra ställen än arenan.  

Gällande samspel och dialog med medierna var alla även där lika i sina tankar, de upplever att 

de har en bra relation till media och de inser vikten av att ha det. De möter media varje dag 

och de utger ingen större skillnad i behandlingen med lokal kontra rikstäckande medier. Den 

enda skillnaden enligt Linköping är den mellan kvällstidningar och morgontidningar, de 

förstår att kvällstidningar jobbar mer aktivt efter att sälja lösnummer och väljer nyheter 

därefter. 

De fyra tillfrågade klubbarna är bland de starkaste publiklagen inom svensk ishockey. En av 

de viktigaste inkomstkällorna är just från supportergrupper och de intäkter man får från varje 

hemmamatch. Vi var därför nyfikna på hur deras relation är med supportrarna. Det blir tydligt 

att alla klubbarna har en stor respekt för sina supportrar och de betonar att det är betydelsefullt 

med en löpande dialog. Flera av klubbarna har återkommande möten med sina 

supportergrupper för att diskutera och utbyta tankar. De ger ett intryck av att de vill att deras 

supportrar ska känna sig delaktiga i hur föreningen arbetar. 

Internet som informationskälla och kommunikationsplattform är de tillfrågade klubbarnas 

mest användbara verktyg. De har märkt att deras målgrupper börjar använda de kanalerna och 

därför är det ett måste för dem att finnas där, genom att sprida information och även använda 

kommunikationsplattformer som Facebook och Twitter. Intervjuarna ger oss en uppfattning 

om att klubbarnas använder sina egna hemsidor som främsta informationskanal. Det är där de 
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har flest besökare och kan nå till en bredare massa. Bland annat Djurgården säger att 

hemsidan har flest träffar och är den viktigaste marknadskanalen. Alla fyra klubbarna 

använder sig av sociala medier såsom Facebook och Twitter, de anser att det är viktiga 

plattformer för att ha en direktkontakt med sin publik. Där har de möjlighet att ta emot och 

besvara frågor från supportrar och även skicka ut nyheter. Inom Djurgården tyckte de dock att 

Facebook är en dålig kanal när det gäller nyhetsutskick om kommande matcher bland annat, 

de anser att nyhetsbrev via mail funkar avsevärt bättre och ger en tydligare effekt. I detta fall 

ser de Facebook som ett komplement. 

Men alla klubbarna är ändå eniga om att tendenserna pekar åt de sociala medierna istället för 

gamla arbetssätt som till exempel programblad och diverse trycksaker. Färjestad nämner det 

tydligt och även Frölunda och Linköping säger att de har anpassat sitt arbetssätt efter de nya 

trenderna för de begriper hur nyttiga kanalerna är för dem och deras fans. 

Videoproduktion är också ett växande medie som våra tillfrågade klubbar alla använder sig 

av. De pratar alla positivt om det som fenomen och det ger en extra dimension till deras 

nyhetsspridande. Men de är inte helt nöjda med hur arbetet sköts, de är alla rörande överens 

om att det kan utvecklas ytterligare och målet är att göra det i framtiden. Bara de kan tillsätta 

resurser för det, tillägger bland annat Djurgården, för de ser hur stora möjligheterna är men 

det måste finns ekonomiskt utrymme för det. Flera klubbar nämner fördelen med detta medie 

genom att de själva kan styra vad de vill förmedla ut och det går även att sprida nyheterna 

oerhört snabbt. Det pekar åt att alla de tillfrågade kommer använda sig av videoproduktion i 

en större utsträckning i framtiden. 

Arena/Matcharrangemang 

När vi pratade med intervjupersonerna märkte vi att det fanns flera likheter men även några 

utstickande skillnader mellan hur föreningarna arbetar med att hålla uppe förväntningarna 

kring en matchdag och ha fungerande arenamiljöer. Det som egentligen alla föreningar strävar 

efter är att hela tiden hitta nya lösningar som gör totalupplevelsen bättre på sina 

hemmamatcher. I intervjun med Färjestad berättar Mats Tågmark att det är hela tiden är en 

ständigt pågående kamp att utveckla sina hemmamatcher, han menar att kraven från publiken 

ökar på grund av den ökande mediala standarden där till exempel de mer lättillgängliga 

smartphonesmobilerna och en större mediebevakning har slagit igenom. Linköpings HC är 

egentligen inne på samma spår och de har till och med ett projekt i planeringsfasen där 

publiken skall, med hjälp av sina telefoner, få snabbare matchservice och matchinformation. 
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De olika klubbarna har radat upp saker de genomför kring sina hemmamatcher och det är allt 

ifrån lotterier, mediakuber, bildskärmar, restauranger, pubar och temamatcher med mera. 

Klubbarna försöker hela tiden hitta nya saker som kan medföra ett bättre helhetsintryck hos 

sin publik. Linköpings HCs vice klubbdirektör Anders Mäki pratar om just detta i vår 

intervju: ”Vi utvecklar detta ständigt med tanke på arenaupplevelsen, men det är också viktigt 

att göra de enskilda delarna genomtänkta och bra så det blir proffsigt”. 

Det finns dock en förening som det känns sticker ut lite bland de fyra föreningar vi haft 

diskussioner med. I intervjun med Djurgårdens, VD och marknadsansvarig, Jan Ednertz så 

betonar han väldigt starkt att ”Hockeyn skall stå i fokus”. Ednertz berättar att Djurgården 

satsar främst på att skapa en ett helhetsintryck som bryter lite mot de andra föreningarnas 

arbetssätt. ”Det är tack vare publiken som vi bygger stämningen. Inte a la NHL där vi pumpar 

på massa saker på jumbotron eller musik”. Här har Djurgården valt att använda sig av en 

annan profil än de tre andra klubbarna och satsar mer på publiken och Ednertz berättar att de 

försöker ge sina supportrar så bra villkor som möjligt så de kan skapa stämningen på arenan. 

Dock har även Djurgården likt de andra klubbar vissa saker de satsar på. I detta fall är det med 

olika temamatcher och att försöka öka publikens upplevelse på arenan med hjälp av intervjuer 

med gamla hockeyprofiler och liknande. 

Marknadsföring 

När vi sammanfattar klubbarnas olika marknadsföringsstrategier så kan vi se att alla 

ishockeyklubbar egentligen har en gemensam grund att stå på och även att klubbarna har en 

liknande strategi. Vi kan konstatera att de föreningar vi har undersökt lägger mycket tid på att 

arbeta med klubbarnas eget media, vilket innehåller olika kanaler som bland annat hemsida, 

sociala medier och liknande, men det skiljer sig beroende på vilken förening vi pratat med. 

Både Frölundas Lisa Wadell och Färjestads Mats Tågmark förklarade att klubbarna har provat 

att marknadsföra sig via både externa hemsidor, med olika bannerbaserade marknadsförings 

metoder, och på sina respektive hemsidor vilket gav olika resultat.  Det visade sig vara mindre 

effektivt att annonsera på en extern hemsida jämfört med sitt eget media där klubbens egen 

hemsida har betydligt större genomslagskraft.  

Något som också märks i intervjuerna är att klubbarna har ett tänk och en vilja att hela tiden 

utveckla sin marknadsföring och hela tiden hitta nya vägar för att locka ny publik. Mats 

Tågmark hos Färjestad berättade att klubben satsar mycket på gerillamarknadsföring och ett 

eget radioprogram vilket sticker ut bland de andra föreningarnas tillvägagångssätt. Linköpings 
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HC har precis startat upp sitt projekt ”LHC Kids Club” som är till för barn under 12 år så 

deras marknadsföring är lite mer specialinriktad. Djurgården har en väldigt strategiskt 

upplagd plan hur de skall behandla sina supportrar med säsongskort för att förbättra 

stämningen på arenan och Frölunda arbetar mycket med sina profiler i laget i sin 

marknadsföring för att locka publik. 

Det vi kan se nu när vi sammanställer föreningarna är hur klubbarna väljer att satsa på olika 

saker. Det syns flera olika strategier som klubbar väljer att satsa på och några av dem är en 

tydlig samarbetspartnersbaserad marknadsföringsstrategi, den som mer går ut på att utforska 

gränserna vad man kan göra och även lågbudgetvarianter av marknadsföring.  

Den ekonomiska biten är alltid en stor faktor när det gäller alla idrottsföreningar och som 

även gäller de olika lagens marknadsföringsbudgetar. Man kan se en tendens till att några av 

föreningarna har en del begränsade ekonomiska resurser. Dock märks det som mest på 

Frölunda där Lisa Wadell bekräftar detta i vårt samtal. Klubbens knappa ekonomiska resurser 

för sin marknadsföringsbudget har gjort att de tyvärr inte kan gå utanför de traditionella 

marknadsföringsknepen utan väljer att satsa på mer beprövade sätt som online och sociala 

medier med hjälp av klubbens spelare och publik. Trots att det är bara Frölunda som säger det 

rakt ut kan vi se på intervjun med Djurgårdens Jan Ednertz att klubben väljer medvetet att ha 

en låg marknadsföringsbudget men de har valt en annan väg att jobba vid. 

Djurgården har egentligen ingen annan exponering än sitt eget media vilket inkluderar 

hemsidan, sociala medier och liknande. ”All övrig annonsering och marknadsföring är 

egentligen bara bonus då vi har gjort extremt bra dealar med mediasäljare som har 

Djurgårdshjärta. Vi ser det som en bonus”, förklarade Jan Ednertz i vår intervju. Här har 

Djurgården valt att arbeta fram en strategi där samarbetspartners gynnas både ekonomiskt och 

exponeringsmässigt. Ednertz upplever att de smyger åt sig exponering samtidigt som de 

erbjuder andra föreningar medlemsförmåner vilket gynnar deras förening.  

Djurgården har här valt att arbeta mer med samarbetspartners för att öka exponeringen och 

marknadsföringen och det har även Linköpings HC gjort, fast på ett annat sätt. De har valt att 

arbeta på två olika sett beroende på om det är ett företag eller privatperson i fråga. Klubben 

har valt att marknadsföra olika biljettklasser för att locka fler personer till arenan. De bättre 

platserna kostar mer och de sämre kostar mindre. Anders Mäki förtydligar att ”En bättre plats 

och bättre service betalar mer samtidigt som det finns billigare platser som alla har råd med”. 

När det gäller företagsbiten försöker de locka företagen till arenan via att erbjuda olika 
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möjligheter, som bland annat olika mängd exponering på arenan, personalvård och aktivering 

beroende hur stort företaget är. 

Frölunda var väldigt tydliga att poängtera att ”Det finns ingen tvekan om att våra spelare är 

det finaste vi har och att de är ovärderliga i marknadsföringssammanhang”. Kollar vi på hur 

de andra klubbarna tänker till detta ämne kan vi snabbt se att spelarprofilerna är en stor del av 

klubbarnas marknadsföring. Färjestad väljer att använda sig av de för stunden populäraste 

spelarna för att efter matcherna träffa fansen för att försöka öka stjärnstatusen. Lisa Wadell 

hos Frölunda menar att klubben väljer ut sina spelare till marknadsföringen beroende på 

säsong till säsong på grund av hur laget ser ut. Nuvarande säsong har klubben valt att lyfta 

fram sina unga talanger i sin marknadsföring och låtit stjärnorna kliva åt sidan. Djurgården 

har valt ett bredare spektrum kring deras spelarprofilering och de väljer att arbeta efter tre 

stycken profiler: juniorer, trotjänare och nyförvärv.  

Jämförelse Fotbollsklubbar  

Media/Kommunikation 

När vi pratar om den ökande mediebevakningen märker vi att det finns delade meningar om 

hur det påverkar klubbarna. Både Helsingborg och Malmö FF anser att det bara ska ses som 

positivt att utvecklingen går mot det hållet. De upplever att de kan stärka deras varumärke att 

vara exponerade så pass mycket. AIK däremot anser att en ökad bevakning enbart är positiv 

när det går bra för klubben, annars blir publiciteten negativ för föreningen. Per Welinder 

nämnde dock en negativ aspekt, det är att personalen i organisationen får jobba hårdare 

eftersom arbetsuppgifterna har en tendens att öka när fler medier vill ta del av klubbens 

arbete. Det kan leda till, enligt Welinder, att personalen blir mer sliten. I samtalen med 

fotbollsklubbarna får vi reda på att de inte behandlar lokala och rikstäckande medier på olika 

sätt. De har dock en dagligare kontakt med de lokala medierna, men det betyder inte att de 

utbyter exklusiv information med dem. 

Supporterfrågan är en punkt då respondenterna är eniga, det är viktigt för deras förening att ha 

en dialog med sina supportrar. De inser att det är betydande med samtal där föreningen och 

supportrar kan mötas för att diskutera problem och möjligheter. Johan Cederbrant säger till 

exempel att det vore tjänstefel från AIK att inte lyssna på vad deras supportrar har att säga. 

Welinder berättade för oss att Malmö FF var den klubb som först satsade på direktivet från 

UEFA att starta Supporter Liaison Officers, som går ut på att man ska lyssna på vad 

supportrarna har för åsikter och kontinuerligt föra en dialog.  
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Hur klubbarna använder sig av sina egna mediekanaler har vi kunnat urskilja några 

gemensamma nämnare. Vi märker att samtliga ser internet som den kanal som starkast växer 

och de bygger mycket av sitt arbete just via detta verktyg. Det framgår att det för tillfället är 

den viktigaste kanalen och de ser inga tendenser till att det kommer förändras under de 

närmsta åren. Alla klubbarna men framförallt Malmö FF belyser den egna hemsidan som den 

absolut viktigaste informationskanalen, de har till och med genom undersökningar fått det 

bekräftat att deras egna supportrar, anser att mff.se är den kanal de främst vänder sig till. Men 

från AIK och Helsingborgs sida är det också tydligt hur betydelsefullt internet har blivit. 

Sociala medier såsom Facebook, Twitter och YouTube har även dem en betydande roll i 

arbetet mot supportrarna för våra respondenters förening. Frederik Ericsson påstår att för 

Helsingborg är dessa sociala nätverk mest intressanta att synas i just nu. Det gäller att vara där 

gemene man spenderar sin tid digitalt, för att skapa sig en möjlighet att väcka intresse kring 

sin produkt. Welinder berättar att Malmö använder de sociala medierna som ett verktyg för 

samtal och diskussion. Facebook till exempel är användbart för återkoppling och fånga upp 

missförstånd. Klubbarna nämner också att de sociala medierna kan hjälpa dem att 

marknadsföra sin egen hemsida genom att bland annat länka nyheter därifrån.   

Videoproduktion är även det ett medie som är på frammarsch, gemensamt för 

fotbollsklubbarna vi intervjuat är att de alla har en egen webb-tv kanal. Där har eget 

producerat material som innehåller alltifrån spelarintervjuer till studioprogram. Från samtalen 

med Johan Cederbrant märker vi allra tydligast att AIK ser detta medie som en viktig kanal. 

De anser att mediebevakningen i Sverige vid vissa tillfällen kan vara skev och inte ge en 

rättvis bild. Därför ser de vikten utav att använda sin egen kanal för att få ut vad de tycker och 

tänker. AIK:s producerade material ska fungera som en motpol till den övriga bevakningen 

och de kan själva släppa nyheter och tala om vad de anser är sanningar om sin förening. De 

övriga föreningarna använder också detta medie kontinuerligt för att de känner att det 

förväntas finnas idag, filmade intervjuer, studioprogram och reportage är intressanta för 

supportrarna. Det är ingen av våra respondenter som för tillfället tror att denna kanal kommer 

användas i högre utsträckning de kommande åren. De lägger fokus på vad det gör just nu och 

på grund av ekonomi finns inga tendenser i dagsläget att detta fenomen utvidgas.   

Arena/Matcharrangemang 

I de olika samtalen med intervjupersonerna märktes det rätt snabbt att föreningarna har valt att 

satsa på olika saker inom dess arbete kring sina matcharrangemang. Klubbarna försöker 

erbjuda ett brett utbud som kan öka totalupplevelsen på arenan. Det skiljer sig mellan 
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klubbarna, men det vi kan se är att de flesta arbetar med till exempel videoinslag på arenorna 

som skall öka underhållningsvärdet men även publiktävlingar och temamatcher anordnas. Det 

var dock en punkt som togs upp oftare av föreningarna som har en liten negativ klang, 

klubbarna/arenornas resurser. Båda de skånska föreningarna Helsingborgs IF och Malmö FF 

diskuterade detta i vår undersökning varav Helsingborg visade en del bekymmer kring sin 

arena Olympia. De har många idéer om hur de skall kunna förbättra sina arrangemang men de 

känner att faciliteterna kring arenan inte gör att de kan genomföra de på bästa sätt. Hos 

Malmö låg de bristande resurserna på ett helt annat plan och Per Welinder hävdade att det är 

bristen på personal. ”Det är väldigt lätt att komma på roliga saker men väldigt svårt att få 

personal till att genomföra alla idéer man har”. 

Skillnaderna hur föreningarna jobbar är stora och alla tre föreningar har valt att jobba efter tre 

helt olika strategier. Hos AIK försöker man förbättra sitt matcharrangemang med hjälp av 

supportrarna och sportsliga framgångar. Helsingborg har fokus på att förbättra publikens 

service och underhållningsvärde medan i Malmö tar man hjälp av sponsorerna kring 

matchdagen för att kunna erbjuda större exponeringsmöjligheter och underhållning till 

publiken.  

De största skillnaderna som syns är tydligast mellan AIK och Helsingborg. I AIK berättade 

Johan Cederbrant att största fokus för att förbättra matcharrangemanget är att vinna matchen. 

”Vi serveras oxfilé i restaurangen och gör den bästa maten och allting så där. Förlorar vi med 

3-0 smakar maten illa liksom”. Cederbrant fortsatte även att berätta om att då det bara är 15 

hemmamatcher på en säsong så är det inga problem att planera dessa och AIK har en tydlig 

plan vad som gäller. ”Vi har provat att ha artister som sjungit i pausen och sådana saker men 

nej det brukar inte vara särskilt framgångsrikt”. I Helsingborg var det annorlunda och där 

försöker de istället att förbättra publikens service och underhållning på arenan för att publiken 

skall känna sig nöjda med arrangemanget även ifall en förlust skulle uppstå. Att skillnaderna 

är så pass olika i strategierna hur en förlust kan påverka arrangemanget kan nog bero på 

klubbarnas arbetssätt. AIK har valt att inrikta matcharrangemangen åt ett håll där det 

sportsliga och supportrarna skall stå för stämningen. I Helsingborg är tankarna annorlunda 

och där försöker de istället skapa en större upplevelse kring matchen via saker som olika tv-

inslag och temamatcher. 

Malmö FF har valt att arbeta på ett helt annat sätt än de andra föreningarna kring sina 

matcharrangemang via att ha ett större samarbete med sina sponsorer och matchvärdar. Går 
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ett företag in och sponsrar Malmö FF och blir matchvärd så ingår även hela arrangemanget för 

matchen berättar Per Welinder. Matchvärdarna får chansen att skapa pausunderhållning och 

saker på arenaområdet, men Welinder beklagar sig lite att företagen ofta bara nöjer sig med 

den större exponeringen. 

Marknadsföring 

När vi sammanfattar de olika fotbollsföreningarnas olika marknadsföringsstrategier så kan vi 

se att alla föreningar har valt att basera större delen av deras marknadsföring via 

internetkanaler. De sociala medierna och främst Facebook är en stor kommunikationskanal 

för klubbarna för att få en direkt kontakt med sina konsumenter och supportrar. Andra kanaler 

som är populära hos föreningarna är tv-reklam och andra traditionella medier.  

De största skillnaderna vi kan se i intervjuerna är att klubbarna har valt att satsa på olika 

strategier. Det syns kanske främst på samtalen med Malmö FF och AIK, där märkte vi att 

dessa klubbar har valt att arbeta med tydliga strategier för sin marknadsföring, även om 

klubbarna valt två skilda arbetssätt. Malmö FF har valt en strategi som Per Welinder kallar för 

gravitationsmarknadsföring och informationsmarknadsföring som innebär att skapa starka 

relationer med de som står närmast klubben. ”Det är väldigt viktigt att du inte bara jobbar mot 

slutkonsumenten utan att du jobbar via ambassadörer. Där har vi ett sätt att jobba där ju 

närmare du står klubben desto mer information får du”.  

AIKs marknadsföring är lite annorlunda uppbyggd jämfört med de andra klubbarna och här 

ligger fokuset på att skapa en story kring matchen, att göra den mera intressant. Här pratar 

Johan Cederbrant om att försöka använda det intressanta av motståndarna för att få matchen 

mer attraktiv från åskådarhåll. ”Vi skulle aldrig exempelvis kunna säga ”kom och se Henke 

Larsson på Råsunda”. Det skulle bli ett totalt dramaskri om vi marknadsförde en annan 

fotbollsspelare för ett annat lag. Däremot kan vi prata om att ”Kom och se AIK slå Henke 

Larsson”. Då är det en annan mentalitet på det”. 

En till gemensam strategi vi kunde se på deltagande fotbollsföreningar i undersökningen är 

hanteringen av spelarprofiler i lagen. Klubbarna delar en gemensam tanke om att 

spelarprofiler kan vara bra att ha och Helsingborg gav ett exempel på detta. ”En stjärna lockar 

alltid folk, det märktes tydligt när Henrik Larsson kom tillbaks”. Dock märks det även att 

klubbarna anser att föreningen är större än spelarna och det syns tydligt en försiktighet att 

använda spelarna då de inte vet hur länge spelarna stannar kvar i föreningen. ”Om vi bara 

marknadsför spelarna hela tiden så skulle spelarna sluta gå om det vore så att den spelaren 
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försvann” låter det hos AIK och även Malmö FF inser detta och anser det vara farligt att blåsa 

upp individer i föreningen för mycket då det finns en risk att erbjuda en falsk produkt ifall 

spelaren inte presterar. Helsingborg pratar även dem om riskerna med att profilera spelarna. 

”det finns mycket att ta hänsyn till, man vet ju aldrig hur länge en spelare är kvar”.   

      

Diskussion och slutsatser 

Vi tycker att vår undersökningsmetod har fungerat och vi känner att valet av intervjuer har 

gett oss relevent fakta för att utföra syftet. Det har gett oss ett brett material trots att vi har fått 

tag i ett mindre antal klubbar än vi hade som målsättning från början. Vi märkte att vi fick 

mer material från de intervjuer vi gjorde via telefon än de vi fick besvarade på mailen. Men 

materialet var mer fokuserat på de svar vi eftersökte medan från telefonintervjuerna blev 

samtalen mer öppna, vilket också var en tanke från början. 

En av våra utgångspunkter innan uppsatsen var att det borde finnas skillnader mellan hur 

klubbarna från respektive idrott arbetar med dem tre ämnen vi fokuserat på. Men överlag har 

det inte funnits tydliga skillnader och det har överraskat oss till en viss grad. Då sporterna har 

så pass olika förutsättningar i faciliteter så förväntade vi oss en större skillnad. Det har alltså 

mestadels funnits likheter, de skillnader som förekommit har inte varit lika framträdande som 

väntat.       

Vilka typer av medie- och kommunikationskanaler använder sig 

föreningarna av? 
Vi har märkt med hjälp av de intervjuer vi gjort att samtliga idrottsklubbar är medvetna om 

hur viktigt det är att följa vart utvecklingen är på väg och vart deras eventuella målgrupper rör 

sig i för nätverk och miljöer. Den kanal som sticker ut och genomgående nämns mest i det 

arbete föreningarna gör, är internet. Tendenserna är detsamma både för ishockey- och 

fotbollsföreningarna. Det framgår tydligt att det är det verktyg som klubbarna prioriterar allra 

mest och de kommer fortsätta med det i framtiden. Med tanke på att fler befinner sig på 

internet dagligen så ser vi varför klubbarna börjar rikta in sig åt det hållet. Det gäller att fånga 

upp den stora massan och det finns tendenser som pekar på att det är internet som de flesta går 

att nå ut till. Detta kan tydligt kopplas till Thomas Hylland Eriksens begrepp Standardization.  

Det som uppstått är att internet har börjat användas som en standard av varje förening och 

arbetssätten är liknande. Genom att internet tar allt större plats kan det leda till att andra unika 

tillvägagångsätt börjar minska i utsträckning.  
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Internet har många möjligheter och det kan användas på olika sätt beroende på vad man vill 

göra. Föreningarnas egna hemsidor är dem som profileras starkast genom den information vi 

fått, våra respondenter framhäver ofta sin klubbs hemsida som den betydelsefullaste platsen 

där de sprider information. Det är nog inte så konstigt att de själva vill propagera för sin egna 

hemsida, för att rikta intresset åt det hållet. Men vi upplever att det blir klubbarnas 

utgångspunkt i sin information och kommunikation mot deras supportrar och även sponsorer. 

Sedan använder de sociala nätverk som komplement för att rikta intresset mot den egna 

hemsidan där deras varumärke lyser starkast. Genom att använda de sociala medierna på det 

här sättet kan klubbarna fokusera på att skapa en effektiv plats där allt är samlat, vilket både 

är positivt för klubbarna, som inte behöver lägga mer resurser än nödvändigt och besökarna, 

de kan försäkra sig om att de når all aktuell information. Flera klubbar berättar att 

nyhetsutskick via e-post är det smidigaste sättet att sprida information till sina medlemmar, de 

har i de flesta fall samlat in adresser från dem som besökt deras hemsida. Detta påvisar att det 

kan vara värdefullt att försöka locka intresset till den egna hemsidan med hjälp av andra 

kanaler, för det kan öppna upp för nya möjligheter. 

Sociala medier såsom Twitter och framförallt Facebook är verktyg som idrottsföreningarna 

aktivt använder i syfte för att bland annat föra en dialog med sina målgrupper och sprida 

information. YouTube nämns även det i vissa fall som en kanal det gäller att använda för att 

fånga upp intresse och förstärka klubbens varumärke.  

Innan vi började med denna uppsats hade vi en tanke om att idrottsklubbarna borde arbeta 

aktivt via de sociala medierna, eftersom detta medie har börjats användas av en så pass stor 

massa. Vi kan dock bekräfta genom våra intervjuer att det finns tendenser som pekar på att 

detta börjar hända. Samtliga klubbar inom både ishockey och fotboll talar om att de dagligen 

använder sociala medier i sin verksamhet. De används framförallt som kommunikationsmedel 

gentemot deras supportrar och andra intressenter. Främst Facebook är den kanal som används 

för att svara på frågor, som tidigare nämnts används även de sociala medierna till att sprida 

information och länka vidare till den egna hemsidan. Facebook används även som ett 

klotterplank där de kan ta emot idéer och svara på frågor från supportrar. Den här typen av 

kommunikation, som tar tillvara på feedback, utstrålar att lagen och dess administration 

värdesätter en nära och öppen kommunikation med sina målgrupper. En stärkt relation till 

supportrarna stärker sannolikt även klubbarna. Thomas Hylland Eriksens begrepp Movement 

går tydligt att applicera på detta fenomen, här uppstår ett utbyte av åsikter mellan 

föreningslivet och supporterkulturen. Det sker ett byte av tankar och värderingar mellan parter 
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som kan ha olika bakgrunder och varje enskild individ har någonting att tillföra. Detta 

kunskapsbyte kan förflyttas över många plan och sprida sig vidare till andra föreningar. 

Det fanns dock delade meningar om på vilka sätt de sociala medierna är användbara. De flesta 

lagen innehar en grupp på Facebook där deras supportrar är medlemmar, där har de möjlighet 

att kommunicera och sprida nyheter. Jan Ednertz(VD och marknadsansvarig Djurgårdens IF) 

tog upp en intressant aspekt från deras grupp. Chansen att sälja biljetter till matcherna genom 

att sprida nyheten på Facebook är mycket svårare än till exempel via deras nyhetsbrev, hävdar 

Ednertz. Det är svårt för dem att bedöma vilken andel människor som verkligen kommer till 

arenan av de som är medlemmar i gruppen. Enligt Ednertz är anledningen att alla inte är 

aktiva på Facebook dagligen, därför går inte den informationen ut till dem i tid. Trots att 

Ednertz ser detta som ett problem kan det vara relevant att utnyttja både möjligheterna. 

Respondenter från Malmö FF och Helsingborgs IF nämnde även att deras idrottsklubb brukar 

en egen mobil-app som vem som helst kan ladda hem till sin mobiltelefon. Appen innehåller 

nyheter och aktuella händelser som rör föreningen, det är ett enkelt och smidigt sätt att hålla 

sig uppdaterad. Detta är ett nytänkande fenomen som är nödvändigt att erbjuda. Vart vi än 

befinner oss har dem flesta en mobiltelefon tillgänglig, det gör att en supporter kan ta del av 

information från sin favoritlag oavsett vart han vistas. Det är anmärkningsvärt att ingen 

ishockeyklubb nämnde detta, men det kan vara så att det helt enkelt glömde berätta om det i 

intervjuerna. Men däremot berättade Anders Mäki (Vice klubbdirektör Linköpings HC) att de 

börjat utveckla ett arenanätverk som ska ge åskådaren en snabb uppkoppling till sin 

mobiltelefon med innehållande matchservice.      

Videoproduktion var även det ett medie vi var nyfikna på att se om det används utbrett inom 

de klubbar vi fick tag i. Det vi fått reda på bekräftar att så är fallet, alla klubbar inom ishockey 

och fotboll vi samtalat med, jobbar med någon form av webb-tv. Det har blivit en standard att 

använda sig av denna mediekanal och klubbarna har för närvarande liknande upplägg 

gällande vad den kan bidra med. De flesta klubbarna har ett brett urval av inslag, alltifrån 

studioprogram, reportage och spelarintervjuer. På det sätt Hylland Eriksen resonerat kring 

begreppet Standardization, använder idrottsklubbarna videoproduktion standardiserat. De har 

valt att gå efter ett beprövat arbetssätt som konkurrenter använder, istället för att utveckla ett 

eget unikt arbetsformat.   

Även fast klubbarna använder sig av videoproduktion är alla inte helt nöjda, utan anser att det 

finns mycket att förbättra. Största problemet är helt enkelt att de inte har tillräckligt med 
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ekonomiska muskler för att lägga mer pengar på detta.  Det finns mycket potential i detta 

medie och vi har fått uppfattningen om att de gärna vill utveckla hanteringen av verktyget, för 

det saknas inte idéer. Det faller dock till slut på ekonomi och personalbrist. Vi har genom våra 

intervjuer fått intrycket av att alla klubbarna anser att videomediet ger en extra dimension till 

den övriga bevakningen och det finns många historier att berätta, med hjälp av denna form. 

Gällande framtiden för detta medie var det mer positivare vibbar bland ishockeyklubbarna än 

fotbollsföreningarna, framförallt Frölunda och Färjestad antydde att det kommer satsas mer på 

detta. Fotbollsföreningarna såg för tillfället inga tydliga tecken på att det finns ett tillräckligt 

stort behov för detta.   

 

Vilka strategier använder klubbarna kring sin marknadsföring? 
I jakten på att jaga nya sponsorer, ny publik och att etablera sina varumärken är 

marknadsföringen en viktig del för alla företag och organisationer i dagens samhälle. Det 

finns multinationella företag, exempelvis möbelföretaget IKEA, som lägger otroliga pengar 

för att få en så väl fungerande marknadsföring som möjligt. Det finns dock även 

organisationer som väljer att arbeta tvärt emot med ekonomiskt lättare 

marknadsföringskampanjer. De svenska elitidrottsföreningarna är ett bra exempel på att detta 

kan vi konstatera i den undersökning vi har gjort. Det kan vara en svår balansgång, vi har sett 

är att det är lättare för framgångsrika föreningar att lägga resurser på marknadsföringen. 

Framgångar inom ishockey leder till fler spelade matcher i Elitseriens slutspel vilket kan 

rendera i större intäkter publikmässigt och en ökad exponering för klubben och dess 

sponsorer. Uteblir dessa framgångar kan det uppstå en motsatt effekt och konsekvenserna kan 

bli att en förening kan få sänka sin budget till nästkommande säsong. Ett aktuellt exempel på 

detta är Frölunda HC som efter många års framgångar haft ett par sportsligt tuffa säsonger 

med dåliga resultat, även på det ekonomiska planet. En artikel från Aftonbladet belyser detta 

väl med hur sportsliga misslyckanden kan leda till ekonomiska bekymmer.
47

 Lisa Wadell 

(ansvarig för marknadskommunikation Frölunda HC) nämnde också för oss att de inte har 

tillräckligt med ekonomiska resurser för att gå utanför den traditionella marknadsförings-

boxen.    

Den största gemensamma nämnaren för de sju idrottsföreningar vi pratat med är att klubbarna, 

medvetet eller ekonomiskt påtvingat, har valt att arbeta med små resurser när det gäller sin 

                                                           
47

 Sportbladet http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/elitserien/frolunda/article14002493.ab 
hämtad 2011-12-01 
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marknadsföring. Alla idrottsföreningar har visat stort intresse kring de internetbaserade 

kanalerna som sina egna hemsidor och sociala medier i sitt marknadsföringsarbete. Att 

föreningarna använder just dessa medium kan bero på att väldigt mycket folk använder just 

dessa kanaler i sin egen vardag, vilket gör att klubben kan skapa kontakt med sin målgrupp 

för att både ge och hämta information.  

Men för att vara lite kritiskt diskuterande emot detta och om vi ifrågasätter användandet av de 

internetbaserade kanalerna som till exempel de sociala medierna. Om föreningarna skulle 

arbeta med större marknadsföringsbudgetar, skulle de då välja att arbeta på samma sätt? Nu 

när vi i efterhand kan gå tillbaka till vår undersökning och se hur klubbarna arbetar tycker vi 

oss se fler tendenser att detta val är mer medvetet än styrt av ekonomin. Väldigt få klubbar 

pratar om sina resurser som något negativt utan vi kan istället se att klubbarna verkar ha 

tydliga strategier hur de skall arbeta och att de verkligen tror på det arbete de utför. Internet 

har en stor roll i varje förening men varje förening har valt att använda och utveckla dess 

möjligheter anpassade till sina förutsättningar. 

Vi frågade klubbarna om de jobbar med att profilera enskilda spelare i sin marknadsföring, för 

vi hade en tanke om att det var en vanligt förekommande företeelse. Vi fick blandande svar 

och vi märkte att det fanns några skillnader mellan klubbarna inom ishockey och fotboll. 

Fotbollsklubbarna var mer försiktiga i sitt användande av spelarprofiler för de ansåg att det 

kan vara en risk att göra det på viset. Enligt dem var risken att en spelare som profileras men 

inte presterar kan leda till missnöje mot de förväntningar som byggts upp. Det har snarare 

fokuserat på laget i första hand, som AIK nämnde. Medan däremot ishockeyklubbarna 

arbetade efter tydligare riktlinjer, till exempel Djurgården har valt att arbeta efter en mall som 

bestod av tre olika spelarprofiler. Denna skillnad kan bero på att Elitserien i ishockey har en 

högra status och rankas som en av världens bästa ligor. Det gör att toppspelarna håller en 

högre internationell standard och spelar återkommande i sina landslag. Medan i Allsvenskan i 

fotboll finns det inte många landslagsspelare utan de flesta håller till utomlands. Detta gör att 

spelarna inom ishockeyn i Sverige är starkare varumärken än sina motsvarigheter inom 

fotbollen och detta kan vara en anledning till att ishockeyklubbarna väljer att profilera spelare 

mer aktivt.  

Har föreningarna vissa riktlinjer kring arbetet med arena och 

matcharrangemang? 
En intressant parallell som dykt upp kring hur de olika idrottsföreningarna väljer att arbeta 

med sina matcharrangemang är hur de två stockholmsbaserade föreningarna, AIK och 
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Djurgårdens IF, tänker jämfört med övriga föreningar i undersökningen. Det har blivit en 

splittring där majoriteten av deltagande föreningar strävar efter utveckling och nytänk medan 

Stockholmsföreningarna fokuserar helt på det sportsliga och idrotten i sig.  

För majoriteten av de undersökta lagen är utveckling och nytänk två starka ord. De olika 

klubbarna är ständigt på jakt efter nya kanaler och underhållningsmöjligheter som skall kunna 

ta plats på sidan av planen. De olika föreningarna väljer att satsa på olika saker men det 

gemensamma är tankesättet att hela tiden utveckla arrangemanget kring arenan med saker 

som skall kunna förgylla både publiken och sponsorernas upplevelse och underhållning. Saker 

som föreningarna arbetar med är allt ifrån arena-tv, temamatcher och pausunderhållning, 

något som gör att besökarnas underhållningsvärde höjs. Ur Thomas Hylland Eriksens begrepp 

Movement kan vi se att det hela tiden förflyttas idéer i alla riktningar och det kan vara en 

faktor till varför produkterna ishockey och fotboll hela tiden utvecklar sig. I dagens samhälle 

finns det ett stort utbud av underhållning och idrott för den enskilda individen och vi har sett 

tendenser till att klubbarna hela tiden försöker utvidga sina event för att locka nya supportrar. 

Flertalet av klubbarna pratar om att försöka locka den så kallade marginalsupportern till 

arenorna genom att erbjuda detta utvidgade utbud. 

Däremot för Stockholmsföreningarna är tankegångarna riktade mot en annan strategi. Här är 

båda intervjupersonerna väldigt tydliga med att idrotten skall vara i fokus och att allt annat 

egentligen inte spelar någon roll, det som händer på planen är det viktiga. De arbetar dock 

med kringverksamheter men inte alls i samma utsträckning, prioriteten är fortsatt det 

sportsliga. 

Men hur kommer det sig att denna uppdelning av riktlinjer blir baserade geografiskt, att 

Stockholmsklubbarna skiljer sig från de övriga. De lägger stort fokus på sina supportrar i 

undersökningen och båda lagen har starkt stöd i regionen och även mycket publik på sina 

matcher. Av det vi kan se väljer klubbarna denna inrikting för att Stockholm är så pass stort 

att de inte behöver locka andra målgrupper i samma utsträckning som de övriga klubbarna vi 

pratat med. Det räcker långt med att nå ut till sina supportrar och sportintresserade för att 

locka dem till arenan. Detta blir tydligt när man tittar på intervjun med Jan Ednertz där han 

reflekterar över detta fenomen. 



Linköpings Universitet  Kultur Samhälle Mediegestaltning 
P6 Kandidatuppsats  Maj 2012 

53 
 

Sammanfattning   

Vår uppsats genomfördes med syftet att undersöka hur idrottsföreningar från de två, 

publikmässigt största sporterna i Sverige, fotboll och ishockey, arbetar med sina medie- och 

kommunikationskanaler. Med det menar vi hur använder sig idrottsföreningarna av den nya 

tekniken som sociala medier och andra mediaformer för att utveckla sina föreningar och deras 

matcharrangemang. Är klubbarna interagerade med sociala medier som Facebook, YouTube 

och Twitter eller använder de sig av andra mediaformer som videoklipp, ljudfiler med mera. 

Hur försöker klubbarna locka publik till sina matcher och stärka sitt varumärke samtidigt som 

de utvecklar sin förening?  

För att få insikt i klubbarnas pågående verksamhet och strategiarbete har vi valt att utgå från 

en intervjubaserad metod där vi fick kontakt med fyra ishockeyföreningar, Djurgårdens IF, 

Frölunda HC, Färjestads BK och Linköpings HC samt tre fotbollsföreningar, AIK, 

Helsingborgs IF och Malmö FF. Hos varje förening riktade vi vår intervju till den person som 

var mest lämpad på att svara på våra frågor. Intervjufrågorna baserade vi på tre olika 

huvudområden: Media/Kommunikation, Arena/Matcharrangemang och Marknadsföring. 

Materialet sammanställdes sedan och analyserades vidare i tre olika steg. Först valde vi att 

analysera varje idrottsförening för sig för att kunna se hur de arbetar inom dessa frågor. Nästa 

steg var att analysera och ställa de olika klubbarna, inom respektive idrott, emot varandra. Där 

kunde vi börja se olika tendenser hur de olika sporternas idrottsföreningar arbetar, vad för 

likheter har föreningarna inom sin idrott och vad skiljer de åt.  

En av våra tankar innan uppsatsen var att det borde finnas skillnader mellan hur klubbarna 

från respektive idrott arbetar med dem tre ämnen vi fokuserat på. Men överlag har det inte 

funnits tydliga skillnader och har överraskat oss till en viss grad. Då sporterna har så pass 

olika förutsättningar i faciliteter så förväntade vi oss en större skillnad. Det har alltså 

mestadels funnits likheter, de skillnader som förekommit har inte varit lika framträdande som 

väntat.       
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Bilaga 

Intervjumall 

Övergripande 

 Vilka typer av marknadsstrategier använder ni er av som mest just nu? 

 Följer ni samhällets tekniska utveckling för att anpassa ert sätt att arbeta? 

 Hur utvecklar ni er förening? Kollar ni på era konkurrenter och föreningar inom andra sporter 

för att söka inspiration? 

Sponsorer 

 Vart man än åker ser man att företag börjar tar större plats inom idrotten, till exempel 

ändras flera arena, lag och evenemangsnamn varje år för att få in mer sponsorintäkter! Vart 

går er gräns för hur stor utrymme er sponsorer får ha? Hur mycket kan er förening förändra 

sig och ”sälja” ut er för att inbringa en större ekonomisk inkomst? 

Media och Kommunikation 

Press 

 Den ständigt ökande mediebevakningen, är den enbart positiv för er som förening eller finns 

det till och med negativa aspekter? Vad tycker ni? 

 Hur arbetar ni emot media, kan ni se några skillnader lokalt jämfört med de rikstäckande 

medierna hur ni framställs? Har ni en bättre dialog och relation med de lokala medierna 

gentemot de rikstäckande?  

Supportrar: 

 Hur för ni en dialog med era supportrar och eventuella målgrupper? Tycker ni det är viktigt 

med mycket kommunikation med era fans? Tror ni det kan stärka intresset och synen på er 

förening?  

Fan-TV 

 Använder ni er av så kallad fan-tv produktion? Med videoinslag och så vidare. Om ni gör det, 

hur tycker ni det fungerar? Om inte, varför använder ni inte er av detta verktyg? Tror ni detta 

kommer användas i större utsträckning i framtiden? Vilka fördelar/nackdelar finns? 

Internet 
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 Under 2000-talet har internet börjat spela en allt större roll för idrotten då kommunikation, 

underhållning och innehållsvärdet blivit allt viktigare för den enskilda individen. Hur ser er 

förening på internet och hur använder ni det som hjälpmedel? Hur stor del har internet i ert 

arbete och hur kommer det att se ut om några år tror ni?  

Sociala medier 

 Sociala medier blir allt populärare och hela världen blir mer och mer uppkopplad, även 

idrottsföreningarna. Man ser facebook och twitterkontot överallt, hur arbetar ni kring sociala 

medier? Har ni förändrat ert arbetssätt för att hänga med i utvecklingen? 

Arena/Match 

Matchdag 

 Matchdagar brukar oftast vara fyllda av förväntningar från åskådare redan ifrån när de 

anländer till arenan ändatills matchen börjar. Hur arbetar ni för att er förening skall leverera 

underhållning och en tradition som ni står för?  Har er förening speciella riktlinjer för hur ni 

arbetar på matchdagarna  och för vad som sker under matcherna? Hur jobbar ni för att skapa 

ett bättre produkt? 

Locka publik? 

 Matchdagarna har nu även utvecklats de senaste åren med bland annat restauranger, 

lekplatser för barn och andra saker har flyttat in i arenorna. Hur försöker ni locka publik till 

matcherna? Arbetar ni för att locka olika målgrupper till arenan? Vart går gränsen för saker 

man inte kan göra på en arena för er?  

Marknadsföring 

Generellt 

 Bussplatsafficher, radiojinglar och matchannonser i lokaltidningen är väl beprövade 

marknadsföringsgrepp för att försöka locka publik till matcherna. Hur arbetar ni med 

marknadsföringen? Gör ni något speciellt som ni tror är unikt? 

Online 

 Upplever ni att det blir allt viktigare med onlinemarknadsföring? Har ni redan några 

strategier som ni använder av er nu? 

Målgrupp 
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 I er marknadsföring, riktar ni er på specifikt till vissa målgrupper eller försöker ni vara så 

breda som möjligt? Har ni olika typer av marknadsföring beroende på vem ni vill nå ut till? 

Förebilder 

 I dagens media hör man ofta uttrycket ”stjärna” när man pratar om de bästa spelarna. Hur 

viktigt är det i marknadsföringssyfte att ha en stjärna i sitt lag? Hur arbetar ni i er förening 

med förebilder, är det stjärnorna eller grovarbetarna som porträtteras och varför? Eller är 

det era trotjänare ni vill lyfta fram?  

 

 


