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Sammanfattning 
Målet med studien är tudelat. Å ena sidan är det en granskning av den strategiska 
kommunikationens utveckling och utbredning inom den svenska elitfotbollen; hur den 
allsvenska kommunikationen har förändrats de senaste åren med framförallt fokus på 
medierelationer och kommunikationsplanering. Å andra sidan är det en studie av 
informatörsprofessionens utbredning, eller den kommunikationsstrategiska utbredningen. 
Studien har som syftet att bidra till ett outforskat område inom den svenska 
fotbollsforskningen. 

Genomförandet av studien har skett på två olika sätt. För det första har vi granskat 
relevant forskning om strategisk kommunikation. För det andra har vi utfört 
expertintervjuer med personer som är insatta i svenska elitklubbar, ansvariga hos 
sponsorerna till svensk elitfotboll samt med journalister som har kontakt med klubbarna i 
sitt arbete. 

Den teoretiska delen i studien består av ett ställningstagande till vad vi anser vara 
strategisk kommunikation och varför den är så essentiell att arbeta med, inte minst inom 
sport. Vi applicerar argument från vetenskapliga artiklar med egna erfarenheter för att 
kunna styrka varför strategisk kommunikation är viktig inom svensk elitfotboll. Det 
teoretiska underlaget ger sedan utrymme för en analys av den allsvenska 
kommunikationen. 

Studien visar att de allsvenska elitfotbollsklubbarna, som för ett par år sedan befann sig i 
vad vi kallar ett nolläge vad gäller kommunikationsstrategiskt arbete, har påbörjat sin 
kommunikativa utveckling. Klubbarna har gått från ett slutet och otillgängligt 
förhållningssätt till att bli mer öppna och tillgängliga för sina intressenter. Inte minst på 
grund av den symbios de lever i: medierna behöver fotbollen och vice versa. Samtidigt har 
flertalet av de allsvenska klubbarna utvecklat kommunikativa planer, något som är en 
nödvändighet för att kunna implementera kommunikationen i en organisation. 
Klubbarna, medierna och allsvenskans sponsorer är samtidigt överens om att 
kommunikationsarbetet behöver förbättras ytterligare. Bland annat behöver de klubbar 
som saknar planerad kommunikation prioritera kommunikationsarbetet för att inte 
förlora i slagkraft gentemot de andra klubbarna. Samtidigt krävs det att informatörerna 
inom klubbarna får en mer central roll i föreningen. Vidare visar studien att klubbarna är 
mer förberedda när det gäller att hantera kriser och skandaler. Där har planeringsarbetet 
prioriterats i en högre utsträckning. Samtliga klubbar har en idé till hur de ska arbeta vid 
en kris. Däremot saknar några av dem en nedskrivet krisplan, vilket bör upprättas i 
samtliga föreningar. Slutligen visar studien att informatörsprofessionen breder ut sig på 
ett nytt område. Informatören har tagit fotbollsdomänen i besittning. Det är en utveckling 
som kommer att fortsätta då fotbollsklubbarnas intressenter ställer krav på en förbättrad 
kommunikation. I och med omvärldens krav och klubbarnas beroende av dem kan man 
inte blunda för att den kommunikativa utvecklingen inom Allsvenskan kommer att 
fortsätta. 
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1 Inledning 
Det har gått ett par år sedan Tommy Stambolovski skrev Allsvenskans medialisering. En 
medieteoretisk analys av svensk elitfotboll. Hans forskning visar att de allsvenska 
fotbollsklubbarna utsätts för en omfattande medieexponering. Det innebär att det är 
”ytterst viktigt för fotbollsklubbarna att utveckla […] mediestrategier för att på bästa sätt 
utnyttja de möjligheter som medierna erbjuder” (Stambolovski 2008 s. 12). Stambolovski 
drar slutsatsen att medieexponeringen kommer att fortsätta vara hög och att intresset för 
Allsvenskan kommer att öka. Det ökade mediala intresset kommer att medföra ett större 
intresse från sponsorer. Syns man mycket i medier blir man mer attraktiv bland sponsorer 
(ibid.). Men för att kunna utnyttja de möjligheter som medierna erbjuder behöver man ha 
ett bra kommunikativt tänkande i föreningen, något som enligt Stambolovski saknas. 
Förutom att de allsvenska klubbarna saknar både kommunikationsplaner och 
mediepolicys saknar de renodlade kommunikatörer. 

När Stambolovski genomförde sin studie befann sig det allsvenska 
kommunikationsarbetet i sin linda. Nu vill vi bygga vidare på hans slutsatser. Vi vill 
undersöka hur det allsvenska kommunikationsarbetet ser ut idag; hur den allsvenska 
kommunikationen har utvecklats och förändrats de senaste åren med framförallt fokus på 
medierelationer och kommunikationsplanering. 

*** 

Tisdagen den 8 januari 2008 anslöt en ny typ av kompetens till Allsvenskan då AIK blev 
först med att anställa en kommunikationschef. Man motiverade anställningen med att 
man under föregående år hade ”sett ett behov för klarare och snabbare informationsflöde 
till” omvärlden (Idrottens Affärer 2007). 

AIK såg ett behov av att mätta marknadens efterfråga av information. Precis som 
Stambolovski visar i sin studie såg AIK vikten av kommunikativ kompetens i sin 
organisation. I ett läge där man dagligen utsätts för medialt intresse behöver 
fotbollsklubbarna strategier för att klara av arbetet. Det är detta arbete vi undersöker i vår 
studie samtidigt som vi granskar den strategiska kommunikationens utveckling och 
utbredning i Allsvenskan. 

1.1 Mål och syfte 

När Stambolovski genomförde sin studie 2008 befann sig de allsvenska klubbarnas 
kommunikationsstrategiska arbete i sin linda. Informatörer och kommunikationsplaner 
saknades i många av de allsvenska klubbarna. Man kan säga att kommunikationsarbetet 
befann sig på en slags nollpunkt. Vi vill med vår studie helt enkelt ta reda på hur arbetet 
har förändrats de senaste åren; hur klubbarna tänker och praktiskt arbetar med 
kommunikation och då framförallt gentemot medierna. 
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För att kunna studera hur det kommunikationsstrategiska arbetet ser ut och hur 
klubbarna resonerar kring ämnet har vi valt att lägga fokus på ett antal viktiga aspekter när 
det gäller kommunikation. Vi tittar på klubbarnas medierelationsarbete. Anledningen till 
det är att medierna står för klubbarnas synlighet. Något som är viktigt för att klubbarna 
ska kunna locka till sig sponsorer och supportrar. Vidare tittar vi på i den mån 
kommunikationsplaner och planerad kriskommunikation finns eller inte finns. Att studera 
det ger oss en bra uppfattning om hur högt det strategiska kommunikationsarbetet 
prioriteras i klubbarna samtidigt som det ger en indikation om kommunikationens 
utveckling sedan Stambolovskis studie. Till sist tittar vi på informatörens roll och dennes 
betydelse i de allsvenska organisationerna. 

Således är målet med studien tudelat. Å ena sidan är det en granskning av den strategiska 
kommunikationens utveckling inom den svenska elitfotbollen. Å andra sidan är det en 
studie av informatörsprofessionens utbredning, eller den kommunikationsstrategiska 
utbredningen. 

Studien har genomförts med syfte att lämna ett empiriskt bidrag till den 
samhällsvetenskapliga fotbollsforskningen i Sverige där klubbarnas strategiska 
kommunikationsarbete ännu inte har behandlats. 

Vi uppnår syftet med studien dels genom att vi behandlar relevanta studier av det 
kommunikationsstrategiska arbetet inom sportvärlden, dels genom expertintervjuer med 
väsentliga personer kring svensk elitfotboll. 

1.2 Avgränsningar 

Vi är medvetna om att det finns fler aspekter man kan studera av det 
kommunikationsstrategiska arbetet än de vi har valt att titta på. Man kan exempelvis välja 
att titta närmare på klubbarnas interna kommunikation, deras medieträning eller deras 
arbete med sociala medier. Vi har valt att titta på bland annat medierelationer och arbetet 
med kommunikationsplaner för att vi finner dem relevanta för den här studien. Vi är även 
medvetna om att en fotbollsklubb har många intressenter. Det rör sig bland annat om 
sponsorer, supporterklubbar, medier, myndigheter och arena- och mediepubliker. Den 
strategiska kommunikationen har givetvis med allt detta att göra. Men vi har ingen 
möjlighet inte täcka alla dessa relationer i den här studien. I det här arbetet har vi valt att 
fokusera på klubbarnas relationer till medierna. Anledningen till att vi även har med en 
viss del av sponsorernas syn på klubbarna kommunikationsarbete är för att de fyller 
funktionen av att vara en av klubbarnas intressenter som ser ett behov av att förbättra 
den allsvenska kommunikationen. 
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2 Strategisk kommunikation 
Det här kapitlet utgör studiens teoretiska bakgrund. Här presenterar vi begreppet strategisk 
kommunikation; vad det är och varför det är viktigt. Vi avslutar kapitlet med ett avsnitt som behandlar 
strategisk kommunikation i sportvärlden. I avsnittet presenterar vi den forskning och de reflektioner som 
har gjorts på området om hur det kommunikationsstrategiska arbetet ser ut i sportens värld. 

2.1 Vad är strategisk kommunikation? 

Strategisk kommunikation är ett begrepp med många olika definitioner och som av 
forskare ofta likställs med planerad kommunikation. Enligt kommunikationsforskarna 
Jesper Falkheimer och Mats Heide handlar strategisk kommunikation ”om den 
övergripande strategiska planeringen, utförandet och utvärderingen av en organisations 
kommunikation med både interna och externa publiker” (Falkheimer & Heide 2007 s. 
37). Med det menar de att kommunikationen ska användas som ett styrmedel i 
organisationer och att allt ska kretsa kring det. Samtidigt är det inte enbart 
organisationernas informationsansvariga som har ansvaret för att kommunikationen ska 
fungera utan anställda på alla nivåer ansvarar gemensamt för den strategiska 
kommunikationen. Utan kommunikation kan en organisation inte överleva (ibid.). 

I forskningen har ett parallellt begrepp till strategisk kommunikation trätt fram, nämligen 
corporate communication. Detta begrepp omfattar ”bland annat public relations, 
kriskommunikation, reputation management, community relations, investor relations, 
intern kommunikation, ledningskommunikation, varumärkeskommunikation, 
marknadskommunikation och reklam” (ibid. s. 44). Dessa former av kommunikation 
syftar till att kunna påverka såväl interna som externa intressenter. Det handlar till stor del 
om hur man taktiskt lägger upp kommunikationen. På så sätt kommer begreppet planerad 
kommunikation väldigt nära strategisk kommunikation och just därför betecknas de ofta 
som synonymer. 

Strategisk kommunikation innefattar väldigt många olika kommunikativa områden. Men 
som tidigare nämnts kan vi inte täcka in alla dessa områden i den här studien utan 
kommer att lägga fokus på medierelationer och kommunikationsplanering. 

2.2 Varför bör man bedriva strategisk kommunikation? 

Det finns många anledningar till varför man bör bedriva strategisk kommunikation. Den 
främsta anledningen är att en organisation inte kan klara sig utan strategisk kommu-
nikation. Samtidigt är det viktigt att bedriva kommunikation på rätt sätt. Det handlar om 
att kunna planera och på så sätt hitta sin strategi för att bedriva kommunikation 
(Falkheimer & Heide 2007). 
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Planeringen av den strategiska kommunikationen måste ske såväl internt som externt. 
Skillnaden mellan intern och extern kommunikation är marginell. Det gäller att sprida 
samma budskap till organisationens medlemmar som till dess intressenter. Att skapa 
relationer med sina medarbetare och intressenter är en del av den strategiska 
kommunikationen. Att ha bra relationer är en viktig del för en organisations överlevnad 
(Falkheimer 2001). 

De organisationer som utvecklar och planerar sin interna kommunikation har goda 
möjligheter att uppnå sina uppsatta mål. Verksamheten blir mer homogen och det bidrar 
till en bättre arbetsmiljö där medarbetarna vet vad de ska göra och vad organisationen 
sträva efter. Det medför att arbetet får större meningsfullhet och motivationen ökar 
(ibid.). 

Den strategiska kommunikationen är en stor del av en organisations marknadsföring. 
Marknadsföringen har förändrats från att utgå från kortsiktiga mål där man exempelvis 
vill höja försäljningen till att bli mer långsiktig. Idag handlar det om att skapa och 
vidmakthålla goda kundrelationer. På så sätt har marknadsföringen blivit mer lik public 
relationsarbetet där det är viktigt att skapa goda kontakter med sina intressenter. Numera 
handlar marknadsföring snarare om att hantera och bibehålla relationer än att enbart 
sprida information (ibid.). 

Goda relationer med medarbetarna bidrar till att en organisations profil stärks. Goda 
relationer till kunder och övriga intressenter gör att man har möjligheten att vinna 
ekonomiska resurser. De yttre intressenterna är viktiga att kunna påverka för att stärka 
organisationens profil. Bland dessa intressenter finns bland annat journalister, 
leverantörer och investerare. ”Om det har utvecklats goda relationer är förutsättningarna 
stora för att konsumenterna kommer att vara lojala” (ibid. s. 23). 

I princip allt som händer i en organisation påverkar den. Därför är det en fördel att 
planera kommunikationen med de olika externa aktörerna som man har kontakt med, 
oavsett vilken kategori de kan sättas in i. Dessutom är det viktigt att kunna sprida samma 
budskap till alla intressenter för att de ska få en och samma (positiv) bild av föreningen. 
Man bör dock se till så att materialet som man lämnar ut är anpassat till mottagaren. 
Anpassningen är viktig för att mottagaren ska kunna tolka budskapet. Det går inte att 
skicka ut endas en version av materialet och anta att alla tar det till sig. Språket och 
utformningen av materialet måste anpassas för varje intressent (ibid.). 

En annan viktig aspekt av strategisk kommunikation är att de anställda inom 
organisationen inte ska utsättas för stress som är svår att hantera. De anställda behöver 
utsållad och tolkad information på sitt skrivbord. Detta för att inte drabbas av 
informationsöverflöd där man får lägga tid på att sortera ut vad som är viktigt att beakta i 
informationen som tagits emot. Är informationen strategiskt sorterad kan de anställda 
koncentrera sig på sina egentliga arbetsuppgifter. Strategisk kommunikation underlättar 
därmed de anställdas arbete och bidrar till starkare relationer mellan dem (ibid.). 
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I dagens samhälle finns det många olika sätt att kommunicera strategiskt. 
Marknadskommuniceringen kan ske via reklam/annonsering, kundtidningar, nyhetsbrev, 
publikationer, internet, nya digitala kanaler, sponsring eller utställningar (Eriksson 2008). 
Vilken information som ska ut och vilket kanal som är bäst att använda sig av är upp till 
varje enskild organisation att bestämma och strategiskt planera. Olika organisationer har 
olika typer av intressenter och det gäller för varje förening att analysera vad som är mest 
gynnsamt för just dem och hur de når ut till så många intressenter som möjligt på rätt sätt 
(ibid.). 

För en organisation i ett samhälle där det har blivit allt större fokus på att synas för att nå 
ut med sitt budskap och att locka intressenter (Olsson & Viscovi 2004) har det blivit 
viktigt att jobba med medierelationer (Eriksson 2008). Vill en organisation komma ut i så 
positiv dager som möjligt när man kommunicerar med press, radio, tv och nyhetsbyråer 
gäller det att man har en bra relation till medierna (ibid.). Dessutom är det mediernas bild 
av en organisation som färgar samhällets bild av organisationen då det är mediepubliken 
som är den stora intressenten (Olsson & Viscovi 2004). Därför är det viktigt att 
informationsenheten i en organisation fastställer synsätt och riktlinjer som man sedan 
utgår från när man träder fram i medier. Dessa riktlinjer berättar hur organisationen ska 
agera i olika händelser. Utan dem vet inte de anställda hur de ska agera vid exempelvis en 
kris. Det resulterar oftast i att man stänger ute medierna vilket naturligtvis inte är bra för 
organisationens förtroende (Eriksson 2008). Därför följer nedan en förklaring av vikten 
av kriskommunikation. 

2.2.1 Kriskommunikation 

Nästintill alla organisationer drabbas någon gång av en kris. Därför är det viktigt att man 
innan en kris inträffar strategiskt planerar och förutser vad för möjliga kriser man kan 
drabbas av och hur man kan undvika dem. Har man väl drabbats av en kris är det viktigt 
att organisationen kommunicerar med sina intressenter och de som berörs av krisen. Det 
gäller att hantera de utmaningar som organisationen ställs inför. Likväl är det viktigt att 
efter en kris ta lärdom av det inträffade och att skapa förtroende och försöka återupprätta 
sitt rykte (Ihlen & Robstad 2004). 

En organisation påverkas framförallt negativt av en kris. Den kan skada människor, miljö 
och material. En kris kan försätta hela organisationen i konkurs. Den kan även förstöra 
ens anseende och förtroende i omvärlden. Men en kris kan i vissa fall ha en positiv 
inverkan på en organisation. Den kan medföra en förändring i organisationen som bidrar 
till en positiv vändpunkt eller nystart. Dessutom kan en organisation som hanterar en kris 
på ett bra sätt komma ur krisen med ett bättre anseende. En kris kan således vara en 
möjlighet för en organisation att visa prov på de kvaliteter den har (ibid.). 

För att visa sina kvaliteter behöver en organisation i förväg planera hur de kommunikativt 
ska hantera en krissituation. Vid en sådan situation utsätts man för ett extra stort 
mediepådrag då medierna vill höra de anställdas syn på krisen. En journalist är inte nöjd 
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med en källa utan söker sig till flera olika aktörer inom organisationen. Därför är det en 
stor fördel om organisationen har en strategisk plan för hur kommunikationen ska skötas. 
Vid kriser höjs stressnivån inom föreningen och det medför att planering underlättar och 
minskar stressen. Att ha en plan som talar om för de anställda hur de ska agera och vad 
som ska sägas vid en kris minimerar den negativa rapporteringen om organisationen i 
medierna. Föreningen har på så sätt kontroll över informationen som lämnas ut till 
intressenterna (ibid.). Samtidigt menar kommunikationsforskarna Jesper Falkheimer, Mats 
Heide och Larsåke Larsson (2009) att det är en fördel att använda sig av en specifik 
talesperson då det medför att föreningen får ut ett entydigt budskap. Man ska även låta 
den som är ansvarig i sakfrågan uttrycka sig. 

Det är således viktigt för en organisation att försöka förutsäga de olika typer av kriser 
man kan drabbas av. Man bör även ta reda på vilka som kan tänkas kontakta 
organisationen vid en kris. Vissa organisationer kanske bara kan drabbas av två-tre olika 
typer av kriser medan andra måste förutse fler. Det viktigaste är att de anställda, och 
framförallt ledningen, tar initiativ till hur kommunikation ska skötas vid en kris. På så sätt 
blir det lättare att visa föreningens kvaliteter (Ihlen & Robstad 2004). 

Idag är kriskommunikation och strategisk kommunikation väldigt utbrett i samhället. 
Alltifrån stora börsbolag, mindre företag, myndigheter, organisationer, politiska partier 
och ideella föreningar har informationsavdelningar och kommunikationsstrateger. 
Verksamheter som tidigare inte har haft informatörer eller den typen av kommunikativ 
kunskap har det idag. Men sportens värld är jämförelsevis eftersatt. I Sverige har den 
kommunikativa kunskapen inom idrotten och fotbollen varit blygsam. Anledningen till att 
det inte har arbetats kommunikativt inom idrottens domän i lika hög utsträckning som 
övriga samhället beror inte på att behovet är obefintligt utan snarare att man inte har 
förstått vikten av kommunikation (Viscovi 2010). 

2.3 Strategisk kommunikation och sport 

Vikten av att ha strategisk kommunikation är stor även i sportens värld. Det är ”ytterst 
viktigt för fotbollsklubbarna att utveckla […] mediestrategier för att på bästa sätt utnyttja 
de möjligheter som medierna erbjuder” (Stambolovski 2008 s. 12). 

Elitklubbar exponeras i väldigt hög grad i medierna och den ökade kommersialiseringen 
inom framförallt fotbollen har bidragit till att det blir allt viktigare med synlighet i medier 
(Olsson & Viscovi 2004). En högre medieexponering bidrar till ett större intresse från 
både publiken och sponsorerna. För att kunna påverka sin mediebild är det därför 
nödvändigt att arbeta med mediestrategier (Darnell 2005). Det är arenapubliken som är 
den publik som skapar en inramning och underhållning kring matcherna, men ”det är 
mediepubliken som öppnar vägen till de stora reklamkontona” (Olsson & Viscovi 2004 s. 
180). 
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2.3.1 Praktiska exempel 

Det finns forskning som påvisar vikten av att ha en strategisk kommunikationsplan. Den 
amerikanska NBA-klubben Orlando Magic gjorde ett försök att få staden att sponsra en 
ny arena. Försöket misslyckades på grund av missuppfattningar och bristfällig information 
till medierna. Planen var att stadens turistskatt, den skatt som de besökande turisterna 
betalar, skulle användas till arenabygget. Just informationen om att det rörde sig om 
turistskatten och inte den vanliga skatten missade Orlandos klubbledning att ge när de 
samtalade med medierna. Dessutom saknades information till allmänheten om hur 
basketklubben bidrog till samhället på olika sätt och inte bara krävde att staden skulle 
ställa upp för dem. Hade klubbledningen planerat sitt uttalande i medierna hade de 
kunnat skapa en positiv bild av sin organisation. Men på grund av informationsbrist 
misslyckades de med sitt mål och fick istället stadens invånare mot sig (Mitrook, Parish & 
Seltzer 2008). 

Medie- och kommunikationsforskaren John A. Fortunato (2000) beskriver i sin studie hur 
den amerikanska basketligan, NBA, arbetar med public relationsstrategier på ett positivt 
sätt. Mycket av medieinnehållet kring NBA skapas av ligans informationsansvariga. Fak-
tum är att alla spelare och ledare i ligan medietränas. Det finns också regler som säger att 
spelarna och tränarna måste vara tillgängliga för medierna. ”On game day locker rooms 
are open 90 min before a game and closed 45 min before the start of a game. [...] The 
locker rooms reopen 10 min after the conclusion of the game” (ibid. s. 488). Detta är ett 
led i ligans arbete med att förse medierna med nyheter, eller som Fortunato uttrycker det: 
”or at least being sure to provide the media with the NBA perspective of a story” (ibid. s. 
485). 

NBA erbjuder dessutom en hemsida som är välförsedd med information, lättillgängligt 
för medierna och andra intressenter. De ser till att publicera allt av intresse på sin hemsida 
för att underlätta journalisternas arbete och på så sätt ha större chans att få sitt material 
publicerat (ibid.). 

Forskaren Simon C. Darnell (2005) menar att det går att påverka sin mediebild tack vare 
journalisternas pressade situation att snabbt leverera nyheter. Trots att journalisterna vet 
om att de rapporterar en vinklad nyhet är de i en sådan situation att de inte har något 
annat val. 

För att klubbarna ska kunna stärka sitt anseende krävs det att de ökar sina tillgångar. Med 
tillgångar menas att de ska skapa fler relationer och kontaktnät. Strategiskt kan man arbeta 
med det på tre olika sätt: strategisk integration, strategiska allianser och fusioner. 
Strategisk integration innebär att klubbarna skaffar fler distributörer och leverantörer. 
Strategiska allianser kan innebära att klubben bjuder in sponsorer till matcherna för att på 
så sätt skapa ett bättre samarbete. Fusioner innebär att klubbar går samman och har egna 
allianser för att stärka varandras anseenden (Gladden, Irwin & Sutton 2001). 
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Det gäller även att skapa positiva associationer bland intressenterna kring 
fotbollsklubbarnas värderingar och vad de står för. För klubbarna handlar det om att 
kunna lära sig så mycket som möjligt om sina intressenter. Det gäller att kunna vara 
öppen och lyssna på vad de efterfrågar och vad de önskar sig. Klubbarna behöver 
fokusera på att ta hjälp av teknologin för att kunna förbättra dessa saker och utveckla 
förståelsen om sina intressenter. Exempelvis kan det handla om att utveckla databaser där 
mycket interpersonell kommunikation kan förekomma. Hemsidorna för klubbarna 
behöver utnyttjas och även där kan de vara kostnadseffektiva genom att göra 
undersökningar om vad intressenterna tycker om klubben och vad de skulle kunna 
förbättra (ibid.). 

Ett annat sätt att stärka sitt anseende är att låta intressenterna komma i direkt kontakt 
med klubben. Det innebär bland annat att man låter klubbens spelare och ledare komma i 
kontakt med intressenterna. Det kan exempelvis handla om att klubben anordnar en 
öppen chatt på sin hemsida där supportrar kan kommunicera med spelare. Dessutom är 
det vid marknadsföring viktigt att man kommunicera ut vad klubbens värderingar är och 
vad det står för. Det gäller att skapa meningsfullhet hos intressenterna. Samtidigt gäller 
det att handla utefter dessa värderingar som klubben står för (ibid.). 

Precis som för vilken organisation som helst är det viktigt för en fotbollsklubb att veta 
hur man ska agera kommunikativt vid en kris. Intresset och mediepådraget vid 
krissituationer är enormt stort. Därför gäller det för klubbarna att strategiskt planera hur 
man ska kommunicera med medierna vid en kris. Det handlar om att minimera 
skaderisken av dålig rapportering. Därför är det viktigt att man har klart för sig vad som 
är okej att berätta för sina intressenter och vad som bör skötas internt inom 
organisationen. Samtidigt är det inte bara medierna som intresserar sig för en klubb i kris. 
Sponsorer och andra samarbetspartners vill inte bli förknippade med en klubb som inte 
sköter sig. Det kan hända att man som sponsor säger till klubben att man inte accepterar 
den negativa medierapporteringen när spelare öppet kritiserar varandras prestationer i 
medierna. Därför är det en fördel för klubbarna att planera sina kommunikativa insatser 
mot alla sina intressenter (Ihlen & Robstad 2004). 

2.3.2 Sammanfattning 

Sammanfattar man strategisk kommunikation och sport blir vikten av att synas tydlig. 
Synlighet är ett måste och för att synas behöver fotbollsklubbarna kommunicera 
strategiskt med medier, sponsorer, supportrar och övriga intressenter. Fotboll är en av 
många sporter som har blivit starkt kommersialiserade och därför är elitklubbar idag i 
behov av att bedriva strategisk kommunikation i den synlighetsekonomi som har 
uppkommit. Syns man genererar det intäkter i form av ökad attraktivitet hos sponsorer. 
Det handlar då om att man ska synas på rätt sätt. Genom att skapa ett gediget kontaktnät 
har en klubb större möjligheter att synas på rätt sätt. Då kan man se till att intressenterna 
tar del av ens egna nyheter som beskriver den bild av organisationen man vill visa upp. 
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Positiv synlighet bidrar till mer lojalitet från såväl arena- som mediepubliken och det 
bidrar till att föreningen får högre intäkter. 

Hur ser det ut inom den svenska fotobollen? I det fjärde kapitlet går vi igenom hur de 
allsvenska klubbarna hanterar kraven på att synas. Där behandlar vi klubbarnas 
medierelationer och deras planerade kommunikation. Har de den tillgänglighet som ett 
samarbete med medierna kräver? Har de utvecklat strategiska kommunikationsplaner för 
hur de ska kommunicera med sin omvärld? 

3 Metod 
Det här kapitlet utgör studiens metoddiskurs. Här presenterar vi och argumenterar för valet av den metod 
som vi har använt oss av vid datainsamlingen. Följaktligen beskriver vi själva intervjuprocessen i ett 
separat avsnitt med ett efterföljande avsnitt om accessproblematiken. Därefter följer ett avsnitt där vi 
redogör för våra tankar kring de valda intervjuobjekten. Kapitlet avslutas med en källkritisk diskussion. 

3.1 Expertintervju 

Vi har genomfört vår studie på två olika sätt. För det första har vi granskat relevant 
forskning om strategisk kommunikation och väsentliga artiklar inom sport och 
kommunikation. För det andra – för att uppnå studiens mål – har vi använt oss av 
expertintervjumetoden. Dessa elitintervjuer, som forskaren Bill Gillham (2008) kallar 
metoden, genomfördes med personer som på olika sätt har relevant kunskap om de 
allsvenska klubbarna och de fungerade således som experter på sitt område (Hagström 
1979). 

Respondenten vid en expertintervju erbjuder information som annars varit otillgänglig. 
Denna intervjumetod används då det saknas publicerad kunskap om forskningsområdet. 
Det handlar om att prata med personer som kan dela med sig av sin kunskap inom det 
område man studerar (Gillham 2008, Hagström 1979). Forskarna Vilja Varho och Petri 
Tapio (2005) menar att det är en persons utbildning och yrkesroll inom en organisation 
som ger tillförlitlighet i ens uttalanden inom sitt område. 

Expertintervjun skiljer sig från övriga intervjumetoder då det handlar om att ta del av 
kunskap genom istället för om intervjupersonen. Man analyserar inte respondenten utan tar 
del av den kunskap han erbjuder (Hagström 1979). 

I och med att det saknas material om de svenska fotbollsklubbarnas 
kommunikationsstrategiska arbete kunde vi inte använda oss av någon annan metod för 
insamling av data än expertintervjumetoden. Vi genomförde expertintervjuer med de 
kommunikationsansvariga i fotbollsklubbarna, de sponsoransvariga hos klubbarnas 
samarbetspartners samt med journalister som har kontakt med klubbarna i sitt dagliga 
arbete. 
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3.1.1 Intervjuprocessen 

När vi intervjuade våra respondenter utgick vi från ett frågeschema med öppna frågor. 
Forskaren Bo Hagström (1979) kallar processen för en standardisering av intervjun, vilket 
innebär att varje respondent får samma frågor i samma ordningsföljd. Då vi valde att 
ställa öppna frågor gav det oss möjlighet att ställa lämpliga följdfrågor och 
kompletterande frågor. Journalisten Björn Häger (2007) förespråkar öppna frågor då det 
inbjuder till samtal istället för att uppfattas som ett förhör. En öppen fråga ger dessutom 
möjlighet till förklaringar och utveckling av sitt resonemang då man kan be respondenten 
förklara mer utförligt vad han menar med sitt uttalande. Häger (ibid.) pekar även ut den 
centrala delen av intervjumetoden: konsten att lyssna. En intervju blir inte bra bara för att 
du stället en öppen fråga, utan du måste även lyssna till svaret. Man måste ”vara lyhörd 
för de […] följdfrågor som intervjun ger upphov till” (Hagström 1979 s. 32). 

Av praktiska skäl genomförde vi telefonintervjuer. På så sätt sparade vi tid när vi 
undslapp momentet att ta oss till intervjupersonerna. Med tanke på att våra respondenter 
har en stor geografisk spridning hade materialinsamling med intervjuer ansikte mot 
ansikte tagit alldeles för lång tid att genomföra. Dessutom har telefonintervjun 
gemensamma kvaliteter med en vanlig intervju (Gillham 2008). Precis som vid en intervju 
ansikte mot ansikte handlar det vid en telefonintervju om att lyssna uppmärksamt på 
respondenten. Med tanke på att vi spelade in samtliga intervjuer kunde vi lyssna på den 
som talade och fundera ut lämpliga följdfrågor istället för att sitta och anteckna. En annan 
fördel med att spela in intervjuerna är att man får med exakt vad respondenterna har sagt 
(Hagström 1979). 

De flesta intervjuerna varade mellan 20-40 minuter. Ett par intervjuer varade i 60 minuter. 
Samtliga transkriberades. Dels transkriberade vi dem för att få in informationen på 
datorn, dels för att analysen av materialet påbörjas när man transkriberar (Gillham 2008). 

Två av intervjupersonerna hade ingen möjlighet att genomföra en telefonintervju utan de 
skickade istället skriftliga svar till oss. 

Totalt intervjuade vi 20 personer. 

3.1.2 Accessproblematik 

Det har vissa gånger varit nästintill omöjligt att få tag i respondenter. Det har framförallt 
varit sponsorerna till de allsvenska klubbarna som har varit svåra att nå. Att däremot 
komma i kontakt med klubbarna har varit väldigt enkelt. Tyvärr omintetgjordes samtliga 
klubbars medverkan av olika orsaker. Till exempel kunde Halmstad inte ställa upp då de 
tyckte att det kändes fel att involvera en tredje part då de nyligen hade påbörjat ett arbete 
med en ny kommunikationsplan och policy. Även Helsingborg nämnde den 
kommunikativa uppbyggnadsfasen som en orsak. I andra fall var det tidsbrist som 
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medförde att klubbarna inte kunde ställa upp i vår studie. Detta är dock något man måste 
ha i åtanke när man gör en studie. Det går oftast aldrig att få med alla intressanta objekt. 

3.2 Val av respondenter 

För att uppfylla studiens mål med att granska den allsvenska strategiska 
kommunikationen var det naturligt att vi intervjuade representanter från de allsvenska 
klubbarna. För att kunna göra en så tillförlitlig granskning som möjligt valde vi att 
kontakta samtliga 16 föreningar i Allsvenskan varar nio hade möjlighet att ställa upp. 
Bland de som kunde ställa upp på en intervju fanns etablerade allsvenska klubbar och 
nykomlingar; klubbar från både storstäderna och småorterna; klubbar med olika 
ekonomiska förutsättningar.  

Bland en fotbollsklubbs intressenter är sponsorerna bland de viktigaste. Utan de 
ekonomiska musklerna som en sponsor utgör skulle klubbens tillvaro försämras 
nämnvärt. Därför är det intressant att ta reda på hur sponsorerna ser på 
fotbollsklubbarnas kommunikation. Vi valde således att kontakta olika typer av sponsorer; 
både de som sponsrar hela Allsvenskan och de som enbart samarbetat med ett klubblag. 

Slutligen valde vi att intervjua ett antal olika journalister. De har dagligen kontakt med 
fotbollsklubbarna i sitt arbete och är väldigt insatta i hur klubbarna sköter sin 
kommunikation. 

3.3 Källkritik 

Gillham (2008) menar att man ska se på en intervju som en interaktion mellan två 
människor, och inte som en mekanisk process mellan intervjuare och respondent. 
Samtidigt är man som intervjuare tvungen att hålla en viss distans mellan sig själv och 
personen man intervjuar. Det handlar om att ha insikt i sina bestämda åsikter om ämnet 
man studerar. Precis som vid andra projekt har vi under arbetet med den här studien varit 
tvungna att ha en kritiskt granskande inställning när vi bedömt den information som vi 
har tagit del av. Respondenterna är förvisso experter på sitt område men det är deras 
”subjektiva värld” vi bjuds in till där vi möter deras ”känslor, attityder, uppfattningar och 
tolkningar” (ibid. s. 218). Detta är något som vi varit medvetna om. Hade vi valt att 
kontakta andra personer istället för de vi valde hade svaren kunnat se annorlunda ut. Men 
i och med att de respondenter som har ställt upp i studien oberoende av varandra 
uttrycker sig på liknande sätt visar det att vi har fått fram svar som styrker studiens 
tillförlitlighet. 

Våra intervjupersoner är i många fall vana vid att bli intervjuade. Vid en sådan situation 
måste man vara uppmärksam. Gillham menar att personer ”som har intervjuats många 
gånger tidigare utvecklar standardsvar, en särskild linje, där de antingen inte egentligen 
tänker efter eller också intar en etablerad position” (ibid. s. 88). Detta är något vi anser 
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oss ha undkommit då många av frågorna fått respondenterna att tänka till innan de svarat. 
Och med följdfrågor där respondenterna fått förklara vad de har menat har vi suddat ut 
eventuella standardsvar. 

Enligt Hagström (1979) ställer expertintervjumetoden höga krav på intervjuaren. Man 
behöver ha goda kunskaper inom det problemområde man forskar kring för att kunna 
följa upp respondentens svar med relevanta följdfrågor. Efter tre år vid 
Informatörsprogrammet har vi goda kunskaper inom området. Det innebär att vi är mer 
än väl förtrogna inom kommunikationsfältet. 

Att vi utförde telefonintervjuer har både sina för- och nackdelar. Enligt Gillham (2008) är 
den främsta nackdelen att man inte kan se varandra. Det innebär att man går miste om 
kommunikationens viktiga ickeverbala signaler. Man kan inte uppfatta respondentens 
känslor lika väl. Vi tycker inte det har varit något större hinder då samtalen med 
respondenterna har flutit på bra. Dock har det varit så att vi både en och två gånger – på 
grund av avsaknaden av de ickeverbala elementen – avbrutit en respondent, som efter 
någon sekunds betänketid precis funderat ut ett svar, med en ny fråga. Att vi dessutom 
fick två intervjuer besvarade via e-post innebar att vi inte kunde ställa några direkta 
följdfrågor till respondenterna. 

De ovan nämnda faktorerna kan ha påverkat intervjuprocessen. 

4 Allsvenskans kommunikation 
Det här kapitlet utgör studiens resultat- och analysdel. Kapitlet består av fyra delar: Sluten och 
otillgänglig – våren 2008, Öppen och tillgänglig – våren 2010, Klubbarnas kommunikationsstrategiska 
arbete och Kommunikationens framtid i Allsvenskan. I det inledande avsnittet berör vi den debatt som 
skedde mellan journalister och ett par allsvenska fotbollsklubbar i vilken journalisterna menade att 
klubbarna försvårade deras arbete. I det följande avsnittet argumenterar vi för att det har skett en 
förändring; att den allsvenska kommunikationen har utvecklats sedan Stambolovskis studie. I det tredje 
avsnittet beskriver vi hur det kommunikationsstrategiska arbetet ser ut i teori och praktik. I det sista 
avsnittet berör vi utvecklingen av kommunikationen och dess framtid i Allsvenskan och 
informatörsprofessionens utbredning. 

4.1 Sluten och otillgänglig – våren 2008 

Samtidigt som Stambolovski betonade vikten för de allsvenska fotbollsklubbarna att ha en 
utarbetad mediestrategi debatterades klubbarnas bemötande av journalister. Stambolovski 
menade att en mediestrategi är nödvändig för att kunna ta tillvara på de 
exponeringstillfällen som erbjuds i och med mediernas ökade bevakning av Allsvenskan 
(Stambolovski 2008). Debatten mellan journalisterna och klubbarna visade å sin sida på 
en bristfällig relation mellan parterna. Klubbarnas dåliga bemötande av journalisterna 
hämmade det journalistiska arbetet (Laul 2008). 
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Det enda svar jag kan se är att flera av klubbarnas direktörer och presschefer saknar 
såväl grundläggande kunskap som utbildning och erfarenhet kring medierelationer. Det 
är hög tid att börja utvecklas på det området. (Laul 2008) 

I sin kritik fokuserade journalisten Robert Laul (ibid.) på öppenheten hos de allsvenska 
klubbarna. Han kritiserade bland annat Helsingborg, Malmö FF, AIK och Djurgården för 
att försvåra det journalistiska arbetet. Han menade att den allsvenska attityden gentemot 
medierna är allt annat än sund. Laul var dock medveten om att intresset för Allsvenskan 
ökade bland medierna och på internet, men han såg inte det som en ursäkt för klubbarna 
att bli otillgängliga. Varken Malmö FF eller AIK lämnade ut telefonnummer till sina 
spelare medan Djurgården och Helsingborg valde att endast lämna ut nummer till delar av 
sin trupp. I kontrast till de slutna klubbarna stod de regerande mästarna IFK Göteborg, 
som trots ett stort tryck från sina intressenter fortfarande var en lättillgänglig klubb med 
ett öppet hållningssätt till medierna (ibid.). 

Vidare kritiserade Laul de klubbar som efter sina matcher valt att stänga ute medierna 
från sina omklädningsrum. Han var inte missnöjd med beslutet per se utan kritiken var 
riktad till de klubbar som lät sina spelare ”smita ut bakvägen” istället för att möta 
journalisterna som väntade utanför (ibid.). 

I en miljö där klubbarna är beroende av medial exponering är slutenhet ingen lösning. Att 
försvåra journalisternas arbete genom att hålla inne med telefonnummer till sina spelare 
eller låta dem smita från journalisterna är fel väg att gå. Det resulterar enbart i missade 
exponeringsmöjligheter. Har man istället ett öppet förhållningssätt till sina intressenter 
blir resultatet en ömsesidig relation där journalisterna nyttjar klubben för reportage och 
artiklar medan klubbarna nyttjar journalisterna för medial exponering. 

[D]e allsvenska fotbollsklubbarna försvarar sig med att de har svårt att klara 
anstormningen av journalister som vill nå spelarna. (Jansson 2008) 

Det ökade intresset för Allsvenskan medförde en allt intensivare bevakning av 
fotbollsklubbarna på framförallt internet med bland annat bloggar, forum, tipssajter och 
gratistidningar. Malmö FF försvarade sig med att det var svårt att klara anstormningen av 
det ökade intresset (Jansson 2008). Vilket kan bero på att de vid den tidpunkten inte hade 
någon anställd informatör avsedd att sköta kommunikationen till klubbens omvärld. Men 
även om klubben har en informatör anställd är det ingen garanti för ett fungerande 
medialt samarbete. Problemet ligger snarare i det Stambolovski (2008) påvisar i sin 
forskning: de allsvenska klubbarna behöver utveckla mediestrategier. I Helsingborg fanns 
en informatör, men det saknades en mediestrategi (Jansson 2008). 

Problemet är att Helsingborgs IF inte har någon mediestrategi. Det är väldigt rörigt. 
Ringer man tre personer i ansvarsställning kan man få tre olika svar. Klubben har 
inga glasklara regler för hur mötet med medierna ska fungera. (Jansson 2008) 
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När en organisation saknar en strategi för hur man ska uppträda i olika situationer uppstår 
en osäkerhet bland de anställda. Man vet inte vad man ska göra (Eriksson 2008). Då är 
sannolikheten stor att olika svar ges kring samma fråga beroende på vem i organisationen 
man frågar (Jansson 2008). Saknar en förening en klar plan för mötet med medierna kan 
det resultera i att föreningen sluter sig (Laul 2008). Då medierelationer är av ytterst vikt 
för en fotbollsklubb är det viktigt att man förutom en informationsenhet även utvecklar 
mediestrategier. Informationsenheten ska fastställa riktlinjer som man sedan utgår från i 
exempelvis sin relation med medierna. Dessa riktlinjer berättar hur organisationen ska 
agera i olika händelser och ger de anställda ett stöd i deras möte med medierna och 
omvärlden. 

[D]et är pinsamt att en så stor klubb som Malmö FF […] inte har någon som sköter 
informationen. (Jansson 2008) 

Hade de kritiserade klubbarna haft rätt kompetensen i sin organisation 2008 hade deras 
relationsarbete gentemot medierna sett annorlunda ut. Då hade de tagit sig tid för sina 
intressenter istället för att sluta sig och göra sig oåtkomliga. Hade de haft en informatör 
anställd och utformade strategier hade de klarat av anstormningen från omvärlden. Att 
sakna en kommunikativ kompetens är en stor organisationsbrist. 

Stambolovskis forskning och Lauls observationer tydliggör en nollpunkt i den allsvenska 
kommunikationen. Klubbarna hade ännu inte insett vikten av att arbeta 
kommunikationsstrategiskt. Det gamla tänkandet har dock numera bytts ut mot en inblick 
i vikten av ett kommunikativt tänkande. På bara ett par år har det skett en dramatisk 
utveckling bland de allsvenska klubbarna. Även om kommunikationsarbetet bara är i sin 
inledningsfas har det skett viktiga förändringar vad gäller klubbarnas relationsarbete och 
kommunikativa planeringsarbete. Mer om detta i avsnitt 4.2 och framåt. 

4.1.1 Elitfotbollsmanualen – teori utan praktisk tillämpning 

Sedan 1999 finns det en gemensam manual med riktlinjer för hur man bör sköta sin 
kontakt med medierna. Elitfotbollsmanualen ”är framtagen, bearbetad och beslutad av de 
32 föreningarna inom [Föreningen] Svensk Elitfotboll”, det vill säga de 16 fotbollsklubbar 
i Allsvenskan respektive Superettan (Åberg 2010). Dokumentet betonar vikten av att 
serva medierna i deras arbete och att upprätthålla en god relation till dem. Klubbarna 
rekommenderas att låta sina spelare finnas tillgängliga för medierna i upp till 45 minuter 
efter varje match. Således ska ingen spelare tillåtas smita ut bakvägen. Ytterligare 
rekommendationer gör gällande att klubbarna bör se till så medierna har tillgång till 
spelarnas telefonnummet. Man måste dock ha i åtanke att det är upp till spelarna själva att 
besluta om deras nummer ska ges ut eller inte (SEF 2010). 

Elitfotbollsmanualen påminner om de regler som återfinns i den amerikanska basketligan, 
NBA. Där jobbar man mycket med att vara tillgänglig för medierna och man har bland 
annat regler som avsätter tid både innan och efter matcher där medierna har tillgång till 
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spelarna. Detta är ett led i ligans arbete med att förse medierna med nyheter och är ett bra 
sätt för ligan att nyttja de exponeringstillfällen som uppkommer (Fortunato 2000). 
Skillnaden mellan Allsvenskan och NBA ligger i att det avsnitt som behandlar medier och 
medierelationer i Elitfotbollsmanualen inte enbart är ett regelverk utan innehåller även 
rekommendationer. Dessa rekommendationer står således klubbarna fritt att tolka och 
utföra efter eget bevåg. Däremot visar manualen att fotbollsklubbarna är medvetna om 
vikten av medierna; deras arbete och vikten av att ha ett bra samarbete med dem (SEF 
2010). Men trots att manualen tydligt pekar ut vikten av att ha en bra relation till medierna 
är relationen i praktiken bristfällig. I sin artikel menar Laul (2008) att de allsvenska 
fotbollsklubbarna saknar kunskap kring medierelationer. Vi är beredda att hålla med i det 
avseendet att de saknar kompetensen att arbeta med medierna i praktiken. Däremot har 
fotbollsklubbarna genom Elitfotbollsmanualen bevisligen förstått att medierna är en viktig 
del av fotbollens vardag, precis som fotbollen är en viktig del av den dagliga 
mediebevakningen. 

4.2 Öppen och tillgänglig – våren 2010 

Sedan våren 2008 har man arbetat för att stärka den bristfälliga kommunikativa 
kompetensen i Allsvenskan. Klubbarna har bland annat valt att anställa personal med 
uppgift att sköta klubbens kommunikation. Flertalet av klubbarna har idag utformade 
kommunikationsstrategier vilket både Stambolovski och Laul sett som en nödvändighet. 
Man har dessutom insett vikten av att arbeta praktiskt med att förbättra relationen till 
medierna och sin omvärld. Således finns det två ord som genomsyrar dagens svenska 
elitfotbollsklubbar: öppenhet och tillgänglighet. 

Då mycket av dagens allsvenska kommunikation handlar om att skapa relationer är det 
viktigt att man är öppen och tillgänglig för sina intressenter. Det blir exempelvis svårt att 
få medial exponering om man inte ger någonting tillbaka. Vill en klubb att journalisterna 
ska skriva om dem måste man kunna serva dem med information, bland annat i form av 
spelare som de kan intervjua. Mediesportforskaren Matthew Nicholson uttrycker det på 
följande vis: ”make the media’s job easy and enjoyable” (2007 s. 116). Utan kommentarer 
och åsikter från spelare och ledare blir det svårare för journalisterna att skriva artiklar och 
reportage. Dessa förstahandskällor är av stor vikt för journalisterna i deras dagliga arbete 
(Hansson 2010, Barometern). 

Ja, vi har väl vårt sätt i klubben att bemöta dem, där vi är positiva och försöker hjälpa 
dem så mycket vi kan. Det är vår utgångspunkt. (Danhard 2010, klubbdirektör, IF 
Brommapojkarna) 

De allsvenska klubbarna försöker att ha en så öppen relation som möjligt gentemot 
medierna. Att hjälpa journalisterna i deras arbete underlättar mediernas bevakning av 
Allsvenskan samtidigt som det gynnar klubbarna. Ju mer material en journalist har tillgång 
till desto större är möjligheten till medial exponering (SEF 2010). Det innebär att man ska 
vara öppen i alla aspekter. Att ha öppna träningar, tillgängliga telefonnummer och 
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lättåtkomliga spelare är bara några av de aspekter varje klubb bör uppfylla för att stärka 
sin relation till medierna. 

Jag är en förespråkare för att ha öppna omklädningsrum. Sen är det upp till varje 
klubb, men vi har alltid ett öppet omklädningsrum där pressen är välkommen in direkt 
efter matchen oavsett om vi vunnit eller förlorat. För vi vill finnas tillgängliga för pressen 
för de är väldigt viktiga aktörer. (Jordin 2010, marknadschef, BK Häcken) 

Nej, absolut inte. Det är alltid stängt. (Welinder 2010, kommunikationschef, Malmö 
FF) 

Det finns delade meningar kring klubbarnas omklädningsrum. Några väljer att ha det 
öppet för medierna medan andra att ha det stängt. Någon större betydelse för medierna 
har det inte då de ”kan vänta utanför” (Laul 2008). Det handlar om att respektera 
spelarnas arbetsplats, men spelarna måste även respektera journalisterna. Därför är det 
viktigt att man är tillgänglig för journalisterna, oavsett om de väntar utanför 
omklädningsrummet eller inte. Djurgården, som blivit kritiserade för att de inte har släppt 
in journalisterna i sitt omklädningsrum, har nu öppnat upp för medierna (Riedel 2010, 
informationsansvarig, Djurgårdens IF). En klubb ska dock inte behöva öppna upp sitt 
omklädningsrum för att tillfredställa mediernas behov. Det går att hjälpa medierna på 
andra sätt än att inskränka på spelarnas arbetsplats. 

Vi hjälper press att få ut de spelare de vill prata mer med ur omklädningsrummet. 
(Björklund 2010, styrelseledamot, GAIS) 

I GAIS tillåter man inte journalister inne i omklädningsrummet, men de förstår vikten av 
att låta medierna få tillgång till spelarna. Därför har de personal i närheten av 
omklädningsrummet som bistår journalisterna i deras arbete. Vill en journalist göra en 
intervju med någon av spelarna går en av de anställda in och hämtar den efterfrågade 
spelaren. Dessutom har journalisterna tillgång till spelarna när de kör sin nedcykling efter 
match. Styrelseledamoten i GAIS Anders Björklund (2010) säger att det inte längre är 
något gnäll bland journalisterna över att de inte får komma in i omklädningsrummet. Att 
det inte gnälls längre bör ses som ett tecken på en lyckad hantering av medierna. Det 
handlar, som tidigare nämnts, om att underlätta för journalisterna i deras arbete 
(Nicholson 2007). Vill man ha ett stängt omklädningsrum måste man se till så att 
journalisterna kommer åt spelarna på annat sätt. Det gäller att vara en öppen och 
tillgänglig förening som ställer upp för journalisterna i deras arbete. 

Vi ska inte vara svåra att kunna följa utan vi vill vara tillmötesgående. (Palmér 
2010, marknadsansvarig, Örebro SK) 

Tidigare rättfärdigade de allsvenska klubbarna beslutet att inte lämna ut telefonnummer 
till sina spelare med att de kände sig hårt ansatta av medierna. Den tuffa 
mediebevakningen gjorde att spelarna valde att hålla sina nummer hemliga (Riedel 2008). 
Idag har de flesta klubbar en annan inställning till utlämnandet av telefonnummet. I och 
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med att klubbarna har insett vikten av medial exponering har de förklarat för sina spelare 
vikten av att vara tillgänglig för medierna. Det har lett till att fler spelare låter sina 
nummer vara tillgängliga för journalisterna. I Djurgården har man tidigare har haft spelare 
som har ansett sig vara för stora för att ställa upp för medierna. Då det är spelarna som 
bestämmer om deras nummer ska lämnas ut eller inte är det viktigt att de förstår vikten av 
att låta medierna ha tillgång till deras nummer. Idag har Djurgården i stort sett alla 
spelarnummer tillgängliga för medierna (Riedel 2010, informationsansvarig, Djurgårdens 
IF). 

Ja, förutom de som sällan eller uttryckligen vill ha hemligt och det handlar nästan 
uteslutande om nyanlända spelare som inte kan språket och som därmed vill undvika 
att behöva ha journalister och göra intervjuer över telefon på ett språk som de inte kan. 
(Welinder 2010, kommunikationschef, Malmö FF) 

Ett fåtal av klubbarna i Allsvenskan har som policy att inte lämna ut sina spelares 
nummer, däribland Örebro som ber sina spelare ringa upp journalisten istället. 

Det är vår policy att vi inte gör det. Det kan ju vara någon som säger att de är 
journalist men så är de inte det. Det kan ju då uppfattas som en hotbild istället. Vi 
ber alltid spelaren att [ringa upp] och det gör de alltid. (Palmér 2010, 
marknadsansvarig, Örebro SK) 

De spelare som inte har sitt telefonnummer tillgängligt för medierna ombeds oftast att 
finnas tillgänglig för medierna i samband med matcher och träningar (Riedel 2008). Även 
de spelare som inte kan svenska finns tillgängliga för medierna då klubbarna kan bistår 
medierna med en tolk, men då bör man föranmäla att man vill intervjua den specifika 
spelaren (Jordin 2010, marknadschef, BK Häcken; Welinder 2010, kommunikationschef, 
Malmö FF). 

Journalisterna delar klubbarnas syn vad gäller tillgängligheten på telefonnummer till 
spelarna (Grimlund 2010, Dagens Nyheter). Vad de däremot ser som ett problem är att 
spelarna väljer att ha sina telefoner avstängda. Då spelar det ingen roll om numret finns 
tillgängligt eller inte, om inte spelaren svarar i sin telefon (Anonym journalist 2010). Från 
klubbarnas sida måste man inte bara förklara för spelarna vikten av att ha sitt nummer 
tillgängligt utan även vikten av att svara när någon ringer. Däremot får klubbarnas tränare 
beröm för sin tillgänglighet, så länge det inte handlar om något känsligt ämne. Vid en 
känslig situation svarar ledarna i regel inte när journalisterna ringer (ibid.). Möjligen kan 
tränarna försvara sig med att det inte är deras ansvarsområde och att de då inte ska svara 
på frågorna. Då följer de helt enkelt klubbens kommunikationsplan. Men det är ingen 
ursäkt till att vara oanträffbar. Då är det bättre att svara och hänvisa journalisten vidare till 
den som har ansvar för den gällande frågan. 

Även om klubbarna ger en tydlig bild av att ha utvecklat och förbättrat sitt 
kommunikativa tänkande sedan våren 2008 ger journalisterna en annan bild. Samtliga 
klubbar strävar efter och säger sig vara öppna och tillgängliga, men fortfarande finns det 
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de klubbar som inte når upp till målen. Vissa klubbar ses som öppna och tillgängliga 
medan andra klubbar ses som mer stängda. Det finns dock en gemensam bild av att den 
allsvenska kommunikationen skulle kunna vara mycket bättre på de flesta håll. 

Det varierar kraftigt vad gäller den professionella graden av hur kommunikationen fungerar inom 
klubbarna. (Svab 2010, Helsingborgs Dagblad) 

Journalisten Marjan Svab (2010, Helsingborgs Dagblad) anser att kommunikationen i 
många av de allsvenska klubbarna är amatörmässig i jämförelse med hur kommunikation 
brukar skötas i näringsliv, departement och politiska institutioner. Som tidigare nämnt är 
allsvenskans kommunikationsarbete endast i sin linda. I bland annat näringslivet har man 
hållit på att arbeta kommunikationsstrategiskt betydligt längre än vad fotbollsklubbarna 
har gjort. Men klubbarna utvecklas och kommer bli bättre på att hantera sin 
kommunikation. 

4.2.1 Fotbollen behöver medierna, medierna behöver fotbollen 

De allsvenska klubbarna har en positiv inställning till medierna. De vet att de är i behov 
av medierna för att synas. Som tidigare nämnts vet klubbarna om att de har svårt att få 
medial exponering om de inte ställer upp på intervjuer eller liknande då journalisterna är 
beroende av klubbens förstahandskällor. Samtidigt menar Nicholson (2007) att klubbarna 
drar sig till medierna då det ökar deras synlighet medan medierna drar sig till fotbollen för 
att det lockar fler tittare, läsare och lyssnare. De båda aktörerna behöver varandra. 

Vi är båda beroende av varandra. Det är klart att finns inte vi hade de haft mycket 
mindre att skriva om. (Riedel 2010, informationsansvarig, Djurgårdens IF) 

Enligt Nicholson (2007) är det viktigt att lära känna mediernas aktörer på ett personligt 
plan för att skapa en bra relation till dem. Det innebär att man lär sig journalisternas 
namn och behandlar dem som individer snarare än en anonym massa. Vidare menar 
Nicholson att en av fördelarna med att ha en bra relation till journalisterna är att det blir 
lättare för klubben att komma till tals i medierna (ibid.). Varje förening måste samtidigt 
respektera journalisternas arbete och inse att de är anställda för att granska klubbarna. Det 
innebär att allt som de skriver är inte alltid positivt ur klubbens synpunkt (Welinder 2010, 
kommunikationschef, Malmö FF). Är situationen som sådan att en klubb utsätts för 
mindre smickrande publicitet i medierna kan en bra relation till journalisterna minimera 
kritiken (Nicholson 2007). Därför är det viktigt för varje klubb att arbeta med att stärka 
relationen till medierna. Som tidigare nämnt är det då viktigt att även kommentera 
känsligare händelser och inte stänga ute medierna (Anonym journalist 2010). 

Det är jätteviktigt att vi har en bra relation med media. (Welinder 2010, 
kommunikationschef, Malmö FF) 

Det finns vissa tillfällen under varje säsong då klubbarna och medierna träffas både 
arbetsmässigt och lite mer socialt. Inför den Allsvenskan starten anordnas en 
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upptaktsträff där klubbarna får en heldag med övernattning tillsammans med 
journalisterna. Framförallt på kvällens mingel umgås klubbarna med journalisterna på ett 
mer privat plan. Riedel (2010, informationschef, Djurgårdens IF) tycker att det är ett bra 
sätt att träffas på då man får mer privat tid med journalisterna. 

I Elitfotbollsmanualen (SEF 2010) betonas vikten av att ha en regelbunden kontakt med 
medierna i samband med match. Men kontakten med medierna sträcker sig inte enbart till 
kontakt under matchdag. För att stärka klubbens relation till medierna behöver man jobba 
aktivt med kontakten till dem. I några av klubbarna innebär det ett aktivt arbete med 
kontinuerliga möten med de största medierna i närområdet där man ventilerar sina åsikter 
under mer avslappnade former (Riedel 2010, informationsansvarig, Djurgårdens IF; 
Welinder 2010, kommunikationschef, Malmö FF). 

Jag skulle vilja säga att det handlar om att man måste lyssna på varandra och prata 
med varandra om saker [...] Sen kan vi inte alltid tillfredsställa dem och vi är inte 
alltid överens i alla frågor. Men man kan ha en respekt för varandra genom att i alla 
fall svara på frågorna och förklara varför. (Welinder 2010, kommunikationschef, 
Malmö FF) 

I GAIS har man lagt ned mycket arbete på att lära känna journalisterna som bevakar deras 
matcher. I samband med sina hemmamatcher tar de ut journalisterna en och en i halvtid 
och intervjuar dem. Klubben frågar journalisterna om vad de tycker om standarden på 
Allsvenskan, vad de tycker om spelarna och så vidare. Tanken med arbetet är att 
journalisterna ska lära känna klubben samtidigt som klubben lär känna journalisterna 
(Björklund 2010, styrelseledamot, GAIS). 

Jag gillar ju när man visar vem folk är. (Björklund 2010, styrelseledamot, GAIS) 

4.2.2 Klarar klubbarna anstormningen från sina intressenter? 

Våren 2008 menade de allsvenska fotbollsklubbarna att de inte klarade av anstormningen 
från sin omvärld. Det fick klubbarna att sluta sig vilket resulterade i att medierna fick 
svårt att utföra sitt arbete (Jansson 2008). Den stora ökningen av bloggar, gratistidningar 
och allt tjockare sporttidningar gjorde att klubbarna inte kunde bistå sina intressenter på 
ett effektivt sätt (Riedel 2008). Klubbarna blev helt enkelt överväldigade av allt intresse 
som Allsvenskan genererar. 

Som tidigare nämnts har klubbarna idag ett annat kommunikativt tänkande. Deras 
kommunikativa kompetens har ökat jämfört med för två år sedan. Att de sedan har 
anställt kommunikationsansvariga gör att de idag inte ser sig ha problem med intresset 
från sina intressenter. 

Vi har ju en väldig fördel i att vi har Tony Balogh anställd. Det är ju hans 
huvuduppgift att kunna ta de anstormningarna. (Björklund 2010, styrelseledamot, 
GAIS) 
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Det är framförallt de mindre klubbarna i Allsvenskan som säger sig klara av 
anstormningen från medierna. Samtidigt ser intresset olika ut för de allsvenska 
föreningarna. De mindre klubbarna och framförallt de allsvenska nykomlingarna Mjällby 
och Åtvidaberg har ett mindre tryck från medierna. 

Rent lokalt sett har vi fått väldigt mycket uppmärksamhet, massmedialt. Sen får vi 
inte lika mycket på riksplan och det har att göra med att vi är en liten förening. (Härje 
2010, marknadschef, Åtvidabergs FF) 

Det är väl småklubbarnas dilemma. Så kommer det nog alltid att vara. Man kan inte 
räkna med att det blir jämn exponering för alla klubbar. (Jordin 2010, marknadschef, 
BK Häcken) 

Uppfattningen bland de allsvenska klubbarna är att det är storstadsklubbarna som får 
mest medial uppmärksamhet. Mycket av mediernas intresse för en klubb baseras på 
klubbens storlek, intresset för klubben och vad de presterar på planen (Härje 2010, 
marknadschef, Åtvidabergs FF). En klubb som IFK Göteborg som räknas till en av de 
populäraste klubbarna i Sverige får mer medial exponering än exempelvis 
lokalkonkurrenten GAIS av naturliga skäl. Intresset för IFK Göteborg är helt enkelt 
större än intresset för GAIS. 

Så länge IFK Göteborg är Sveriges absolut populäraste idrottslag så kan vi inte hålla 
på och tjafsa om att det står mer om dem. (Björklund 2010, styrelseledamot, GAIS) 

Storklubbarna menar att de klara av anstormningen från sina intressenter. De medger 
dock att det kan vara svårt att handskas med intressenterna vid speciella tillfällen när de 
blir hårt ansatta av medierna. Att de mindre klubbarna i Allsvenskan säger sig klara 
anstormningen från medierna beror inte enbart på att de har kommunikationskompetens i 
föreningen. Intresset för klubbarna är mindre vilket gör att de inte utsätts för en lika hård 
bevakning som exempelvis AIK. 

Det är inte så att vi har 50 journalister som ringer samma dag och vill träffa samma 
spelare. Men där är vi fortfarande en liten klubb. Jag kan tänka mig att AIK har haft 
en anstormning nu med tanke på deras dåliga inledning och det stora intresset för dem. 
(Jordin 2010, marknadschef, BK Häcken) 

Samtidigt är grundinställningen i de allsvenska klubbarna, oavsett liten eller stor, att det är 
bra med medial bevakning. Det är bra att medierna ringer klubbarna och visar sitt intresse 
för dem. Oavsett hur stor anstormningen är kan man inte stänga ute medierna. Man 
måste vara tillgänglig för dem. 
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4.3 Klubbarnas kommunikationsstrategiska arbete 

4.3.1 Kommunikationsplanering 

Det är oerhört viktigt att vi syns i media och att folk uppmärksammar oss. (Danhard 
2010, klubbdirektör, IF Brommapojkarna) 

Om man tittar på våra marknadsintäkter så är de mycket, mycket större än vad de 
var för tio år sen. Och det har ju en följd av att exponeringen har blivit så pass mycket 
större. (Riedel 2010, informationsansvarig, Djurgårdens IF). 

Som tidigare nämnts är de allsvenska klubbarna beroende av mediernas exponering av 
dem. En hög medial exponering innebär att fler sponsorer väljer att investera i klubben 
och fler personer väljer att gå på deras matcher (Björklund 2010, styrelseledamot, GAIS; 
Nicholson 2007). Därför är det oerhört viktigt för en förening att ha kommunikativ 
kompetens för att kunna tillvarata de exponeringstillfällen som uppkommer. Man måste 
således kunna planera sin kommunikation. De föreningar som planerar sin 
kommunikation har stor chans att få medial exponering, eller som Nicholson uttrycker 
det: ”those who fail to plan get no media coverage” (2007 s. 122). Oavsett om det gäller 
storklubbarna AIK och IFK Göteborg eller de allsvenska nykomlingarna Mjällby och 
Åtvidaberg är det viktigt att arbeta utifrån kommunikativa planer. Att utforma en 
kommunikationsplan skapar en effektiv relation mellan fotbollsklubbarna och dess 
intressenter (ibid.). En relation som bygger på ett ömsesidigt behov av varandra (Riedel 
2010, informationsansvarig, Djurgårdens IF). 

I Föreningen Svensk Elitfotbolls Elitfotbollsmanualen förespråkar man en utarbetad 
kommunikationsplan där klubbarna tydligt redogör för hur arbetet med medierna ska se 
ut; bland annat vilka i föreningen som ska uttala sig i olika frågor (SEF 2010). Och i 
dagsläget har en majoritet av de allsvenska föreningarna tagit fram kommunikativa 
riktlinjer som styr kommunikationen till omvärlden.  

Ja, det är ju en kommunikationspolicy som säger vem som uttalar sig i vilka situationer 
[…] Det är en ganska noggrant formulerad policy. (Jordin 2010, marknadschef, BK 
Häcken). 

Det är framförallt de etablerade allsvenska klubbarna som använder sig av 
kommunikationsplaner. De utformar detaljerade riktlinjer som ser olika ut beroende på 
vilken tjänst man har i föreningen. Kommunikationsplanen talar helt enkelt om för de 
anställda när och hur de ska uttala sig. En spelare uttalar sig inte om vilka nyförvärv 
klubben behöver införskaffa, för det är tränarens ansvar. Lika lite som att 
marknadsavdelningen uttalar sig när en spelare skadar sig (Riedel 2010, 
informationsansvarig, Djurgårdens IF). Att ha en kommunikationsplan underlättar även i 
det kommunikativa arbetet med att välja rätt kanal för rätt målgrupp (Welinder 2010, 
kommunikationschef, Malmö FF). Planen talar även om till vilka man ska skicka sina 
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pressmeddelanden. Att utforma en kommunikativ plan underlättar således klubbens 
dagliga arbete. 

Vi jobbar inte aktivt med detta ännu. (Nilsson 2010, marknadsansvarig, Mjällby 
AIF) 

Om det är de etablerade klubbarna i Allsvenskan som använder sig av 
kommunikationsplaner är det de nyuppflyttade föreningarna, de som har huserat i 
Superettan de senaste två åren, som saknar kommunikativa planer. Åtvidabergs 
marknadschef Anders Härje (2010) och Mjällbys marknadsansvarige Lars-Inge Nilsson 
(2010) menar att föreningarnas kommunikation framförallt kommer att utvecklas den dag 
de etablerar sig i Allsvenskan. En inställning som inte alls speglar Nicholsons ovan 
nämnda inställning om att varje förening bör arbeta utifrån en utformad 
kommunikationsplan (Nicholson 2007). 

Oavsett om en klubb endast gör en säsong i Allsvenskan eller om man håller sig kvar i 
fem säsonger måste klubbens kommunikationsarbete utvecklas för att kunna ta tillvara på 
den betydligt högre mediala bevakningen som finns i Allsvenskan kontra Superettan. Det 
går att uppnå om man jobbar strategiskt med sin kommunikation och utformar en plan, 
annars är föreningen dömd att misslyckas (ibid.). I Brommapojkarna, som gör sin andra 
raka säsong i Allsvenskan, har man en grundinställning i att vara ärliga och inte dölja 
något för sina intressenter, men de saknar fortfarande en utformad kommunikationsplan. 
Att klubben ännu inte har valt att tillämpa några kommunikativa riktlinjer menar deras 
klubbdirektör Ola Danhard (2010) ha att göra med att de är en liten förening och inte har 
behövt upprätta någon riktig strategi då de inte har utsatts för så mycket tryck från 
omvärlden. Nicholson (2007) menar att en sådan inställning enbart frestar ödet. Att inte 
planera för händelser med argumentet att det inte har hänt oss kommer enbart resultera i 
att föreningen i slutändan drabbas av just det de trott sig vara befriade från. Då spelar det 
ingen roll om de har en grundinställning i att vara ärliga. Utan en plan vet de inte hur de 
ska agera. 

4.3.2 Kriskommunikation 

Utan en utarbetad krishantering är det svårt att tillämpa strategisk kommunikation, om 
inte omöjligt. Nicholson (2007) menar att det för varje förening är viktigt att förbereda sig 
för en kris eller skandal. Ser man inte planerad krishantering som ett viktigt arbete utan 
inbillar sig att klubben inte kommer att hamna i kris eller är fri från skandaler är man 
farligt ute. Man måste inse att det är oundvikligt att drabbas av dåliga nyheter och att det 
är en av konsekvenserna av att vara en fotbollsklubb. Och precis som med den vanliga 
kommunikationsplaneringen behöver planeringen av kriskommunikation förankras i 
föreningen. Klubbens personal ska ha en klar bild över sin roll och sitt ansvar i 
föreningen och veta vem man ska vända sig till vid en kris (ibid.). 
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Idag är den allsvenska beredskapen inför en kris duglig om än inte optimal. Klubbarna 
har en ganska klar bild över hur de ska reagera när de drabbas av en kris eller skandal. De 
har bland annat en utpekad talesperson som uttalar sig och de har en plan för hur de ska 
kommunicera, både utåt till sina intressenter och inåt till de anställda. Att ha en god 
krisberedskap innebär att föreningen fortsätter fungera och de anställda vet vad de ska 
göra. 

Ja, det är klart att vi har. Det ingår så att säga i varje verksamhet att man måste vara 
beredd på att saker och ting inte är som man vill. (Welinder 2010, 
kommunikationschef, Malmö FF) 

Vi har en policy för nästan alla oförutsedda händelser som faktiskt kan ske. (Palmér 
2010, marknadsansvarig, Örebro SK) 

Enligt Nicholson (2007) är nyckeln till en effektiv kriskommunikation att man formulerar 
en plan för den typen av kommunikation. Han menar att planen måste finnas 
dokumenterad. Den behöver dock inte vara alltför komplicerad. Vidare menar Nicholson 
att en klubb inte enbart ska planera för de västa scenarier som kan inträffa för då är man 
oförberedd för kriser som är mer sannolika att inträffa (ibid.). Men det är inte alltid lätt att 
ha en utformad plan för vad som kan inträffa, även om det är viktigt att ha det. Det 
viktiga ligger då i att man har en form av grundplan som man kan utgå från. 

Jag tycker det är jättesvårt att ha en plan. För det är så olika beroende på vad som 
händer. Jag tycker att planen egentligen är att vi är några personer som samlas och 
diskuterar utifrån [det som har hänt] […] Det är ingen idé att undanhålla nånting 
utan snarare gå ut med den information vi tycker att vi vill sprida […] Men exakt 
hur man behandlar det är så olika från fall till fall. (Riedel 2010, 
informationsansvarig, Djurgårdens IF) 

När en klubb drabbas av en skandal är det viktigt att gå ut med det inträffade istället för 
att försöka dölja det för det kommer ändå bli allmän kännedom förr eller senare 
(Danhard 2010, klubbdirektör, IF Brommapojkarna; Jordin 2010, marknadschef, BK 
Häcken). Journalist Anders Uddling (2010, Nerikes Allehanda) menar att de klubbar som 
undviker att svara på mediernas frågor i hopp om att krisen blåser förbi använder en 
strutsmentalitet. Klubben betonar att krisen ska skötas internt och vill inte uttala sig i 
medierna. De tror att uppmärksamheten försvinner då. Men i själva verket förlänger de 
enbart processerna eftersom klubbens intressenter inte får något svar på hur och varför 
krisen har uppkommit. Klubbarna bör därför vara offensivare och öppnare i sitt 
bemötande mot journalisterna vid kriser (ibid.). Går de själva ut med informationen och 
svarar på journalisternas frågor blir resultatet av krisen betydligt mildare. När en skandal 
upptäcks av medierna blir resultatet betydligt värre än om föreningen hade gått ut med 
informationen från första början (Nicholson 2007). 

Vad som också är viktigt när en kris eller skandal väl inträffar är att man reagerar direkt. 
Tar det för lång tid innan klubben reagerar på händelsen blir resultatet av skandalen värre 
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än vad den egentligen skulle ha blivit. Men det får inte innebära att man går ut med 
felaktig information till sina intressenter. Innan man kommunicerar med sin omvärld 
måste man först ta reda på vad som har hänt (ibid.). Det fick GAIS lära sig förra året när 
det rapporterades i medierna att klubbens supportrar hade attackerat en före detta 
spelares hem. Det fanns några inom föreningen som menade att man måste gå ut direkt 
och ta avstånd från det som skett. Utan kommunikativ kompetens hade föreningen gjort 
det. Nu ringde man istället upp både supportrar och den före detta spelaren. Det visade 
sig att händelsen aldrig hade skett (Björklund 2010, styrelseledamot, GAIS). 

När såna här saker händer så behöver man ju ha lite policys och idéer om hur man ska 
göra. (Björklund 2010, styrelseledamot, GAIS) 

Det gäller att man så snabbt som möjligt får en tydlig bild av vad som har hänt så att 
vi själva alltid kan ge rätt svar. Det handlar om att vara snabbt ut med den rätta 
bilden. (Welinder 2010, kommunikationschef, Malmö FF) 

Vad som är intressant är att Mjällby, som i dagsläget är en av få allsvenska klubbar som 
inte jobbat aktivt med strategisk kommunikation, har en krisplan som sätts i verket när 
något händer (Nilsson 2010, marknadsansvarig, Mjällby AIF). Det innebär att dagens 
allsvenska klubbar ser vikten av att vara förberedda vid en eventuell kris. De prioriterar 
förmågan att kunna hantera sin organisation i pressade lägen framför möjligheten att 
nyttja den mediala exponeringen. Och Nicholson (2007) säger själv att den 
kriskommunikativa förmågan är oerhört viktig då det är svårt att tillämpa strategisk 
kommunikation utan den. 

Journalister är av den uppfattning att klubbarnas kommunikation förändras när de 
hamnar i kritiska situationer. Deras kommunikation blir mer försiktig och kontrollerad 
vilket tyder på att de är förberedda på skandaler och att de då arbetar utifrån en satt 
agenda (Hansson 2010, Barometern). Det märks framförallt tydligast då journalisterna 
hänvisas till en specifik kontaktperson. Det har att göra med att klubbarna vill kontrollera 
de eventuella skador en kris eller skandal kan medföra. Det ska alltid vara den som är 
ansvarig för det berörda området som ska uttala sig. Är man inte ansvarig ska man heller 
inte uttala sig då det kan riskera att klubben går ut med motsägelsefull information (Riedel 
2010, informationsansvarig, Djurgårdens IF). Något som dagens 
kommunikationsforskning visar (Falkheimer, Heide & Larsson 2009). Det innebär att det 
i dagens elitfotbollsklubbar finns en kommunikativ kompetens och ett kommunikativt 
tänkande. 

Journalisterna bekräftar att det finns ett kommunikativt tänkande i föreningarna när en 
kris eller skandal inträffar. Klubbarna har kontaktpersoner och styr informationen som 
går ut till omvärlden. Men för att ha en bra relation till medierna efterfrågar journalisterna 
fler tillgängliga personer och även att spelaren eller ledaren som står i centrum för en 
eventuell skandal är anträffbar. För blir det endast kontaktpersonen som uttalar sig kan 
journalisterna enbart bygga sina artiklar kring dennes information (Grimlund 2010, 
Dagens Nyheter). På så sätt finns det risk för att huvudpersonens åsikt aldrig kommer ut.  
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Samtidigt menar Svab (2010, Helsingborgs Dagblad) att det är en fördel för klubbarna att 
det finns en central talesperson och att den som är ansvarig för ett specifikt område 
uttalar sig. Men det är inte enbart klubbarna som tjänar på det utan även föreningens 
intressenter har nytta av denna kommunikativa kompetens. 

Det är trevligt att gå ut i tryck […] om man ställer en fråga till […] tre olika 
människor som ger tre olika svar. Det är inte bra för klubben. I förlängningen är det 
inte bra för oss heller och inte för läsarna. Vill jag ha ett svar på en fråga […] då vill 
jag ha en slags samstämmighet. (Svab 2010, Helsingborgs Dagblad) 

4.3.3 Klubbarnas hemsidor 

Den egna hemsidan är en av de viktigaste kanalerna för de allsvenska klubbarna (Härje 
2010, marknadschef, Åtvidabergs FF; Jordin 2010, marknadschef, BK Häcken). 

Hemsidan är den kanalen som du kan styra själv. (Jordin 2010, marknadschef, BK 
Häcken) 

Det är en jätteviktig kommunikationskanal ut till både sponsorer och supportrar och 
till allmänheten i stort. (Härje 2010, marknadschef, Åtvidabergs FF) 

I och med hemsidans vikt jobbar de allsvenska klubbarna aktivt med att hålla hemsidan 
och dess information uppdaterad. Man har som regel att publicera ett antal nyheter per 
vecka. Några jobbar mer aktivt än andra. Häcken publicerar i regel en nyhet varje dag 
(Jordin 2010, marknadschef, BK Häcken) medan Malmö publicerar 20-30 artiklar per 
vecka (Welinder 2010, kommunikationschef, Malmö FF). Skillnaden i antalet nyheter på 
hemsidan torde bero på klubbens resurser. En stor klubb har oftast bemanningen som 
krävs för att underhålla hemsidan. Samtidigt är intresset från omvärlden betydligt större 
hos de stora klubbarna och de är således tvungna att hela tiden komma med ny 
information. Dock får de mindre klubbarna kritik för bristande nyhetsflöde (Anonym 
journalist 2010). Journalisterna ser helt enkelt ett behov hos de små klubbarna att ge mer 
information till medierna. Får de mer information kan de skriva mer om klubbarna 
(Grimlund 2010, Dagens Nyheter). Det är som Nicholson (2007) säger: oavsett klubbens 
storlek är det viktigt att arbeta kommunikativt. 

Björklund (2010, styrelseledamot, GAIS) ser en klar fördel med att använda klubbens 
hemsida som huvudkanal. Han menar att journalister generellt sett är dåliga på att vara 
unika och forma egna nyheter. Därför ser han fördelen med att ha nyheter på den egna 
hemsidan. Det underlättar för journalisterna som kan utgå från klubbens hemsida när de 
ska skriva sina egna nyheter. För precis som Fortunato (2000) och Föreningen Svensk 
Elitfotboll (SEF 2010) säger så är det viktigt att förse medierna med information. Det ger 
klubbarna större möjlighet till att bli publicerade. Det innebär att de nyheter som skrivs 
för klubbens hemsida har stor möjlighet att hamna i mediernas sportbilagor. Vilket i sin 
tur medför en än större spridning av nyheten än om den enbart hade funnits på hemsidan 
(Riedel 2010, informationsansvarig, Djurgårdens IF). 
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I och med att journalisterna söker sig till föreningarnas hemsidor innebär det att 
klubbarna kan vara först ut med nyheterna, vilket är väldigt viktigt (Riedel 2010, 
informationsansvarig, Djurgårdens IF). Är en klubb först ut med en nyhet innebär det att 
en efterföljande artikel om det inträffade i tidnigen inte blir lika intressant. Men om en 
tidning skulle publicera känsligt material före klubben hinner gå ut med informationen 
blir klubbens uttalande mer ett försvarstal. Därför är det viktigt att kunna styra 
informationen genom att försöka vara först ut med sin information. För den första 
rapporten har alltid större nyhetsvärde än en andra rapport (ibid.). 

Det journalisterna saknar på klubbarnas hemsidor är framförallt gedigen historik om 
gamla matcher, statistik etc. Det är sådant journalisterna kan använda i sina egna artiklar. 
På så sätt hade klubbarnas hemsidor fått en annan funktion för journalisterna (Svab 2010, 
Helsingborgs Dagblad). 

4.3.4 Omvärlds- och sponsorkontakter 

Jag kan ta en jättelöjlig grej som att dopningpolisen kom vid [det] senaste derbyt. Och 
jag gick och frågade dem: ’Vill ni stå här i den kalla gången eller vill ni gå upp och 
sätta er?’ Och så gick jag upp och fixade biljetter till dem på sittplatsen så de kunde 
sitta […] Det är ju inte smart eller taktiskt eller nånting utan det är vanlig folkvett. 
Och då sa en av [dem] spontant att så brukar inte vi bli bemötta. Nej, vad bra att det 
var positivt. Så ska man ju ta hand om gäster och kunder. (Björklund 2010, 
styrelseledamot, GAIS) 

Björklund (2010, styrelseledamot, GAIS) menar att ju bättre relation man har till sin 
omvärld och sina intressenter desto större är chansen att de uppfattar klubben på ett bra 
sätt. Den allsvenska omvärldskontakten handlar om att skapa en positiv bild av sin 
förening. En bild som förmedlas vidare genom kontaktnät. Klubbarna lägger ned mycket 
tid på att söka kontakt med företag och blivande sponsorer. Sedan ligger mycket av 
arbetet i snacket mellan själva företagarna. Har klubbarna ett bra samarbete med 
företagen sprids den positiva bilden när företagarna pratar med varandra (Jordin 2010, 
marknadschef, BK Häcken). Det är genom ett sådant kontaktnät som klubbarna har stora 
möjligheter att synas på ett positivt sätt. 

Klubbarnas kommunikation till sina sponsorer handlar framförallt om ett kontinuerligt 
informationsflöde med framförallt affärsinformation om vad fördelen är med att använda 
klubben som marknadsföringsplattform (Riedel 2010, informationsansvarig, Djurgårdens 
IF). I Örebro ber man bland annat sponsorerna tala om för klubben vad som kan göras 
för att samarbetet ska bli bättre genom kontinuerliga enkäter (Palmér 2010, 
marknadsansvarig, Örebro SK). 

Det finns bland de allsvenska sponsorerna, precis som hos journalisterna, kritiska åsikter 
till klubbarnas kommunikation. Många av sponsorerna anser att de kommunikativa 
kunskaperna är sådär och att de varierar från klubb till klubb. Allsvenskans största 
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sponsor, Svenska spel, som sponsrar själva ligan och inte någon specifik klubb, menar att 
klubbarna är dåliga på att sätta agendan för vad de ska göra kommunikationsstrategiskt 
(Kotschack 2010, kontaktperson, Svenska Spel). Vidare kritik gör gällande att det är 
sponsorerna som får ta ansvaret att styra upp kommunikationsarbetet, något som 
klubbarna måste bli bättre på (Lagerwall 2010, informationsansvarig, Citygross). 
Anledningen till att klubbarna saknar tillfredställande kommunikativa förmågan är för att 
de lägger tyngdpunkten på att hävda sig sportsligt och att bygga upp ett lag. De glömmer 
helt enkelt bort de andra bitarna av organisationen (Larsson 2010, VD, Uhlsport). Men 
samtidigt tycker sponsorerna att klubbarna blir bättre på att jobba med strategisk 
kommunikation (Kotschack 2010, kontaktperson, Svenska Spel). 

Postens sponsoransvarige Lars G. Jansson (2010) menar att kommunikationsarbetets 
kvalitet till stor del beror på vilka resurser klubbarna har. Och precis som att 
journalisterna menar att småklubbarna måste jobba med sin kommunikation anser 
sponsorerna att de mindre klubbarna måste prioritera kommunikationsarbetet för att 
konkurera med övriga klubbar. 

Adidas, som bland annat sponsrar de tre storstadsklubbarna IFK Göteborg, AIK och 
Djurgården, är positivt inställa till samarbetet med klubbarna. De arbetar gemensamt med 
klubbarna utifrån kommunikations- och aktivitetsplaner som man ständigt försöker 
utveckla (Stjernlöf 2010, nordisk PR-chef, Adidas). Även E.ON är nöjda med sitt 
samarbete med Örebro och Malmö FF. De anser att de har bra kunskaper inom strategisk 
kommunikation (Lundgren 2010, sponsrings- och eventchef, E.ON). Nu är ingen av de 
nämnda klubbarna några nykomlingar i Allsvenskan och de jobbar alla aktivt med 
strategisk kommunikation. Det medför att de har en bra relation till sina sponsorer som 
känner att samarbetet fungerar bra. 

4.4 Kommunikationens framtid i Allsvenskan 

4.4.1 Informatörens roll och betydelse 

De allsvenska fotbollsklubbarna bevakas dagligen av medierna och andra intressenter 
samtidigt som intresset för Allsvenskan ökar. Därför är det en nödvändighet för dagens 
klubbar att ha en informatör eller kommunikatör anställd. I och med det stora intresset 
för Allsvenskan behöver man helt enkelt kommunikativ kompetens i föreningen. 
Fördelen med att ha en informatör är att det då finns en person som hela tiden 
säkerställer att man är noga i sin kommunikation och att man inte glömmer att 
kommunicera (Yderberg 2010, VD, AIK). En annan fördel är att det då finns en person 
avsedd att sköta klubbens omvärldskontakter. Informatören är anställd för att ta hand om 
medierna och hjälpa dem i sitt arbete. Det innebär att övrig personal i klubben inte 
behöver störas och tappa fokus från sina egentliga arbetsuppgifter samtidigt som klubben 
finns tillgänglig för sina intressenter. 
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Som tidigare nämnts är det viktigt att en organisation är öppen och tillgänglig. Med 
kommunikativ kompetens i föreningen säkerställer man sin tillgänglighet för sin omvärld. 
I och med att intresset för Allsvenskan ökar kommer det att bli betydligt viktigare för 
klubbarna att vara tillgängliga och tillmötesgå den växande efterfrågan. Det innebära att 
vikten av kommunikativ kompetens kommer att öka. Man kommer således att behöva 
jobba allt mer kommunikativt. Klubbarna har redan ett kommunikativt tänkande, men de 
måste bli bättre för att kunna tillfredsställa intressenternas behov. 

Att bara tillsätta en kommunikationschef, vilket jag tror många klubbar gör för att 
själva kunna styra informationsflödet utåt, betyder definitivt inte att det skulle 
underlätta det journalistiska arbetet. (Anonym journalist 2010) 

Journalisterna menar att klubbarna ger informatörerna fel roll i organisationen. 
Informatörerna upplevs ha order uppifrån att tona ned negativa nyheter och att försöka 
framhäva enbart positiva saker. Bilden av en problemfri klubb är inte den bild som 
journalisterna ser som nyhetsmaterial (Anonym journalist 2010). Samtidigt är det upp till 
journalisten att granska klubbarnas information kritiskt och att få fram nyheter (Hansson 
2010, Barometern). För att journalisterna ska ha mer nytta av klubbarnas kommunikatörer 
hade varje klubb behövt en stark informatör som har en god insyn i hur journalister 
jobbar och kan påverka sin klubbledning (Uddling 2010, Nerikes Allehanda). 
Journalisterna ser därmed att informatörerna hade haft en starkare sällning i klubbarnas 
organisationer för att kunna förmedla mediernas behov av tillgänglighet och 
kontaktbarhet till personal och spelare (ibid.). 

Med tanke på att journalisterna anser att de allsvenska klubbarna inte riktigt vet vad 
informatörsrollen innebär när de tillsätter informatörer valde vi att titta närmare på 
klubbarnas personalbesättning för att möjligtvis se vad det kan bero på. Kontrollen visar 
att det endast är fem klubbar (AIK, Djurgården, GAIS, Helsingborg och Malmö FF) som 
har anställda informatörer eller kommunikatörer (se referenslista 6.2.3 Allsvenska 
hemsidor). Övriga klubbar hänvisar till sin marknadsavdelning, klubbdirektör eller 
sportchef. Samtidigt har de anställda kommunikatörerna olika bakgrunder. Våra intervjuer 
med klubbarna visar att personerna i Djurgården, GAIS och Malmö FF har journalistisk 
bakgrund (Björklund, styrelseledamot, GAIS; Riedel, informationsansvarig, Djurgården; 
Welinder, kommunikationschef, Malmö FF). Medan i AIK:s fall har deras 
kommunikationschef en bakgrund som civilekonom med inriktning kommunikation och 
marknadsföring (Idrottens Affärer 2007). Vi vet alltså att tre av dem har en journalistisk 
bakgrund och de känner således till mediernas behov. Däremot verkar ingen av de 
allsvenska klubbarna ha en renodlad kommunikatör med informatörsutbildning (medie- 
och kommunikationsvetenskap). Den del av den strategiska kommunikationen som 
forskaren Peter Eriksson (2008) benämner som marknadskommunikation är också den 
kommunikation som verkar genomsyra Allsvenskan. Det är kanske därför som många 
klubbar hänvisar till sin marknadsavdelning då den avdelningen fungerar som klubbens 
informationsavdelning. Klubbarna skulle därmed troligen må väldigt bra av att ge 
renodlade informatörer uppgiften att styra upp den strategiska kommunikationen. Det är 
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även något som journalisterna eftertraktar. Svab (2010, Helsingborgs Dagblad) menar att 
de allsvenska klubbarna behöver välutbildade kommunikatörer. Vidare säger han att 
klubbarna hade tjänat på att anställa personal som är utbildade i hur man kommunicerar. 

Förvisso värderas den kommunikativa förmågan väldigt högt i de flesta klubbar. Men 
samtidigt är värderingen beroende av ens egen förmåga att inse vikten av informatörens 
roll (Björklund 2010, styrelseledamot, GAIS). Djurgårdens informationsansvarige (Riedel 
2010) menar att den kommunikativa förmågan värderas olika efter hur länge man har 
funnits i organisationen. Är man ny i föreningen tror man oftast att det kommunikativa 
arbetet kräver mindre jobb än vad det egentligen gör. Är man däremot insatt i vikten av 
en bra kommunikation värderas informatörens roll extremt högt (Björklund 2010, 
styrelseledamot, GAIS). Det visar på att det finns goda chanser för att informatörens roll 
kommer att värderas högre i de allsvenska föreningarna och samtidigt leva upp till de 
förväntningar journalisterna har på en informatörsroll. 

4.4.2 Kommunikationens förändring 

Vi har ju sedan några år tillbaka en betydligt mer öppen hållning till 
kommunikationen och vi har för avsikt att kommunicera snabbt, sanningsenligt, tydligt 
och enkelt. (Yderberg 2010, VD, AIK) 

Den allsvenska kommunikationen har genomgått stora förändringar de senaste åren 
(Palmér 2010, marknadsansvarig, Örebro SK). Klubbarna är idag mer medvetna om 
kommunikationens betydelse än de någonsin har varit. I och med att man har en annan 
syn på kommunikationen jobbar man mycket med att implementera ett 
kommunikationstänk i föreningen. Det handlar bland annat om att anställa 
kommunikationsansvariga och att upprätta planer för hur kommunikationen ska skötas. 

Den kommunikativa förändringen är till stor del oberoende av antalet sammanhängande 
säsonger som en klubb har spelat i Allsvenskan. Däremot ser man en klar skillnad mellan 
de föreningar som har spelat i den högsta divisionen de senaste åren kontra Mjällby och 
Åtvidaberg som förra säsongen spelade i Superettan. Klubbarna från de lägre divisionerna 
jobbar inte aktivt med strategisk kommunikation och måste därför anpassa sig när de går 
upp i Allsvenskan. 

Även om klubben inte har blivit jättemycket större de här månaderna sen vi var i 
Superettan så är det klart att kommunikationen inom klubben blivit större. Den 
externa kommunikationen är mer, och den interna också mer givetvis. (Härje 2010, 
marknadschef, Åtvidabergs FF) 

När en klubb tar klivit upp till Allsvenskan från Superettan möts den av ett betydligt 
större medialt intresse (Danhard 2010, klubbdirektör, IF Brommapojkarna). Det ställer 
krav på klubben att förbättra sin kommunikation. En klubb från Superettan måste 
förändra sin kommunikation i högre grad än en allsvensk klubb som är van vid den stora 
mängden medial bevakning. Däremot är det inte sagt att de allsvenska klubbarna inte 
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behöver förbättra sin kommunikation. Det finns ständigt behov av förbättring. Skillnaden 
är dock att klubbarna från de lägre divisionerna saknar den höga grad av kommunikativ 
kompetens som återfinns i Allsvenskan. 

Omvärldsbilden förändras och då förändras även vi med den. (Palmér 2010, 
marknadsansvarig, Örebro SK) 

De allsvenska klubbarna är övertygade om att deras kommunikationsarbete kommer att 
förändras i framtiden. Idag är bland annat sociala medier något som växer väldigt mycket. 
Det har inneburit att klubbarna har valt att engagera sig i nya medier (Jordin 2010, 
marknadschef, BK Häcken). Klubbarnas engagemang i de olika medierna har sin grund i 
att de vill synas. När nya medier uppkommer och tillämpas av klubbens intressenter vill 
man vara där och synas. Som ett exempel nämner Riedel (2010, informationsansvarig) 
Djurgårdens sida på Facebook. Den fyller en helt annan funktion jämfört med 
föreningens hemsida. Istället för att själv söka sig till informationen på klubbens hemsida 
kan man få nyheter och uppdateringar direkt på sin egna Facebooksida. Att engagera sig i 
nya medier är en självklarhet för de allsvenska klubbarma och för det behöver man en 
ansvarig som fortsätter utveckla klubbens kommunikation. 

Ja, så länge man har någon som är ansvarig för det så förutsätter jag att man kommer 
driva allt arbete vidare. Man kan aldrig vara nöjd. (Welinder 2010, 
kommunikationschef, Malmö FF) 

5 Konklusioner 

Det här kapitlet utgör de slutsatser vi har dragit utifrån vår undersökning. Kapitlet avslutas med förslag 
på fortsatt forskning. 

5.1 Den allsvenska strategiska kommunikationen 

Det främsta målet med studien har varit att ta reda på hur det kommunikationsstrategiska 
arbetet bland de allsvenska elitfotbollsklubbarna ser ut idag jämfört med för två år sedan, 
då det befann sig i sin linda. 

Under arbetets gång har vi sett att relationen till medierna och omvärlden är ett prioriterat 
arbete bland de allsvenska klubbarna. Istället för att stänga dem ute och vara otillgänglig 
försöker man idag att ha en bra relation till dem. Klubbarna förstår att de är beroende av 
mediernas exponering för att kunna locka till sig sponsorer och supportrar och då är det 
en fördel att ha en stark relation till journalisterna. Vi har även sett en förändring vad 
gäller kommunikativ planering sedan Stambolovskis studie. Både vanlig kommunikation 
och krishantering planeras i stor utsträckning. Dock är det krishanteringen som är 
prioriterad. Samtidigt saknas skriftliga dokument i alldeles för många klubbar. 
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Det kommunikativa tänkandet bland de allsvenska fotbollsklubbarna har de senaste åren 
genomgått en märkbar förändring. Flertalet av klubbarna har utvecklat kommunikativa 
planer samtidigt som de har anställt informatörer och kommunikationsansvariga. 
Klubbarna har sett ett påtagligt behov av att kommunicera med sin omvärld. De har även 
sett fördelarna med att ha en god kommunikation. Det handlar inte om att kommunicera 
till omvärlden utan med den. En ömsesidig relation till omvärlden förespråkas av 
klubbarna. Man är lika beroende av omvärldens aktörer som de är av klubben. Medierna 
tjänar användare i form av läsare, lyssnare och tittare medan klubbarna exponeras och 
vinner fler sponsorer och supportrar. Sponsorerna å sin sida når ut till fotbollens publik – 
både arenapublik och mediepublik – medan fotbollsklubbarna gör en ekonomisk 
förtjänst. De olika aktörerna lever således i en ständig symbios med varandra. 

Öppenhet och tillgänglighet är den allmänna inställningen bland de allsvenska klubbarna. 
Att bevaka dem ska inte vara svårt. Man ska därför ställa upp för intressenter som 
behöver en. Relationen till medierna måste ses som ett samarbete. För att tjäna i 
medieexponering måste man ge något i utbyte. En klubb som inte ställer upp för 
journalisterna med att ha tillgängliga spelare för intervjuer har svårt att synas i medierna. 
Att vara tillgängliga och öppna för medierna underlättar för dem i deras arbete och 
stärker relationen mellan parterna. Det innebär också att klubbens chans till medial 
exponering ökar. Har journalisterna tillgång till mer material ökar deras förmåga att skriva 
fler artiklar vilket leder till en ökad exponering. 

Medierna och sponsorerna medger att det allsvenska kommunikationsarbetet har blivit 
bättre de senaste åren. De ger samtidigt en annan bild av förändringen än den de 
allsvenska klubbarna ger sken av. Enligt klubbarnas intressenter finns det ännu många 
delar av kommunikationen som behöver stärkas. Bland annat handlar det om att förankra 
tänket om tillgänglighet i föreningen. Det räcker inte med att öka tillgängligheten med 
spelarnas och ledarnas telefonnummer om de ändå inte svarar när journalisterna ringer. 
Man måste således förklara för organisationens medlemmar vikten av att finnas tillgänglig 
för sina intressenter. 

Det finns en skillnad mellan stora och små klubbar vad gäller exponering och 
mediebevakning. De stora klubbarna utgör ett naturligt större intresse för omvärlden då 
de har många supportrar. Samtidigt saknar de mindre klubbarna tillräckliga 
kommunikativa resurser för att underlätta den mediala bevakningen. Hade de mindre 
klubbarna lagt mer resurser på att stärka sitt kommunikationsarbete hade det underlättat 
för journalisterna vilket i sin tur hade lätt till en ökad medieexponering. Med större fokus 
på det kommunikationsstrategiska arbetet hade de haft möjlighet att konkurrera om det 
mediala utrymmet på mer likvärda villkor. 

Småklubbarnas bristande kommunikationsarbete innebär att de bland annat saknar 
kommunikativa planer. Vad som dock är intressant är att de ändå har en plan för hur de 
ska agera vid en skandal eller kris. Vilket har att göra med att de allsvenska klubbarna 
fokuserar på det sportsliga och ekonomiska arbetet. 
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De allsvenska klubbarna, oavsett om det är en liten eller stor klubb, behöver lägga mer 
fokus på sitt kommunikativa arbete. De stora klubbarna är visserligen bättre i sitt arbete 
än de mindre vilket beror på att de stora klubbarna lägger mer resurser på att tillfredställa 
det kommunikativa behovet från omvärlden. Kommunikationsarbetet är också beroende 
av klubbens serietillhörighet. De klubbar som nyligen huserat i Superettan har ett 
betydligt sämre kommunikativt tänk än de som är vana vid den mediala bevakningen 
allsvenskt spel medför. På det planet behövs stora förändringar. De svenska 
elitfotbollsklubbarna behöver fokusera mer på det kommunikativa arbetet. Det innebär 
att även klubbarna i Superettan behöver lägga tid och resurser på att utveckla, planera och 
förankra kommunikationen i sin förening. 

Varför har den allsvenska kommunikationen utvecklats sedan Stambolovskis studie? 
Förenklat är det tack vare informatörsprofessionens utbredning. Idag ser vi en utbredning 
av informatörsprofessionen inom idrottens domän. Att fotbollsklubbarna har valt att 
anställa kommunikationsansvariga är ett tydligt bevis på denna utbredning. Men 
anledningen till att de allsvenska klubbarna har valt att anställa informatörer och 
kommunikatörer är att de har kommit till insikt att det behövs kompetens för att utveckla 
organisationens kommunikation. Det handlar om självinsikt då det blir uppenbara 
problem om en spelare är full och man inte kan hantera efterspelet på ett bra sätt. En 
annan anledning är att det finns krav från klubbarnas intressenter. Journalister och 
sponsorer kräver att klubbarna förbättrar sin kommunikation. Men det är också en del i 
en allmän tendens att i samhället vi lever i nu måste man vara kommunikativt skicklig om 
det ska kunna fungera annars hamnar man i ett undantagsläge. Det är därför 
informatörsrollen är utspridd i så pass många olika domäner. Men det är först nu rollen 
tas på allvar i fotbollens domän. 

Samtidigt går det att diskutera om informatörsrollen kan ses som en profession i de 
allsvenska klubbarna. Än så länge är det inte renodlade informatörer som arbetar med den 
strategiska kommunikationen. Istället är det främst marknadsansvariga som har fått axla 
manteln. Det bidrar till att journalisterna fortfarande eftersträvar stor förbättring från 
klubbarnas sida när det gäller det kommunikativa och framförallt informatörens roll. 
Framöver behöver därför klubbarna fundera över om det inte är bättre att anställa 
informatörer med en utpräglad informatörsutbildning. Förvisso har även de 
marknadsansvariga en kommunikativ kompetens, men de har inte samma typ av 
kompetens. I ett samhälle där medierelationer har blivit allt viktigare är det bättre för de 
allsvenska klubbarna att ha någon i personalen som känner till villkoren och 
förutsättningarna som journalisterna sätter. Dessutom är det viktigt att den kunskapen 
sprids vidare inom hela föreningen. Precis det kan en informatör med 
informatörsutbildning göra och därför är det förmånligt för de allsvenska klubbarna att 
anställa sådana. 

Det har nämnts flera gånger och tål att upprepas igen att det är bra med relation till 
media. Men vad får goda relationer mellan klubbar och journalister för konsekvenser för 
den kritiska granskningen egentligen? Forskning visar att en bra medierelation bidrar till 
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att den negativa kritiken mot en klubb kan minimeras. Journalisterna medger även att om 
klubbarna är öppnare och framförallt snabbare ut med information kan den hårda 
kritiken minska betydligt gentemot en klubb som exempelvis genomgår en slags kris. 
Dessa faktorer tror vi bidrar till att vissa klubbar bildar vänskapsförhållanden med vissa 
journalister. På så sätt tror vi också att den kritiska granskningen inte blir tillräckligt kritisk 
och att läsarna får en felaktig bild av verkligheten på grund av detta. Journalisterna blir 
vänner med klubbrepresentanterna och för att kunna få ut mer information i framtiden 
gäller det att tona ned det som vi skulle kunna kalla för negativ publicitet. Samtidigt 
känner klubbarna till att journalisterna inte enbart kan skriva positiva saker. Genom att 
parterna är så beroende av varandra, klubbarna vill ha publicitet och framstå som öppna 
och tillgängliga medan journalisterna behöver nyheter, måste klubbarna ge en bit av 
sanningen. Däremot tror vi inte att hela sanningen kommer fram på grund av 
vänskapsförhållandet mellan aktörerna.  

Bland de viktigaste sakerna vi har sett i vår studie är att det är oerhört viktigt för 
klubbarna att jobba kommunikativt. Klubbarna, medierna och sponsorerna är helt 
överrens i frågan. Å ena sidan står medierna som föder klubbarna med mediepubliken 
och som står för deras synlighet. Å andra sidan befinner sig sponsorerna som föder 
klubbarna rent ekonomiskt. Mot den utgångspunkten kan vi dra slutsatsen att arbetet med 
strategisk kommunikation endast är i sin linda. Klubbarna kommer att arbeta mer med sin 
kommunikation samtidigt som kravet på kommunikativ kompetens kommer att öka. 
Informatörens roll i form av allsvensk kommunikatör kommer med koppling till det 
tidigare nämnda att stärkas. De har tillägnat sig en ny domän som de kommer att hjälpa 
att växa. 

5.2 Förslag på fortsatt forskning 

Den här studien visar framförallt det kommunikativa arbetet gentemot medierna då vi 
tyvärr inte har fått ut tillräckligt mycket av våra intervjuer med klubbarnas sponsorer. Vi 
anser därför att för att få en bredare uppfattning av den allsvenska kommunikationen bör 
man genomföra ytterligare undersökningar med allsvenskans intressenter. Framförallt 
anser vi att det hade varit intressant att ta reda på hur samarbetet och kommunikationen 
mellan klubb och supporterklubb ser ut och fungerar. Kommunikationen mellan 
myndigheter, exempelvis polis och räddningstjänst, ser vi också som en viktig relation att 
undersöka. 

Det skulle också vara intressant att studera den kommunikativa utvecklingen genom att 
studera klubbarnas sociala medier. Att studera klubbarnas arbete med den obligatoriska 
presskonferensen efter matcherna hade också varit intressant. En kommunikationsform 
som trots kritik från majoriteten av både journalister och klubbar ändå krävs av 
Föreningen Svensk Elitfotboll. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide till fotbollsklubbarna 

 

Bakgrund 

• Berätta om din roll i klubben och vad du jobbar med 

Sponsorer, media och publik 

• Hur jobbar ni under lågsäsong för att få mer press? 
 

• Hur jobbar ni med press inför matcherna? 
 

• Föredrar ni presskonferenser eller mixade zoner? 
 

• Hur ser den strategiska kommunikationen ut gentemot sponsorer och annonsörer? 
Tar ni själva mycket kontakt med sponsorerna eller kommer de till er? 
 

• Hur arbetar ni gentemot supportrarna? Vad gör ni för att locka dem till arenan? 
 

• Hur ser ert arbete ut med hemsidan? Arbetar ni strategiskt för att kunna locka till er 
externa publiker genom den? 
 

• Vilka kanaler anser ni är viktigast för att locka till sig fans, sponsorer och media? 
 

• Ger ni ut spelares och ledares telefonnummer till journalisterna? Varför/Varför inte? 
Hur gör man för att komma i kontakt med spelare eller ledare? 
 

• Hur ser ni på journalisternas arbete? Ger de klubbarna en bra exponering? Anser du 
att det finns klubbar som har fördel genom att bli mer exponerade än andra? 
 

• Är det svårt att komma till tals och synas i media? 
 

• Vad har er klubb för inställning gentemot journalister? Ser ni positivt eller negativt på 
deras bevakning? Bidrar de till att ni syns ”på rätt sätt”? 
 

• Är det svårt att klara av anstormningen från journalister och andra som vill komma i 
kontakt med klubben och de anställda? Vad får det för konsekvenser? 

Strategisk kommunikation 

• Hur jobbar ni med medierelationer? 
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• Hur jobbar ni med omvärldskontakter? 
 

• Vad betyder medieexponering för er? 
 

• Finns det några medier som är intressantare än andra? 
 

• Hur använder ni er av strategisk kommunikation? Har ni några kommunikativa planer 
som ni utgår från för att exempelvis locka intressenter eller hur ni ska agera i olika 
situationer? 
 

• Bedriver er klubb speciell medieträning med spelarna och ledarna? Varför/Varför 
inte? 
 

• Vad har ni för medierutiner kring matcherna? Är medierna välkomna in i 
omklädningsrummet efter match? Har ni några rutiner för hur och när 
presskonferenser ska hållas och liknande? 
 

• Har ert kommunikativa arbete förändrats jämfört med hur det tidigare har sett ut? 
Kommer den förändras ytterligare? 
 

• Har ni någon plan bakom publiceringen av a-lagets träningsschema på hemsidan? 
 

• Hur högt värderas kommunikationskompetens i klubben? 
 

• Hur hanterar ni kriser om en spelare åker dit för rattfylla, är dopad eller något annat. 
Hur gör ni då? Har ni planer för detta? Hur tänker ni kring detta? Vem är det som har 
ansvar för den typen av processer? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide till journalisterna 

 

Bakgrund 

• Berätta om dig själv och vad du jobbar med 
 

Klubbkontakt 

• Vad tycker du om klubbarnas kommunikativa förmåga? 
 

• Tycker du att de svenska fotbollsklubbarnas kommunikationsarbete har förändrats 
under de senaste åren? Hur? Kommer det vara en fortsatt förändring? 
 

• Upplever du att det är lätt att få kontakt med klubben; deras kansli, spelare och 
ledare? 
 

• Hur ser det ut när du åker på match? Vad har du med dig? Får du en pressrelease? 
Hur blir du mottagen på plats? 
 

• Vad har du för källor inom klubbarna? Vilka brukar du ringa upp? Är de lättillgängliga? 
 

• Hur viktig är informationen från klubbarna i ditt arbete? 
 

• Vilka personer inom en klubb brukar ge utförligast information vid intervjuer? 
 

• Vad tycker du om klubbarnas informationsansvariga? Vissa klubbar saknar uttalade 
kommunikatörer/informatörer. Skulle det underlätta det journalistiska arbetet om alla 
klubbar hade sådana? 
 

• Använder ni er av klubbarnas hemsidor för att ta del av nyheter och information som 
ni sedan skriver om i den egna tidningen? Hur ser ni på klubbarnas hemsidor? Hade 
klubbarna kunnat utnyttja sidorna bättre för att sprida information? 
 

• Finns det tillfällen då klubbarna själva tar kontakt med er för att förmedla en nyhet 
eller liknande? Kan det vara så att informationslämnaren kan påverka ditt arbete? 
 

• Föredrar du presskonferenser eller mixade zoner? 
 

• Hur lättillgänglig är klubben vid en kris? Hur blir du bemött? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide till sponsorerna 

 

Bakgrund 

• Berätta om dig själv och vad du jobbar med 
 

Sponsring och klubbkontakt 

• Varför sponsrar ni svensk elitfotboll? 
 

• Vilka är målgruppen/rna för er sponsring? (vilka vill ni nå) 
 

• Tar ni själva initiativ till att ni vill sponsra klubbarna eller är det alltid de som ringer 
upp? 
 

• Hur långa avtal brukar ni skriva? Finns det något syfte med längden på avtalen? 
 

• Hur viktig är klubbarnas medieexponering för ert val av att sponsra en klubb? 
 

• Hur väljer ni vilka klubbar ni vill sponsra? Går ni efter sportsliga framgångar, deras 
förmåga att hålla god kontakt och kommunicera, eller vad är det som är avgörande 
för att ni ska binda ett avtal? 
 

• Hur ser era tankegångar ut när ni sponsrar fotbollen? Kräver ni några motprestationer 
från klubbar? Vad för motprestationer? Vilka förväntningar har ni med era satsningar 
på att sponsra allsvenska klubbar? 
 

• Kommunicerar klubbarna ut sina mål till er och ser ni dem som en viktig del för att ni 
ska knyta kontakter med dem? Med mål menar vi övergripande mål som klubben har 
för en säsong eller särskild tidsperiod. 
 

• Hur bedömer ni klubbarnas kunskaper med att arbeta med strategisk 
kommunikation? Hur tycker ni att de jobbar? Kunde de jobba på ett annat sätt? 
 

• Har ni ett aktivt samarbete med klubbarna som ni sponsrar? 
 

• Vilka kanaler använder ni er av i er sponsring? Får klubbarna ansvar att styra upp 
detta? 

• Bidrar ni till klubbens synlighet genom att nämna ert sponsorskap på den egna 
hemsidan? Ingår det i avtalet? 
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• Vilka aktiviteter använder ni i sponsringen? (arenareklam, dräktreklam, annonsering, 

VIP-utrymmen, träffa ”stjärnor” med mera) 
 

• Använder ni spelarna i klubbarna till sponsringsaktiviteterna? På vilket sätt? 
 

• Blir ni som sponsorer inbjudna till matcher eller har ni redan reserverade platser? Hur 
fungerar den delen? Är det viktigt för er att kunna närvara på matcher? 
 

• Hur tycker du att er konakt med klubben fungerar? 
 

• Gör ni någon uppföljning för att kontrollera era satsningar och resultaten av dessa? 
Hur gör ni detta? 
 

• Hur hanterar ni eventuella skandaler i klubben (doping, rattfylla, misshandel)? Säger 
ni upp ert avtal? Hur fungerar kommunikationen med klubben i ett sådant skede? 
 

• Har ni någon gång sagt upp en sponsorsatsning med någon klubb? Varför? 
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