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The goal with this study is twofold. On one hand it is an examination of strategic 

communication development and distribution in the Swedish elite soccer league; how 

the internal communication has developed and increased the organizational identity 

within organizations. On the other hand it is a study of professionalizing of 

communicators and the awareness of the impact of good communication in Swedish 

football clubs. This study aims to contribute to an unexplored area within Swedish 

football research and to investigate and analyze how football clubs conveys a desired 

identity, community and commitment through internal communication. 

 

The implementation of the study has been done in two different ways. Firstly, we 

examined relevant research on organizational communication, strategic communication, 

internal communication and organizational identity. Second, we have conducted 

interviews with people who are familiar with the Swedish elite clubs. 

 

After examine and analyzing what football clubs thinks about strategic communication 

and how they think they are working today with organizational identity, relationship 

management and internal communication we saw some patterns between the work they 

put in to it and the resources they have access to. We interviewed eight persons from the 

elite league Allsvenskan and clubs with different resources and number of supporters 

and as a result we could clearly see flaws in the work with internal communication in 

and organizational identity.  
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1 Introduktion och problembakgrund 

1.1 Inledning 

”Människan har ett primärt behov att kommunicera som märks redan hos det nyfödda 

barnet och vars tillfredsställande i olika former under hela livet utgör en förutsättning 

för en fullvärdig psykisk, social och kulturell utveckling”- Nationalencyklopedin (2015). 

Kommunikation har så långt vi kan minnas varit nyckeln till värdeskapande, 

kulturbildning och engagemang i de flesta sammanhang men även i organisationer. För 

att en organisation skall kunna fungera och bedrivas på ett strukturerat sätt behövs det 

kommunikation i olika former som intern-, extern- och strategisk kommunikation men 

även andra typer av kommunikation (Heide, Johansson & Simonsson, 2005). 

 Kommunikation har blivit ett måste även inom fotbollsvärlden. Detta eftersom 

fotbollen har gått från att vara en folkrörelse till att bli en egen industri (Shank, 2008). 

Anledningen till att fotbollen i nästintill hela världen har gått från folkrörelse till en 

egen industri är mycket tack vare mediernas inblandning i själva sporten (Rowe, 2004). 

Det har medfört att fotbollsorganisationer har fått anpassa sig till förändringarna som 

har skett och utvecklats i den takt de måste för att inte tappa identitet och status. Dock 

har inte fotbollsorganisationers kommunikativa arbete hängt med i utvecklingen. 

Kommunikationen mellan supportrar och förening har under en lång tid varit 

betydelselös, som har bidragit till att identitet, image och värde, till viss mån gått 

förlorad (Rowe, 2004). 

Falkheimer och Heide (2007) förklarar att alla organisationer har kommunikativa 

problem på ett eller annat sätt. Eftersom fotbollsklubbar styrs som organisationer kan de 

räknas in i den skaran som Falkheimer och Heide (2007) nämner angående 

kommunikativa problem i organisationer. De menar även på att de kommunikativa 

problemen kan bestå utav flera olika aspekter inom organisationen. Det kan handla om 

allt från interna till externa kommunikationsproblem (Falkheimer & Heide, 2007). 

Fotbollsorganisationerna stötte allt som oftast på kommunikativa problem i samband 

med att den mediala fokusen förstärktes. Klubbarna gav oftast olika svar beroende på 

vem i organisationen som uttalade sig och organisationer hade ingen tydlig struktur i sitt 

kommunikativa arbete (Krizek, 2008). 
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År 2008 hände något revolutionerande inom den svenska fotbollsvärlden, 

fotbollsallsvenskan fick sin första kommunikationschef. Det var fotbollsklubben AIK 

som anställde en kommunikationsansvarig då de hade sett ett behov av att kontrollera 

kommunikationen i och utanför klubben (Idrottens affärer, 2007). Detta var startskottet 

till att de allsvenska fotbollsklubbarna började ta kommunikationsfrågorna på större 

allvar än tidigare och såg det som en naturlig process för sin verksamhet. 

En uppsats som publicerades för ett antal år sedan av Ajdin Mlivic och Rickard Åhman 

på institutionen för samhällsvetenskaper vid Linnéuniveristetet, skrevs om Allsvenskans 

kommunikation: Den strategiska kommunikationens utbredning inom svensk elitfotboll. 

Deras forskning visar att de allsvenska elitfotbollsklubbarna har gått från ett nolläge vad 

gäller kommunikationsstrategiska arbetet till att ha påbörjat sin kommunikativa 

utveckling. Dock påvisar de att klubbarna, medierna och de allsvenska sponsorerna 

efterfrågar ett mer effektivt och strategiskt kommunikationsarbete hos organisationerna 

och att de bör förbättras (Mlivic & Åhman, 2010). 

 

Tack vare att fotbollsklubbarnas organisation har förändrats genom tiden har nu 

kommunikationsmöjligheterna vidgats. Nu kan till exempel en fotbollsklubb 

kommunicera med sina supportrar eller andra inom organisationen genom sociala 

medier och liknande och ta till sig åsikter och synpunkter på vad som bör förbättras eller 

rent krasst måste göras. En positiv sak med att det kommunikativa området har 

utvecklats är att organisationerna i sig har blivit mer personliga och personer runt 

omkring känner sig mer delaktiga genom den direktkontakt som framkommer via 

kommunikationsarbetet (Mlivic & Åhman, 2010).  

 

En fråga som kan ställas är hur de allsvenska fotbollsklubbarna arbetar med den 

strategiska kommunikationen inom organisationen? Samt hur den interna 

kommunikationen har utvecklats i de allsvenska fotbollsklubbarna?  Hänger 

organisationerna med i kommunikationsutvecklingen och på vilket sätt arbetar de med 

de frågorna för att skapa en organisationsidentitet? 
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1.2 Problembakgrund 

Sporten fotboll har funnits i organiserad form sedan år 1857, då fotbollsklubben 

Sheffield FC från Storbritannien grundades (EspnFC, 2005).  I Sverige tog det närmare 

30 år till innan en fotbollsorganisation skapades. Örgryte IS var den första ”rena” 

fotbollsorganisationen som bildades, detta trots att flertalet andra idrottsorganisationer 

med andra sporter fanns flera år innan (Alsiö, 2011). 

Fotbollen har idag gått, som Shank (2008) nämner, från en folkrörelse till en industri. 

Detta tack vare den mediala bevakning som har påbyggs runt sporten. En annan faktor 

som har bidragit till att fotbollen idag är Sveriges allra mest utövade och publikmässiga 

sport (RIF, 2014), kan förklaras genom satsningen på arenor. Redan år 1898 invigdes 

den första fotbollsarenan i Sverige, nämligen Olympia i Helsingborg (Alsiö, 2011). 

Fotbollsrörelsen har hela tiden, samtidigt som samhället, förändrats och utvecklats. 

Fotbollsorganisationerna har expanderat och blivit mer som ett företag än en folkrörelse 

och det har ställt många delar i organisationen på sin spets. Fotbollsklubbarna har gått 

från att enbart tänka på det sportsliga till att inkludera sponsorer, media, evenemang och 

mycket annat (Shank, 2008). Det som fotbollsorganisationer dock har tagit lite lätt på är 

kommunikationsarbetet. Studier som redan redovisats i inledningskapitlet konstaterar att 

det kommunikativa arbetet är något som har kommit i efterhand, inte minst med tanke 

på att det tog närmare 121 år till att anställa en kommunikationschef från det att en 

organiserad fotbollsklubb skapades. Det innebär att kommunikation i organisationen är 

relativt nytt för många elitklubbar i Sverige. 

I och med att kommunikationsområdet är relativt nytt i svenska elitklubbar finns det inte 

många studier som har gjorts kring det berörda ämnet. Många av de som har avhandlat 

forskning kring svensk elitfotboll handlar om marknadsföring (Omanovic & 

Youkhanna, 2011), extern kommunikation (Laxvik, 2013) och till viss del strategisk 

kommunikation (Mlivic & Åhman, 2010; Isaksson, 2014). Därför vill vi belysa den 

interna kommunikationen gemensamt med det strategiska och se hur utvecklingen har 

skötts inom detta område. Hur klubbarna idag arbetar med den interna 

kommunikationen. Detta för att skapa en förståelse hur utvecklingen har gått från det att 

AIK anställde den första kommunikationschefen i svensk elitfotboll till hur elitklubbar 

aktivt arbetar idag med den interna kommunikationen och om det finns en planerad 
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strategi. Även Mlivic och Åhman (2010) pekar på att det inte finns någon forskning 

kring den interna kommunikationen och de ger förslag att belysa ämnet i framtida 

forskning. 

 

1.3 Avgränsning 

Ämnet kan angripas på flera olika sätt och vi är väl medvetna om att det finns andra 

avgränsningar inom området än det vi har valt att studera. Vi anser att det går att 

fördjupa sig vidare i är fotbollsklubbars medieträning, extern kommunikation, arbetet 

med sociala medier eller hur kommunikationen mottages av deras intressenter och 

supporterföreningar. Vi har valt att titta närmare på hur den interna kommunikationen i 

de allsvenska klubbarna har utvecklats och fungerar då vi finner det relevant för denna 

studie. Vi förstår att en fotbollsklubb har flera olika delar som påverkar deras arbete, så 

som olika intressenter. Det kan handla om allt från sponsorer, myndigheter och medier 

till ett bredare perspektiv som samhället. Den interna och strategiska kommunikationen 

är en utav grunderna för att arbetet i fotbollsorganisationer ska fungera och påverkar 

givetvis de andra delarna i stor utsträckning. Dock har vi inte möjligheten att täcka in 

alla dessa aspekter i denna studie och har därför valt att enbart fokusera på 

fotbollsklubbarnas interna kommunikationsarbete och hur de resonerar kring skapandet 

av engagemang och identitet. Anledningen till att vi även valt att ha med ett 

fotbollsorgan, Föreningen Svensk Elitfotboll, och en fotbollsexpert, Olof Lundh, är att 

skapa förståelse för hur de upplever hur utvecklingen hos de allsvenska 

fotbollsklubbarna har utvecklats under åren. 
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2 Litteraturgranskning 
I vårt teoretiska ramverk strukturerar och presenterar vi de för studien av relationen 

mellan intern kommunikation och identitetsskapande relevanta teoretiska perspektiven 

och begreppen. I den kommande teoretiska genomgången har vi presenterat olika 

aspekter inom organisationskommunikation, internkommunikation, samskapande och 

identitetsskapande samt hur detta mynnar ut i socialt handlande. 

 

Att se på relationen mellan den interna kommunikationen och identitetsskapande i 

fotbollsorganisationer har vad vi vet inte undersökts tidigare vilket gör det svårt att hitta 

litteratur och författare inom området, dessutom rör vi oss även inom både 

samhällsteorier och kommunikationsteorier. Det är ett tomrum i forskningen då det inte 

finns studier om internkommunikation i idrottsorganisationer utan tidigare studier riktar 

in sig på andra typer av företag och organisationer; ofta industriella företag som strävar 

efter att vara mer åt servicehållet. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Tidigare forskning kring brittiska och amerikanska företag visar att 

organisationsidentiteten ofta drivs av framtidsvisioner (Balmer, 2001) och det är 

ledningen och chefens arbete som speglar visionen. För att förstå en organisations 

identitet måste man se att det finns en önskad identitet som organisationen vill förmedla 

och sen den faktiska identiteten som medlemmar och omgivning uppfattar (Balmer, 

2001). 

 

Det ideala är alltid att de värderingar, normer och kultur som organisationen står för 

faktiskt kommuniceras ut på ett sätt så att det mottages precis som organisationen 

önskar, att budskapet inte tolkas annorlunda av mottagaren (Balmer, 2001). Den 

önskade identiteten är den vision som organisationsledningen arbetar mot och förmedlar 

till omgivningen medans den uppfattade identiteten är image och bilder som intressenter 

har av organisationen. Kommunikationsarbetet strävar alltid mot att dessa två typer 

(önskad & uppfattad) av identitet ska vara sammanhängande (Balmer, 2001).  

 

”Företagsidentitet, inom företagsekonomin den totala mängden av ett företags 

utmärkande egenskaper. Hit räknas t.ex. produktionsteknologi, produktkvalitet, service, 
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reklam, logotyp, byggnaders och firmabilars utseende samt personalens uppträdande. 

Ett företag har en stark identitet om alla egenskaperna har någon form av 

samstämmighet. Ibland skiljer man mellan personlighet och identitet, varvid 

personligheten anses vara egenskaperna som sådana, medan identitet är de signaler 

som företaget medvetet eller omedvetet skickar ut till personal och utomstående genom 

att ha alla dessa egenskaper”.  - Nationalencyklopedin (2015). 

 

Strategisk kommunikation är ett växande forskningsområde som inte har många år 

bakom sig. Det är en inriktning inom medie- och kommunikationsvetenskap som i sin 

tur endast har funnits i 20 år, sedan 1990-talet har forskningsområdet expanderat i 

rasande fart i Sverige (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). 

 

Idag riktar sig mycket av forskningen in på den interna kommunikationen och relationer 

mellan ledning och anställda samt hur de skapar ett engagemang i organisationen inom 

serviceyrken (Mishra, Boynton & Mishra, 2014). Det är ofta genom kvalitativa 

intervjuer med personal i ledning och anställda som forskningen får svar på hur den 

interna kommunikationen ligger till grund för en organisationskultur med gemensamma 

värderingar, identitet, mål och förtroende (Gioia, Schultz & Corley, 2000). Forskningen 

riktar sig ofta in på större internationella ekonomiska organisationer som arbetar med 

handel och produktion (Henderson, Cheney, & Weaver, 2015).    

 

Det som snabbt kan ses är att många organisationer glömmer att räkna in den interna 

kommunikationen i arbetet med strategisk kommunikation (Mishra, Boynton & Mishra, 

2014). Organisationer arbetar ofta med den interna kommunikationen men lägger de 

största resurserna på att skapa relationer med intressenter. När de inte har en utarbetad 

intern kommunikation är det svårt att förmedla budskap och värderingar som hela 

organisationen står för (Thomas, & Stephens, 2015).  Det måste finnas en fungerande 

interkommunikation för att bygga upp en gemensam identitet, förtroende, dialog och 

engagemang mellan ledning och medlemmar samt att det formar de budskap som 

används i den externa kommunikationen (Thomas, & Stephens, 2015) 

 

Med denna studie vill vi utöka forskningen till ett, vad vi ser, näst intill outforskat 

område; intern kommunikation i fotbollsorganisationer. Att applicera tidigare forskning 

på fotbollsorganisationer kommer ge ett nytt tydligt instrument i arbetet att skapa en 
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identitet runt fotbollsorganisationen, att sammansvetsa interna budskap och visioner för 

väcka ett större engagemang och förtroende för arbetet. Det är relevant att utöka 

forskningen inom strategisk kommunikation och internkommunikation till 

fotbollsorganisationer då idrotten blir en allt större industri som växer både nationellt 

och globalt (Mlivic & Åhman, 2010). 

 

2.2 Organisationskommunikation 

Utan kommunikation fungerar ingen organisation (Heide et al. 2005). Det krävs 

internkommunikation för att anställda ska kunna samarbeta och sträva mot framtida mål 

och det behövs extern kommunikation för att skapa relationer med omvärldsintressenter. 

Om verksamheten inte kommunicerar på olika sätt kan organisationen helt enkelt inte 

fungera på marknaden (Heide et al. 2005). 

 

Organisationskommunikation är ett bra samlingsnamn för alla typer av kommunikation 

i en organisation (Falkheimer & Heide, 2013). Alltså organisationsmedlemmarnas 

formella och informella kommunikation både internt och externt. När forskningen 

utvecklats genom åren har området främst riktat in sig på den interna kommunikationen 

(Heide, Johansson & Simonsson, 2012). Utifrån detta har Gerald Goldhaber (1993) 

lyckats definiera tre huvuddrag inom organisationskommunikationen: Utgångspunkten 

är att organisationskommunikation sker i ett komplext och öppet system som påverkar 

och påverkas av den interna och externa miljön. Kommunikationen omfattar 

meddelandens flöde, syfte, riktning och medier. Att organisationskommunikationen 

består av människor och deras attityder, känslor relationer och färdigheter. 

 

2.2.1 Kommunikation som samskapande   

Idag har kommunikationsforskningen utvecklats mer och mer mot ett deltagarperspektiv 

(Falkheimer & Heide, 2013). Från att fokusera på ett sändare-mottagare perspektiv ses 

kommunikation nu ur ett kulturellt och interaktivt perspektiv. En grundsten i den “nya” 

forskningen är teknikutvecklingen där internet har gett nya och mer flexibla 

kommunikationskanaler (Falkheimer & Heide, 2013). Nu är det inte medieföretagen 

som äger informationsflödet utan det är allmänheten som har tillgång till internet och 

sociala medier som är med och påverkar innehållet samt skapar egna nyheter utifrån 

egna intressen. 
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“The co-creational perspective sees publics as co-creators of meaning and 

communication as what makes it possible to agree to shared meanings, interpretations 

and goals. This perspective is long term in its orientation and focuses on relationships 

among publics and organizations.” (Botan & Taylor 2004, s. 652) 

 

Botan och Taylor (2004) betonar att det är den interaktiva kommunikationen som gör att 

en grupp människor kan sträva mot gemensamma värderingar och mål. Ser man på 

utvecklingen ur ett positivt synsätt, kan privatpersoner nu ses som egna medieföretag 

och maktförhållandet mellan medier och publik har minskat: publiken är med och 

skapar debatter och inte bara är med och deltar i dem (Falkheimer & Heide, 2013). 

Organisationer arbetar med att skapa långvariga relationer och en utvecklad syn på 

utbytesprocessen medan värdeskapandet är konstant (Falkheimer & Heide, 2013). När 

kommunikationen riktar in sig på en interaktiv dialog och värdeskapande kommer en 

större samskapande uppstå (Prahalad & Ramaswamy, 2004). 

 

2.3 Strategisk kommunikation 

Strategi utgår ofta från en linjär uppfattning av begreppet, att en plan med olika 

aktiviteter och insatser leder fram till en önskad effekt (Moss, Warnaby & Newman, 

2000). Det finns ett ökande behov att strategiskt planera kommunikationsinsatser för att 

nå organisationens övergripande mål (Moss, Warnaby & Thame, 1996).  Strategisk 

kommunikation omfattar hela organisationen med ledning, planering och 

genomförandet av kommunikationsprocesser och relationsbyggandet till intressenter 

och målgrupper och publiker (Falkheimer & Heide, 2011). 

 

“Strategic communication is the purposeful communication by a person or an 

organization designed to persuade audiences with the goal of increasing knowledge, 

changing attitudes, or inducing desired behavior. Strategic communication campaigns 

are generally designed to respond to the perceived communications needs of significant 

publics”. (Connolly-Ahern 2008, s.765). 

 

Strategisk kommunikation är helt enkelt organisationers medvetna 

kommunikationsinsatser för att nå sina övergripande mål, vilket är en del av 

organisationskommunikationen (Falkheimer & Heide, 2013). Det är inte specifika mål 

för en enstaka kommunikationsinsats utan de långsiktiga verksamhetsrelaterade målen 
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organisationen arbetar mot. Kommunikationen bygger upp organisationens existens, 

legitimitet och verksamhet, den strategiska kommunikationen är en grundsten i en 

fungerande verksamhet (Falkheimer & Heide 2013). 

 

Strategisk kommunikation kan även kallas för planerad kommunikation och har sedan 

början av 2000-talet blivit ett vanligt begrepp i Sverige (Falkheimer & Heide, 2013). 

Det handlar om taktisk och operativ kommunikation som kan syfta till att nå fler 

kunder, nå en målgrupp med nya kunskaper eller ändra beteenden. Planerad 

kommunikation bygger på en mer traditionell kommunikation där sändaren tar 

initiativet i processen och har oftast makten och kontrollen över kommunikationen. 

Kommunikationen ska kunna planera, styra och övertala människor om organisationen 

har de rätta verktygen och budskapen (Falkheimer & Heide, 2013). 
 

2.3.1 Deltagarorienterad strategisk kommunikation                    

När rollerna mellan sändare och mottagare blir allt mer otydliga blir också gränserna 

mellan strategisk kommunikation och marknadskommunikation luddigare (Falkheimer 

& Heide, 2011). Ett exempel är från tidningsbranschen där de ständigt arbetar med att få 

en större läsarmedverkan och på det sättet bli en självklar aktör i den nya lite mer 

otydliga kommunikationsstrukturen (Falkheimer & Heide, 2011). Hedman (2009) pekar 

på att det handlar om kommenteringsfunktioner, läsarbloggar och rapporter från olika 

händelser där publiken blir amatörjournalister. Dagens nättidningar ser hur stor 

betydelse användarskapat innehåll har och framför allt hur betydelsen ökar med åren. 

Allt mer innehåll kommer från publiken (Hedman, 2009). 

 

De sociala medierna har bidragit till en ökad integration mellan människor där de ställer 

frågor och får svar av andra. Detta leder också till en större delaktighet och en mer 

symmetrisk kommunikation, dialog och gemensamt beslutsfattande (Coombs & Heath, 

2006). En annan stor fördel med sociala medier är att publikers aktivitet och åsikter kan 

kartläggas och hållas under uppsikt (Falkheimer & Heide, 2011). Användarna hämtar 

själva det innehållet de är intresserade av istället för att traditionella medier pumpar ut 

information: det skapar social interaktion runt händelser där alla får en chans att komma 

till tals. Det blir en mer öppen och demokratisk medieanvänding (Falkheimer & Heide, 

2011).   
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2.3.2 Relationshantering 

En relation innebär att det finns ett ömsesidigt beroende mellan två eller flera människor 

(Coombs 2001). För att utveckla begreppet ytterligare uppstår relationer när människor 

är förenade på ett eller annat sätt, genom en familj, gruppering, fritidsintresse eller andra 

sociala sammanhang (Heide, 2011). 

 

Kvaliteten på relationen bygger på ett antal dimensioner, nedan listas några av Coombs 

och Heath (2006) dimensioner: 

●      Förtroende 

●      Trovärdighet 

●      Omedelbarhet 

●      Gemensamt intresse 

●      Relationshistoria 

Relationen bygger på utbyte av olika värden, vare sig de är ekonomiska eller sociala 

(Coombs & Heath, 2006). Publikens engagemang bygger på hur organisationen 

uppfattas samt hur attraktivt de framställs, därför bör organisationer arbeta med 

attraktivitet mot publiken (Bruning & Galloway, 2003). Självklart finns det även olika 

typer av relationer mellan organisationer och publiker: personliga relationer, 

professionella relationer och gemenskapsrelationer (Heide, 2011). De personliga 

relationerna bygger på känslor, förtroende och engagemang från båda parterna. 

Professionella relationer innebär att organisationen erbjuder tjänster och möter krav som 

publiken har. Gemenskapsrelationer bygger på organisationens öppenhet gällande 

framtida planer, hur de arbetar aktivt med att utveckla gemenskapen och de sociala och 

ekonomiska förutsättningarna. 

 

Men det ska förtydligas att de sociala relationerna sker mellan individer (Weick, 1969). 

Det är organisationsmedlemmarna som skapar och upprätthåller relationer som enskilda 

individer med andra personer som representerar andra intressenter. Relationerna blir där 

med väldigt personrelaterade, även om de kommunicerar i organisationens namn 

(Heide, 2011). Relationshantering kan definieras som en organisations 

kommunikationsarbete där intressen, värderingar och föreställningar mellan 

organisationen och publiker identifieras (Hutton, 1999). 
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2.4 Internkommunikation 

Internkommunikation innefattar kommunikationen mellan organisationens ledning och 

anställda (Dolphin, 2005). Kalla (2005) menar på att det är en social interaktion där 

meddelanden utbytes, då förs en dialog. Dialogen reflekterar i sin tur hur ledningen 

arbetar med att bygga relationer mellan olika interna kontakter på olika nivåer i 

organisationen (Welch & Jacksson, 2007). Både i teorin och praktiken är den interna 

kommunikationen nyckeln till fungerande relationer mellan ledning och medlemmar 

(Kalla, 2005).  

 

Genom en fungerande internkommunikation bygger organisationen upp ett förtroende 

hos anställda som också blir mer engagerade i verksamheten. Om organisationen lägger 

ner resurser på den interna kommunikationen kommer de få med sig flertalet fördelar. 

Kennan och Hazleton (2006) pekar på behovet organisationer har att värdesätta sina 

anställda: den interna kommunikationen är oerhört viktig för att uppmärksamma både 

enskilda individer och hela arbetet.  

 

2.4.1 Organisationsidentitet 

Organisationsidentiteten är organisationens egenskaper som medlemmarna ser som de 

mest centrala och kännetecknande (Albert & Whetten, 1985). En persons egen självbild 

påverkas av aktiviteter, erfarenheter och kultur men även av vilken verksamhet 

individen arbetar i. Precis på samma sätt fungerar organisationsidentiteten: det är 

organisationens unika egenskaper som kommuniceras internt och externt (Balmer & 

Wilson, 1998). Med en social identifikation känner sig medlemmarna lojala mot sin 

organisation vilket i sin tur skapar ett större engagemang i arbetet (Ashforth & Mael, 

1989). 
 

För att medlemmarna ska kunna kommunicera på ett konsekvent och gemensamt sätt 

med organisationen måste de förstå organisationsidentiteten (Cheney & Christensen, 

2001). Den gemensamma identiteten fungerar också som ett ”organisationsklister“ som 

knyter samman medlemmarna med organisationen och varandra (Wiesenfeld, 

Raaghuram & Graud, 1999).  Organisationsidentitet på en individnivå kännetecknar en 

person som förknippar sig själv med ett medlemskap i en viss organisation (Puusa, 

2006). Organisationsidentiteten skiljer sig från organisationskultur som riktar in sig på 
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det kontextuella. Organisationsidentitet kan mer ses som den synliga delen av kulturen 

som innehåller värderingar, normer och handlingsmönster (Alvesson & Berg, 1988). 

 

Johan Balmer (2001) pekar på att organisationsidentitet formas av anställdas 

värderingar, strategi, kultur, struktur och kommunikation.  Det finns även fem olika 

typer av organisationsidentitet (Balmer, 2001): 

Verklig identitet - interna värderingar, organisationsbeteende, positionering, aktiviteter 

och resultat.  

Kommunicerad identitet - organisatiomsmeddelanden som sprids till olika mottagare. 

Uppfattad identitet - image och bilder som intressenter har av organisationen. 

Ideala identiteten - optimal positionering för en organisation vid en specifik tid. 

Önskade identiteten - den vision som organisationsledningen sprider/arbetar mot. 

 

Det bästa är självklart att alla typerna av identitet hänger ihop, men det är inte alltid så i 

verkligheten. Om de fem typerna av identitet inte är sammanhängande bör 

verksamheten arbeta om organisationsidentiteten (Balmer, 2001).  

 

Denna studie ska se närmare på den önskade identiteten, alltså hur organisationen 

arbetar för att förmedla värderingar, kultur och identitet. Organisationer kan 

kommunicera en identitet som de anser att verksamheten står för, men det kan alltid 

tolkas annorlunda av medlemmar och omgivning om identiteten inte förankras 

ordentligt i organisationen (Balmer, 2001).  

 

2.4.2 Medarbetarna som ambassadörer 

Dagens forskning har allt mer börja undersöka organisationsmedlemmarnas betydelse 

för att skapa, förstärka och reproducera organisationens varumärke och identitet genom 

dagliga handlingar (Falkheimer & Heide, 2013). Medlemmarna är de mest 

betydelsefulla budbärarna och fungerar i bästa fall som ambassadörer för organisationen 

(Hatch & Schultz, 2010). Tyvärr är det många organisationer som inte förstår 

betydelsen av “Walk the talk” (Karmark, 2005), att det måste finnas en tydlig länk 

mellan organisationens strategiska mål och kommunikationsarbetet. Detta kräver en 

större kommunikativ medvetenhet och kompetens hos ledningsgrupper som ska 

förmedla detta till medlemmar (Falkheimer & Heide, 2013). 
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När företag arbetar med nya värdeord, budskap och normer är det ofta att 

ledningsgruppen inte förankrar förändringen hos medlemmar och anställda. Den stora 

utmaningen handlar om att få alla att förstå hur de nya budskapen ska omsättas till 

handling (Mitchell, 2004). Ur ett kommunikativt och meningsskapande perspektiv 

måste medlemmarna få diskutera med varandra och med ansvariga för att få en 

gemensam förståelse och tolkning av värderingarna (Falkheimer & Heide, 2013). 

 

2.4.3 Image, identitet & kommunikation 

Image kan beskrivas som relationen mellan företaget och konsumenterna (Cassinger, 

2011). Det är den bild och uppfattning som grupper har om en organisation (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2005). Den bild som organisationen vill att publiken ska ha, 

den önskade bilden, kallas för profil (Palm, 1994). Dessa bilder är ofta temporära och 

flytande mellan olika händelser och därför inte mindre grundläggande i 

organisationsidentiteten (Cheney & Vibbert, 1987). 

 

Trots att den strategiska kommunikationen försöker kontrollera budskapen som ska 

bygga upp organisationens image är det omöjligt att stoppa nya betydelser när 

varumärket används (Cassinger, 2011). Det finns en relation mellan image, profil och 

identitet: Profil och image blir som en katalysator för medlemmarna och hjälper till att 

skapa förståelse för organisationsidentiteten (Heide, Johansson & Simonsson, 2005). 

Imagen som förmedlas till omgivningen upptas till den interna kulturen och bekräftar 

organisationens identitet (Hatch & Schultz, 1997). 

 

2.5 Strategiskt och kommunikativt handlande 

“Målet med det kommunikativa handlandet är att genom en kritisk diskussion uppnå 

rationell och ömsesidig förståelse i syfte att samordna handlingar” (Falkheimer & 

Heide 2013, s. 63). 

 

All kommunikation som fotbollsorganisationen (och övriga organisationer) använder 

sig av har som syfte att skapa social handling (Habermas, 1995). Enligt Habermas 

(1995) är social handling ett samarbete mellan två, eller flera, aktörer som samordnar 

sina handlingar för att genomföra en handlingsplan. Kommunikationsteorierna utgår 

från strategiskt och kommunikativt handlande rörande målorienterat och 

förståendeorienterat arbete (Habermas, 1995). Det är svårt att planera ett kommunikativt 
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handlande och frågan är om det ens är möjligt (Falkheimer & Heide, 2013), därför är 

Habermas teorier om strategiskt handlande en nyckel till det planerade kommunikativa 

arbetet och kärnan i verksamheten. Hans teorier grundar sig i ett dolt strategiskt arbete; 

kommunikationen grundar sig i sociala handlingar och samhällets utveckling 

(Habermas, 1995). Avsikten är att kontrollera kommunikationen och påverka 

omgivningen, att försöka förutse framtiden och potentiella beteenden. 

 

Kommunikationsprocessen innebär att organisationer talar med varandra. (Falkheimer 

& Heide, 2013). Målet är att nå en sådan stor delaktighet som möjligt, inte att nå högst 

effektivitet. Kommunikationen ska ske på allas villkor, den är jämlik och målet är att 

alla ska bli överens (Carey, 2009). Även Habermas (1995) uttrycker att idealet för en 

talarsituation är att alla som kan ska vara med i diskussionen har rätt att lägga fram sina 

åsikter. Dessutom ska samtliga få vara med och bestämma om vad som ska diskuteras 

samt att ingen ska hindras från att delta och inte få sin röst hörd. 

 

En teori inom kommunikativt handlande diskuterar handlingskoordingeringens 

mekanismer (Habermas, 1995). Genom att arbeta utifrån en handlingsplan som grundar 

sig i ett internt perspektiv kan organisationen styra en situation (Habermas, 1995). 

Språklig interaktiv kommunikation bidrar till en större överensstämmelse mellan 

deltagarnas tolkningar vilket ger ett samförstånd och gemensamt vetande (Habermas, 

1995). När ett gemensamt samförstånd har uppstått mellan parterna kan de gemensamt 

arbeta mot organisatoriska mål vilket skapar en större gemenskap och engagemang 

(Habermas, 1995).  
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3 Syfte och forskningsfrågor 

3.1 Syfte 

Detta arbete syftar till att undersöka och analysera hur allsvenska fotbollsklubbar 

resonerar kring hur de förmedlar önskad identitet, gemenskap och engagemang genom 

den interna kommunikationen. Studien ämnar undersöka om det finns en bristande 

kunskap i den strategiska interna kommunikationen och hur viktig den är för en 

fungerande relation mellan klubb och supporterförening. 

 

3.2 Forskningsfrågor 

1. Hur resonerar de allsvenska klubbarna kring skapandet av önskad identitet, 

gemenskap och engagemang genom den interna kommunikationen? 

 

2. Hur ser sambanden ut gällande det interna kommunikationsarbetet och 

identitetsskapandet i de olika organisationerna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

16 

4 Metod och forskningsetik  

4.1 Metod 

Metodkapitlet utgör studiens metoddiskurs och här presenterar samt argumenterar vi för 

valet av metod som har tagits i anspråk för datainsamling. I det här kapitlet beskriver vi 

grunderna för våra intervjuer och själva intervjuprocessen. Ni får även ta del av de 

metoder som utgör grunden till denna studie tillsammans med våra intervjuer. 

 

4.1.1 Forskningsperspektiv 

Studien handlar om hur fotbollsorganisationer arbetar med den interna 

kommunikationen på ett strategiskt sätt. Grunden i metoddelen är att den tar ett avstamp 

från ett kvalitativt synsätt, vikten ligger på de ord som respondenterna använder i de 

genomförda intervjuerna (Bryman & Bell, 2013). Den kvalitativa studien som vi har 

använt oss av har genererat svar på de frågeställningar vi har arbetat med. Vi har även 

kunnat besvara våra frågeställningar på bästa sätt i jämförelse med om vi hade valt en 

kvantitativ metod. Det har gett oss möjligheten att ta reda på hur det ser ut hos de olika 

fotbollsorganisationerna samt tolka det från vårt perspektiv. Fokuset i själva studien är 

att undersöka det kommunikativa arbetet hos fotbollsorganisationerna samt vad de kan 

lära sig utav varandra rent kommunikativt. Hur fotbollsklubbarna resonerar kring 

arbetet med hur de förmedlar identitet kan inte sammanställas via en kvantitativ studie. 

Kopplingen mellan teori och praktik som är kärnan i ett kvalitativt synsätt har gett mer 

plats till flertydighet, där teorin har varit en grund i undersökningen. 

 

Den kvalitativa metoden har en rad olika exempel på undersökningsdesign, till exempel 

intervjuer, observationer, fokusgrupper, textanalyser och andra dokument. I vår studie 

ligger huvudfokusen i intervjuer med hjälp av analysverktyget tematisering kring ämnet, 

detta för att få vi ska få bästa möjliga svar på våra frågeställningar och vår 

problemformulering (Bryman & Bell, 2013).  

 

Vi har på ett hermeneutiskt sätt, tolkat det insamlade materialet och visat på hur det 

kommunikativa arbetet fungerar i dagsläget hos de allsvenska fotbollsklubbarna som 

har valt att ställa upp i studien. Huvudtemat i hermeneutiken är att “meningen hos en 

del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten” (Alvesson & Sköldberg, 

2007). Intervjusvaren grundar sig i den befattning de olika intervjupersonerna har i de 
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olika organisationerna samt vilken expertis informantintervjuerna besitter. Detta för att 

få en sådan bred och djupgående empiri som möjligt för att hitta svaret på våra 

frågeställningar kring de valda allsvenska fotbollsorganisationers kommunikativa 

arbete.  

 

4.1.2 Expert- och informantintervju 

Utifrån vår kvalitativa metod har vi använt oss av expertintervjuer för att svara på våra 

frågeställningar som ställdes utifrån problemformuleringen. Expertintervjuerna handlar 

om att personer med en utbildning eller speciell yrkesroll intervjuas och delar med sig 

av sin kunskap inom området (Varho & Tapio, 2005). Forskaren Hagström (1979) 

beskriver att expertintervjuer skiljer sig från övriga metoder, där ges kunskap genom 

istället för om intervjupersonen. Det är just det vi var ute efter i vår studie, att få 

kunskap genom intervjupersonerna om organisationens kommunikationsarbete.  

 

Vi valde även att använda oss av informantintervjuer, detta för att få en bred och allmän 

kunskap från experter inom området som arbetar med frågorna dagligen. Samt för att ge 

oss själva mer kunskap om fotbollsorganisationer. Informantintervjuer är en kvalitativ 

intervjuform där en erfaren och kunskapsrik person intervjuas inom ämnet som studeras 

(Alvesson & Torhell, 2011). Informantintervjuerna är i denna studie Mats Enquist från 

Föreningen Svensk Elitfotboll och Olof Lundh, fotbollsexpert på TV4 och 

Fotbollskanalen. 

 

Anledningen till att vi valde att använda oss av informantintervjuer är för att alla 

allsvenska fotbollsklubbar inte kunde ställa upp i studien. Informantintervjuerna besitter 

en gedigen kunskap om organisationerna och framför allt fotbollsallsvenskan. Vi anser 

att de skulle ge oss författare en bättre allmän uppfattning om hur arbetet ser ut i de 

allsvenska klubbarna. Samtidigt valde vi informantintervjuer för att få en större inblick i 

hur kommunikationen fungerar från ett externt perspektiv. Syftet med 

informantintervjuerna är inte att de skulle ge oss direkta svar på våra frågeställningar 

utan ge oss en bättre utgångspunkt i vår analys av det empiriska materialet till våra 

frågeställningar. 

 

Våra expertintervjuer är till största delen med personer inom (internt) 

fotbollsorganisationerna. Informantintervjuerna och expertintervjuerna har olika 
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strukturella drag och syftet är att använda det empiriska materialet vi samlat in från 

informantintervjuerna (Mats Enquist och Olof Lundh) till genomförandet av 

expertintervjuerna med fotbollsorganisationerna. Metoden är kärnan i vårt arbete och vi 

anser att det har genererat till de svar som vi var ute efter för att svara på våra 

frågeställningar och problem. 

 

4.1.3 Intervjuprocess 

I en intervjuprocess kan man välja en rad olika kriterier och strukturer. I intervjuerna 

ville vi ha en tydlig struktur med öppna frågor som kunde ge svar på våra 

frågeställningar. Intervjumallen utformades enligt en semistrukturerad form då vi ville 

ha en grund att stå på. Vi kan med denna struktur få svar på våra frågor, röra oss inom 

studiens ämne men samtidigt ge plats för utvidgade områden och följdfrågor (Alvesson 

& Torhell, 2011). Vi valde semistrukturerade intervjuer därför att vi ville ha ett bestämt 

område att få kunskap om, men samtidigt också kunna ge utrymme för respondenten att 

komma in på något annat inom det berörda ämnet som vi forskare hade glömt. 

 

Semistrukturerade intervjuer utgår ifrån att alla respondenter får samma frågor i samma 

ordningsföljd men där det samtidigt ger forskaren möjligheten att ställa följdfrågor och 

bygga vidare på något intressant som respondenten tar upp (Hagström, 1979). 

 

Intervjuerna genomfördes med flertalet öppna frågor då det gav respondenten möjlighet 

till utveckling och förklaring av sina svar (Alvesson & Torhell, 2011). Vi som forskare 

fick möjligheten att ställa följdfrågor och respondenten möjligheten att utveckla sina 

svar om vad hen menade. 

 

Utifrån de resurser och den tid vi hade avsatt för arbetet valde vi att genomföra 

intervjuerna på plats hos de berörda parterna (förutom med Malmö FF där 

omständigheterna krävde en telefonintervju). Det blir ett mer personligt möte och 

respondenten känner en större trygghet att delta i intervjun i jämförelse med 

telefonintervju eller mailintervju. Det kan även uppfattas mer seriöst med ett personligt 

möte som Bryman och Bell (2013) nämner. Vi får tydligt presentera vilka vi är som 

författare till studien och respondenterna får ett ansikte bakom arbetet med ett personligt 

möte.  
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Under intervjuerna spelade vi båda in samtalen för att vi ska vara fria från att anteckna, 

lyssna noggrant och ställa följdfrågor till de svar som ges. Hagström (1979) förespråkar 

att intervjuerna spelas in därför att i en intervju är det lika viktigt att vara en god 

lyssnare som att ställa den perfekta frågan.  En annan fördel med att spela in 

intervjuerna är att vi kunnat lyssna på intervjuerna ett flertal gånger när vi transkriberat 

materialet. 

 

Många av våra intervjuer slutade på en tid mellan 25-50 minuter. Någon enstaka 

intervju varade i mer än 60 minuter. Samtliga intervjuer har transkriberats. Detta för att 

vi vill få en klarare bild av vad som sades under intervjuerna samt att få in 

informationen och analysera materialet. Gillham (2008) menar på att det är bra att 

transkribera sitt material som är inspelat då det ger chans till analys. Totalt intervjuades 

8 personer. 

 

4.1.4 Accessproblematik 

Accessproblematiken som vi har stött på är att vissa allsvenska fotbollsklubbar har varit 

svåra att få kontakt med och att de varken svarat på mail eller telefon. Det gjorde att vi 

tyvärr inte kunde intervjua alla allsvenska fotbollsklubbar. Till exempel kunde inte IFK 

Göteborg och Helsingborgs IF ställa upp på grund av tidsbrist, Malmö FF fick ställa in 

intervjun med väldigt kort varsel (genomfördes en telefonintervju istället) och IFK 

Norrköping med flera svarade inte alls. Dessutom kontaktade vi inte Gefle IF eller GIF 

Sundsvall eftersom vi inte kunde besöka klubbarna på grund av ekonomiska skäl samt 

den pressade tidsramen. Att klubbar faller ur denna studie är något vi som författare får 

räkna med och arbeta efter. Det är svårt att få med alla intressanta organisationer inom 

denna studie då vi inte har en bred tidsram eller resurser göra en sådant omfattande 

arbete. 

 

4.2 Tematisering 

Studien har grundats sig till största delen i de intervjuer som genomförts och dessa har 

bearbetats genom analysverktyget tematisering. Ekström och Larsson (2010) förklarar 

tematisering som det inledande steget när intervjustudier utförs. Tematiseringen är en 

forskningsprocess för intervjustudier som ska ge förklaringen till vad som ämnas att 

studeras och varför. Det har gjort att studiens analytiska avgränsning har preciserats 

med hjälp av tidigare forskning och teorier. Detta har gjorts för att ge studien ett bredare 
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och mer djupgående resultat. Vi valde detta analysverktyg för att få med de viktigaste 

delarna samt det material som besvarar problemformulering och forskningsfrågor i 

studien.  

 

Studiens syfte, ämne och frågeställningar formulerades innan själva intervjuerna ägde 

rum. Tematisering enligt Kvale och Brinkmann (2014) innebär att frågeställningarnas 

vad, hur och varför är nyckelfrågor vid planering av intervjustudier. Studiens 

nyckelfrågor bestämdes och utforskades tidigt för att skapa bättre förutsättningar innan 

intervjuerna. Det Ekström och Larsson (2010) skriver om är att kopplingen mellan 

tematiseringen, frågorna i intervjuguiden och frågeställningarna måste hänga ihop för 

att ge det empiriska materialet och analysen en sådan rättvis bild som möjligt. Frågan 

hur beskrivs enligt Ekström och Larsson (2010) som det mest primära för att ta reda på 

hur studien ska studeras och med vilken metod den ska besvaras. I denna studies fall 

handlar det om intervjustudier.   

 

4.3 Urval 

Huvudmålet med studien var att samtliga allsvenska fotbollsklubbar skulle bidra till 

resultatet av denna uppsats. Tidsramen, våra ekonomiska resurser och 

fotbollsklubbarnas limiterade tid att ställa upp begränsade studien. Utifrån de klubbar 

som hade tid och resurser att delta i studien gjorde vi ett urval. I urvalet ville vi få en 

bredd av fotbollsklubbar med varierande storlek samt varierade ekonomiska resurser 

som de tillhandhåller. Vi ville ha två stycken storklubbar, två mellanstora klubbar och 

två småklubbar. Bedömningen av vad som är storklubb, mellanstor klubb och småklubb 

utgick ifrån medlemsantal i organisationen. Vi kom fram till att: 

-‐          Storklubbar: Djurgårdens IF & Malmö FF 

-‐          Mellanstora klubbar: BK Häcken & IF Elfsborg 

-‐          Småklubbar: Kalmar FF & Halmstad BK 

(Djurgårdens IF, 2015) (Malmö FF, 2015) (BK Häcken, 2015) (IF Elfsborg, 2015) 

(Kalmar FF, 2015) (Halmstad BK, 2015) 

Skulle antalet fotbollsklubbar vara fler hade vi fått ett svårhanterligt material och den 

stora risken skulle ha varit att vi hade missat detaljer i intervjuarbetet eller inte 

sammanställt arbetet inom den befintliga tidsramen. Därför menar Trost (2010) att det 

är bra att välja ut ungefär mellan 4-8 intervjuobjekt för att få en bra överblick hur 

verksamheterna fungerar. I Studien valde vi även att ha två experter i form av Mats 
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Enquist från Föreningen Svensk Elitfotboll och Olof Lundh, fotbollsexpert på TV4 och 

Fotbollskanalen. 

 

När intervjudeltagarna var bestämda utformades en intervjuguide som utgick utifrån en 

semistrukturerad gestaltning (se bilaga a). Mats Enquist och Olof Lundh fick andra 

typer av frågor då de står utanför organisationerna och agerar experter i denna studie (se 

bilaga a). Intervjuguiden strukturerades i samband med undersökningens framtagning 

av frågeställningar och inrättades i enlighet med teori och tidigare forskning.  Eftersom 

teorierna innehåller många begrepp som deltagarna kanske inte har någon bekantskap 

med så operationaliserades teorierna till frågeställningar. Det betyder att intressanta 

begrepp utformas och anpassas till forskningen och intervjudeltagaren (Bryman & Bell, 

2013). Alla intervjuer spelades in via utrustning som sedan transkriberades. Vi valde att 

transkribera vårt insamlade material för att lättare kunna hitta mönster i intervjusvaren 

hos de olika klubbarna. Detta gjordes ur en kvalitetsaspekt som påverkar studiens 

reliabilitet och validitet (Poland, 2002).  

 

4.4 Verifiering – Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som tillhör den kvantitativa forskningen men 

som har börjat anammats av den kvalitativa forskningen. Detta för att kunna 

säkerhetsställa studiens trovärdighet. För en kvalitativ intervjustudie är reliabilitet ett 

problem då det inte grundar sig på statistik utan på personers erfarenheter och 

tolkningar. Människor utvecklas, ändras och handlar aktivt vilket påverkar reliabiliteten 

i en kvalitativ studie (Trost, 2011). För att få en hög reliabilitet krävs det statistiska 

resultat och därför är det inte möjligt i denna studie att uppnå en hög reliabilitet. 

Validitet betyder att studien har undersökt det man verkligen har till avsikt att 

undersöka. Det avgörs genom att studien är noggrant utförd, att det finns ett 

sammanhang mellan studiens olika delar och att forskaren är ärlig i sin analys (Trost, 

2011). Validiteten i denna studie kan beskrivas som relativt hög då uppsatsens olika 

delar och innehåll utgår ifrån studiens syfte och frågeställningar. Studien är noga utförd 

och forskarna har varit ärliga hela arbetet igenom. 

 

Denna studie vilar sig på hög validitet och låg reliabilitet. Utifrån studiens syfte och 

frågeställningar är detta ett medvetet val för att få ett större djup och mer kunskaper om 
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hur de valda allsvenska fotbollsklubbarna arbetar med kommunikationen inom 

organisationen. 
 

4.5 Forskningsetik  

Gustafsson, Hermerén & Pettersson (2011) förklarar fältet forskningsetik som något 

som inte är ett välavgränsat område. Forskningsetik handlar om relationen mellan etik 

och forskning, om vilka etiska krav det finns på forskaren och forskningens inriktning 

samt genomförandet av forskningen. Vår studie grundar sig på den forskningsetik som 

nämns. Vi har i studien, informanter som har behandlat och skyddats i samband med att 

de har medverkat i forskningen enligt forskningsetikens riktlinjer. Vi har även tagit i 

beaktning de normer som finns inom forskningsfältet och studerat ämnet inom ramen 

för forskningsetiken. 

 

4.6 Metodkritik 

Att göra en kvalitativ studie istället för en kvantitativ ger utrymme för ett mer 

spekulativ förhållningssätt för forskaren (Bryman & Bell, 2013). Även om en 

kvantitativ studie kan anses vara mer värdefull än en kvalitativ ansåg vi att en kvalitativ 

studie ger oss chansen att debattera och utveckla forskningsfältet som ännu är relativt 

outforskat. Trost (2010) menar att syftet är avgörande för vilken metod som används, 

om det är en kvalitativ eller kvantitativ studie som ska genomföras. Allsvenska 

fotbollsklubbars interna organisationskommunikation har visat sig vara ett outforskat 

och komplicerat ämne. Därför ansåg vi att den kvalitativa metoden var bäst lämpad för 

just denna studie då undersökningen syftar till att förstå hur 

organisationskommunikationen fungerar. Vi är dock medvetna om att de svar vi får in 

kan bara stå för de specifika klubbarna som studien ämnar då vi gör en kvalitativ 

rapport.  

 

En intervju sker som en interaktion mellan personer, där intervjuare håller en viss 

distans mellan sig själva och respondenten (Gillham, 2008). I den här studien har vi 

forskare haft ett kritiskt granskande förhållningssätt när vi intervjuat och fått in det 

empiriska materialet. Respondenterna som vi har intervjuat är väldigt kunniga inom sitt 

område men det hade inte spelat någon större roll om vi hade intervjuat några andra 

inom organisationen då svaren bör varit detsamma då studien riktar in sig på hela 

organisationens arbete. 
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Gillham (2008) menar att personer som har intervjuats många gånger har utvecklat 

standardsvar och behöver ibland inte tänka till när de svarar. Vi anser att våra frågor inte 

har varit så kallade ”standardfrågor” utan att de har fått respondenten att tänka till innan 

han har svarat på frågan. Dessutom har vi genom följdfrågor som inte har varit 

förberedda kunnat motverka de standardsvaren som hade kunnat uppstå. 

 

Alvesson & Thorell (2011) nämner att intervjuer som görs live och på plats ger det 

bästa svaren. Vi fick möjlighet, både resurs- och tidsmässigt att besöka 

fotbollsklubbarna och göra intervjuer i en miljö som för dem är bekant. På så sätt menar 

Alvesson & Thorell (2011) att respondenten som befinner sig i en trygg miljö, känner 

sig bekväm och kan ge bästa möjliga svar på det som efterfrågas. Samtidigt har 

respondenten även skapat plats för intervjun i sitt schema och är beredd att ålägga tiden 

som krävs för att besvara på frågorna. 
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5 Resultat och analys 
I detta avsnitt behandlas den insamlade empirin och analyseras och tolkas mot teorier 

från litteraturgranskningen. De empiriska intervjusvaren kring hur fotbollsklubbarna 

resonerar kring engagemang, gemenskap och identitet tolkas mot teorier för att se vad 

som förenar och skiljer sig åt i klubbarnas resonemang kring kommunikationsarbetet.  

 

5.1 Hur resonerar de allsvenska klubbarna kring skapandet av önskad 

identitet, gemenskap och engagemang genom den interna 

kommunikationen? 

5.1.1 Kommunikativt handlande 

Målet med organisationernas kommunikativa arbete är att nå ömsesidig förståelse och 

skapa gemensamma handlingsplaner (Falkheimer & Heide, 2013). Alla fotbollsklubbar 

som deltagit i studien säger att de är det viktigaste och svåraste arbetet i organisationen, 

att få klubb och supportrar att samarbeta mot gemensamma mål. Sociala handlingar hos 

medlemmar och klubb uppstår när parterna har en förståelse för varandra och de kan 

tillsammans definiera organisationens värderingar (Habermas, 1995). Genom aktiviteter 

och möten försöker klubbarna på en daglig basis föra en kommunikation med 

medlemmar och supportrar för att skapa ett förtroende som leder till en förståelse för 

arbetet. Därför är kärnan i verksamheten att allt kommunikativt handlade genomförs för 

att skapa förtroende och gemenskap i sociala handlingar (Habermas, 1995).  

 

”Där är det viktiga att ge med sig vad organisationen har för mål och sedan vad 

supportrarna har för mål för att skapa ett samförstånd. Det är svårt att få alla 

supportrar att dra åt samma håll men på sikt vill vi ha en ännu bättre kommunikation 

och skapa oss bättre förutsättningar” - Kalmar FF 

 

Samtliga respondenter vittnar att det är svårt att få alla att arbeta mot samma agenda. 

Precis som Falkheimer och Heide (2013) menar, är det nästan omöjligt att planera ett 

kommunikativt handlande och se in i framtiden om vad som kommer att hända.  

”Det är stort problem att nå ut till supportrar, att problem uppstår, att jag kanske säger 

en grej och sedan gör supportrarna en annan grej.”  - Kalmar FF 
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Habermas (1995) teorier kring kommunikativt handlade grundar sig i ett dolt strategiskt 

arbete; kommunikationen grundar sig i sociala handlingar och samhällets utveckling. 

Många av fotbollsorganisationerna tar idag ett stort samhällsansvar för att skapa ett 

större engagemang kring klubben, de vill ge ett mervärde till potentiella medlemmar. 

Genom språklig kommunikation skapas större överensstämmelse mellan klubb och 

supportermedlemmars tolkningar vilket ger ett samförstånd och gemensamt vetande, en 

identitet (Habermas, 1995). När ett gemensamt samförstånd har uppstått mellan parterna 

kan de tillsammans arbeta mot organisatoriska mål vilket skapar en större gemenskap 

och engagemang (Habermas, 1995).  

”De ska ju känna en stolthet för klubben och en stolthet för personer som jobbar här, 

spelarna som är här” – BK Häcken  

 

5.1.2 Önskad identitet 

Halmstad BK har enligt de själva ingen tydlig önskad identitet de vill förmedla utan 

klubben försöker bygga någon sorts image runt profiler som finns i organisationen. 

Profiler ska i sin tur hjälpa verksamheten med att skapa en identitet, men vad händer när 

profilerna försvinner? Cheney och Vibbert (1987) skriver att profiler ofta är temporära 

och flytande mellan olika händelser och är därför inte grundläggande för en 

organisationsidentitet. 
 

”Vi behöver hjälpa våra spelar att bli profiler, vi tror, Halmstad BK har varit en väldigt 

lokal förankrad förening, vi har tagit spelare från närområdet och liksom gjort de till 

bygdens lag och haft under åren väldigt stora profiler.” – Halmstad BK 

Det Halmstad BK vill uppfattas som är bygdens lag då de tidigare år har tagit spelare 

från närområdet och byggt sin organisation kring dessa. Under senare tid har klubben 

tappat det konceptet och förlorat den identiteten som de då hade byggt upp. Enligt 

Ashforth & Mael (1989) är det på det ett sätt som Halmstad BK kan ha förlorat sin 

identitet på. När det inte finns en social identifikation försvinner gemenskap och 

engagemang kring klubben. 
 

Det är som Halmstad BK själva pekar på är att om de hade arbetat med den interna 

kommunikationen och skapat en önskad identitet hade fallet från de goda tiderna inte 

varit lika stor. Balmer och Wilson (1998) talar också om att en organisation behöver sin 

identitet som är organisationens unika egenskaper som kommuniceras internt och 

externt för att arbetet ska fungera. Det är just det dessa egenskaper som Halmstad BK 
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har missat i sin interna kommunikation. Klubben hade en tydlig strategi under de goda 

tiderna, det var bygdens lag, men på senare tid fallit bort från den ramen och inte lyckats 

kommunicera någon ny önska identitet. 
 

Det som är utmärkande för Halmstad BK är att de inte har haft en tydlig ledare för än 

sent på 2010-talet. Det har gjort att organisationen inte har kunnat forma någon tydlig 

strategi, kultur, identitet eller kommunikation i arbetet. Balmer (2001) pekar på att en 

organisationsidentitet formas av anställdas värderingar, strategi, kultur, struktur och 

kommunikation. Därför har Halmstad BK inte kunnat skaffa sig en stabil organisation 

och en tydlig intern kommunikation som ger en önskad identitet. Halmstad BK har inte 

hängt med i den moderna utvecklingen som fotbollsvärlden har genomgått utan klubben 

är fast i det gamla träsket, de agerar som de alltid har gjort innan. Med ett sådant arbete  

ligger organisationen efter i identitetsskapandet och det gör att engagemanget kring 

organisationen blir drabbat (Heide, 2011). 
 

”Vi tillsammans är en image som är till stor del genomsyras över hela organisationen, 

från ledare till materialaren till ungdomsspelaren.” – IF Elfsborg 

IF Elfsborg har tillskillnad från andra allsvenska fotbollsklubbar en önskad identitet och 

en uttalad sådan: ”Vi tillsammans”. Organisationen vill uppfattas som en klubb som 

tillhör Borås invånare och att de arbetar tillsammans med dem. Själva identiteten 

genomsyras i hela organisationen från ledare till materialare till ungdomsspelare. IF 

Elfsborg har som Heide, Johansson och Simonsson (2005) nämner att organisationer 

bör göra, skapat en bild och uppfattning om organisationen som de strävar mot och att 

alla inom och utanför organisationen är medvetna om målbilden. Den skapade imagen 

förmedlas till omgivningen och upptas av den interna kulturen och bekräftar 

organisationens identitet (Hatch & Schultz, 1997).  Det gör att den önskade identiteten 

väcker mycket engagemang och skapar känslor för organisationen och klubben. Detta är 

något som IF Elfsborg har arbetat med under en väldigt lång period och funnits med i 

det strategiska interna arbetet. 
 

”Vi vill integrera hela staden att skapa en "VI" känsla. Vi skapade en slogan "Vi är 

Kalmar FF" men misslyckades med den kommunikationen gentemot supportrar och 

inom organisationen.” – Kalmar FF 

Balmer (2001) beskriver att en önskad identitet fungerar som en vision för 

organisationsledningen att sprida och arbeta mot. Kalmar FF har påbörjat en process 
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mot en önskad identitet där de försöker skapa en ”Vi” känsla för organisationen. 

Klubben försöker bygga identiteten ”Vi är Kalmar”, att hela staden är Kalmar FF och 

inte bara klubben i sig. Dock har organisationen, som de själva nämner, misslyckas med 

den kommunikationen i organisationen och gentemot supportrarna. Kalmar FF arbetar 

mycket med identitetsskapande idag och vill uppfattas som en egen och stark 

organisation. 
 

Kalmar FF nämner att de inte har misslyckats helt med sin önskade identitet utan det är 

något de ständigt arbetar med och utvecklar. Organisationen tar stort samhällsansvar 

som många andra allsvenska klubbar också gör det genom att besöka sjukhus, skolor, 

marknader och så vidare, detta för att skapa ett större intresse runt organisationen. 

Dessutom har organisationen gemensamma visioner och mål som de eftersträvar att 

uppnå. Det är också en förutsättning till att det interna kommunikationsarbetet stärks 

och underlättar arbetet med den önskade identiteten ytterligare (Kalla 2005). 
 

”En tydlig koppling till just Hisingen som är lite med målbilden som Hammarby som 

verkligen har lyckats sätta sitt på Södermalm. Så dom har kanske varit lite en förebild 

för oss med den geografiska tillhörigheten.” – BK Häcken 

En stark uttalad önskad identitet är att klubben ska vara Hisingens lag, de har en 

geografisk tillhörighet i Göteborg. De arbetar mot en målbild där de vill likna 

Hammarbys tydliga identitet på Södermalm i Stockholm: där finns det en tydlig 

geografisk koppling mellan klubb och stadsdel.  Den kommunicerade identiteten 

(Balmer 2001) är att BK Häcken är den mångkulturella fotbollsklubben, dels för att 

stadsdelen Hisingen är mångkulturellt och dels att Gothia Cup når ut till människor 

världen över. För att förmedla denna identitet är det viktigt att de anställda att ”Walk the 

talk” (Karmark 2005), att de själva lever upp till de strategiska mål som de arbetar mot, 

att klubben själva representerar den målgrupp som de vill nå ut till. 
 

”Vi har haft lite svårare än kanske Hammarby och AIK att skapa oss en identitet. 

Hammarby kör sin Söder-grej liksom, det kan inte vi göra riktigt på samma sätt. Och 

AIK kör sin "dom mot världen" identitet som är ganska hård får man säga.” – 

Djurgårdens IF 

Klubben har haft svårt att hitta en stark identitet då de konkurrerar med två andra 

storklubbar i Stockholm. Hammarby har en stark identitet med ”Vi från Södermalm” 

och AIK har profilerat en ”Vi mot Dom”-känsla. Djurgårdens IF har därför försökt 
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skapa en identitet som inte är hård, där organisationen ska vara väldigt ödmjuk och inte 

särskilt stöddiga. Identiteten kan definieras som organisationens egenskaper som 

medlemmarna ser som de mest centrala och kännetecknande (Albert & Whetten 1985), 

där har Djurgårdens IF lyckats presentera sig som ”the good guys": att vara motsatsen 

till det som redan finns.  Dock har klubben inte haft det lätt att få med alla 

supportermedlemmar på samma spår. Även om större delen av medlemmarna känner att 

de kan identifiera sig med organisationens värderingar finns det alltid de som vill att 

klubben ska ha en mer aggressiv identitet. Organisationen har haft problem i 

identitetsbyggandet och ligger efter i arbetet i jämförelse med sina konkurrenter i 

Stockholm, vilket de är medvetna om. De vill skapa en verklig identitet (Balmer 2001) 

där klubben är ett lag för hela Stockholm, där interna värderingar, 

organisationsbeteende, positionering, aktiviteter och resultat pekar mot samma målbild. 

 

Malmö FF är den klubb i Sverige som har allra störst tillgångar, detta tack vare de 

sportsliga framgångarna i Europa som gett en stor ekonomisk fördel. Med detta har det 

en välfungerande organisation som styrs av policydokument och en utarbetad 

värdegrund, all kommunikation bygger utifrån dessa. 

”Vi har ju sagt att ”vi tänder stjärnor” är som något koncept för oss” – Malmö FF  

Organisationen profilerar (Palm 1944) sig under slogan ”Vi tänder stjärnor”. Det är ett 

koncept klubben applicerar på hela organisationen. Exempelvis kan en stjärna tändas i 

fotbollsakademin för unga, sponsorer och partners kan bli en ”stjärna” inom den 

sektorn, anställa och supportermedlemmar kan också bli en ”stjärna” i organisationen. 
 

En uttalad önskad identitet som klubben vill förmedla är att de arbetar för alla likas 

värde och jämlikhet, de arbetar utifrån en positiv medmänsklighet. Organisationen 

”tänder stjärnor” genom att öka engagemanget runt om och inom klubben. Malmö FFs 

organiserade interna kultur bekräftar organisationens identitet, att klubben arbetar för att 

lyfta personer och uppmärksamma de positiva krafter som finns (Hatch & Schultz, 

1997), de förmedlar en tydlig värdegrund. 
 

”Att när John Alvbåge twittrar om att alla tiggare i Rumänien röstar på någon låt i 

melodifestivalen så blir ju det plötsligt ärende för IFK Göteborg och deras mediala 

strategi vare sig de vill eller ej.” – Olof Lundh  

Organisationerna arbetar mycket med att förmedla en önskad identitet och en 

trovärdighet där de inte vill bli filtrerade av massmedia. Olof Lundh menar att det är 
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därför klubbarna har sina egna Youtube-intervjuer, nyheter på den egna hemsidan och 

använder sociala medier i stor utsträckning. Allt för att stärka kommunikationen mellan 

klubb och supportrar. Dessutom säger Olof Lund att det allt vanligare att allsvenska 

fotbollsklubbar anställer en kommunikationschef eller presschef, klubben tänker efter 

mer i vilka budskap de vill förmedla. Det har gjort att arbetet med att få ut ett 

gemensamt budskap från hela organisationen förbättras och att klubbarna relativt enkelt 

kan ta hand om kommunikationsmissar som exemplet med John Alvbåge.  
 

Mats Enquist har sedan 2010 varit generalsekreterare i Föreningen Svensk Elitfotboll. 

Han har varit med i utvecklingen kring den modernisering som allsvenskan genomgår. 

Arbetet började dock redan innan han blev generalsekreterare i Föreningen Svensk 

Elitfotboll. Allsvenska fotbollsklubbarna hade då beställt en extern undersökning för att 

lyfta fram vad som behövdes göras för att få en önskad identitet kring allsvenskan, 

skapa ett större engagemang och gemenskap. Allsvenskan har gått från att vara en utav 

de starkare ligorna ute i Europa till att sjunka till en 27:e plats ett antal år senare menar 

Mats Enquist. Det undersökningen som beställdes visade var att Allsvenskan var en allt 

för sluten liga, där lagen jobbade med sitt egna revir och att de inte ville hjälpa andra lag 

för att stärka ligans identitet. 
 

”Då sa vi att vi måste satsa att bli så bra vi kan bli och beställde en oberoende 

undersökning av Allsvenskan och det small direkt. De var tuffa i sin beskrivning kring 

Allsvenskan att den var allt för introvert och liksom inte se behoven utifrån och in.” – 

Mats Enquist SEF. 

Botan och Taylor (2004) betonar att det är den interaktiva kommunikationen som gör att 

en grupp kan sträva mot gemensamma värderingar och mål. Eftersom kommunikationen 

mellan klubbarna inte fanns så tappade allsvenskan sin önskade identitet, gemenskap 

och engagemang. Det medförde att de Allsvenska publiksiffrorna sjönk och ligan 

tappade värde. 

 

5.1.3 Gemenskap 

”Elfsborg, Sjuhäradsbygden och det går hand i hand och alltid gjort det.” – IF 

Elfsborg  

IF Elfsborg har för att bygga på ”Vi tillsammans” identiteten även skapat en plattform 

för alla klubbar runt om i Borås, att de kan hjälpa varandra utvecklingen. Det visar på 

att IF Elfsborg har ett strategiskt tänk gällande den önskade identiteten som ger en 
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effekt tillbaka till klubben. Detta arbete har lett till att integrationen mellan klubbarna 

har skapat en större delaktighet och en mer symmetrisk kommunikation, dialog och 

gemensamt beslutsfattande i vissa sammanhang. Coombs och Heath (2006) beskriver att 

det är nyckeln till en deltagarorienterad strategisk kommunikation att olika 

organisationer integreras med varandra och skapar en symmetrisk kommunikation och 

dialog. Denna kommunikationsprocess innebär att organisationer talar med varandra 

som Falkheimer och Heide (2013) nämner. Målet med det är att få en sådan stor 

delaktighet som möjligt och där kommunikationen sker på allas villkor. Det skapar ett 

sorts engagemang och gemenskap kring klubben IF Elfsborg. 
 

Utifrån Balmers (2001) definition av önskad identiteten har IF Elfsborg lyckats skapa 

en god sådan, mycket tack vare interna kommunikativa insatser. Det har bidragit till att 

en gemenskap kring klubben har skapats och att ett engagemang genomsyrar 

verksamheten (Ashforth & Mael, 1989). Det som IF Elfsborgs nämner kring framtiden 

är att klubben ska ta det här med intern kommunikation på allvar och se identiteten som 

grund för att nå högre höjder både organisatoriskt men också sportsligt. 
 

”Vi vill att folk kommer till arenan för att kolla på Kalmar FF. Men idag har vi ett stort 

problem att vår publik kommer för att kolla på de andra lagen. Alltså lockar de andra 

lagen mer än Kalmar FF och där har vi misslyckats med vår identitet.” – Kalmar FF 

Kalmar FF måste som organisation skapa sig en tydlig och enkel identitet för att stärka 

gemenskapen kring organisationen (Albert & Whetten 1985). Organisationen måste 

börja med att sätta en agenda internt för att sedan därifrån arbeta utåt mot övriga delar. 

Hatch och Schultz (2010) pekar på att medlemmarna internt är de mest betydelsefulla 

budbärarna och fungerar i bästa fall som ambassadörer för organisationen. Heide, 

Johansson och Simonsson (2005) menar på att relationen mellan image, profil och 

identitet är av stor betydelse. Att ha en strategisk plan angående profil och image blir 

som en katalysator för medlemmarna och hjälper dem att skapa en förståelse för 

organisationsidentiteten. Just nu är det en strategisk plan som saknas hos Kalmar FF för 

att nå den önskade identiteten. Med en ännu inte uppnådd önskad identitet tappar 

gemenskapen och engagemanget värde (Balmer, 2001). 
 

”Dels försöker vi att finnas på deras styrelsemöten någon gång emellanåt, genom SLO-

rollen har vi en bra dialog och sen styrelsen i supportergruppen, vi har alltid varit 

väldigt öppna mot dom, de vet att de alltid kan ringa, de kan mejla, de kan ställa frågor, 
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de kan be om stöd, eller vad det än kan vara, så den dialogen skulle jag säga är väldigt 

bra, absolut.” – BK Häcken 

För att skapa en gemenskap arbetar BK Häcken väldigt mycket med den interna 

kommunikationen, dels hur de kommunicerar ett samhällsansvar men framför allt i 

relationsbyggandet till supporterföreningen. Genom en SLO (Supporter Liaison Officer) 

arbetar klubben med att bygga en relation till supportermedlemmarna, de vill skapa ett 

ömsesidigt beroende av varandra (Coombs 2001).  Klubben är väldigt bra på det 

strategiska kommunikativa arbetet men har inte en lika stark relation till 

supporterföreningen som andra klubbar har, de skapar inte lika stort intresse kring 

verksamheten. Det måste tilläggas att BK Häcken är ett mindre lag i en stor stad, de 

konkurrerar bland annat med en av Sveriges största klubbar IFK Göteborg. Därför är det 

desto viktigare att det knyter till sig Hisingen-borna och arbeta med en attraktivitet mot 

publiken (Bruning & Galloway, 2003). Klubben arbetar för att supportrarna ska känna 

en stolthet för klubben och en stolthet för personer som jobbar där, spelarna som är där, 

den typen av marknadsföring och kommunikationen de använder. Medlemmar ska 

kunna känna att de står bakom arbetet och känna en stark gemenskap, den starka 

utbreda relationen saknas delvis idag. 
 

”Någonting som har vuxit lavinartat bara de här sista åren är informationen till olika 

typer av supportergrupperingar.” – Djurgårdens IF  

För att skapa en gemenskap i organisationen anordnas det tre medlemsmöten där alla får 

komma och diskutera aktuella ämnen, här får medlemmarna en chans att påverka 

organisationens arbete. Enligt klubben själva är den allra viktigaste pusselbiten i 

relationsbyggandet mellan klubb och supporterförening den nuvarande SLO-rollen 

(Supporter Liaison Officer). Djurgårdens IF har två anställda personer som arbetar med 

medlemmarna där de för en dialog mellan supportrar och organisationen. De tar även 

hand om de personer som kan behöva extra stöd, exempelvis unga killar med trasiga 

familjeförhållanden. Djurgårdens IF blir då som en extrafamilj för supportrar, där de 

känner sig uppskattade. För att lyckas med det måste klubben ständigt arbeta med 

förtroende, trovärdighet och gemensamma intresse för att få en positiv relation (Coombs 

och Heath 2006). Organisationen har en stor medlemsskara och det är viktigt att värna 

om deras åsikter för att de skapa engagemang i kubben. Det är omöjligt för 

organisationen att själva bestämma hur Djurgårdens IF som varumärke ska användas 
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och utvecklas utan det är medlemmarna som förmedlar värde genom organisationens 

namn (Cassinger 2011). 
 

”SLOn har bra kontakt med supportrarna och att vi är lyhörda för diskussioner som 

finns och fångar upp diskussionerna på ett bra sätt.” – Malmö FF  

För att bygga en stark gemenskap mellan fotbollsklubb och supporterförening har även 

Malmö FF en SLO-roll som är nyckeln till dialogen mellan parterna. Organisationen var 

den första fotbollsklubben i Sverige att anställa en SLO och anser att de fortfarande är 

ledande inom arbetet. Genom att SLOn fångar upp vad som diskuteras bland 

supportrarna kommer detta fram till klubben. Varje vecka anordnas även möten med 

klubb, supporterförening och SLO för att bygga personliga relationer som bygger på 

känslor, förtroende och ett personligt engagemang både från båda parterna (Heide, 

2011). Även här spelar sociala medier en stor roll och klubben är lyhörd och lyfter ofta 

upp det som diskuteras, fångar upp ämnena som skapar intresse på ett bra sätt och 

skapar en gemenskap. 
 

”Vi gör gemensamma satsningar, så som värdegrundsarbete där det handlar om alla 32 

fotbollsklubbar. Detta för att stärka allsvenskans identitet.” – Mats Enquist SEF 

Mats Enquist berättar att sedan år 2010 har Allsvenskan tagit en ny inriktning. Alla 

allsvenskan klubbar tillsammans med Svensk Elitfotboll träffas och diskuterar olika 

mål, strategier och lösningar. Prahalad och Ramaswamy (2004) menar att när 

kommunikationen riktar in sig på en interaktiv dialog och värdeskapande bidrar det till 

ett samskapande. Det har också märkts att allsvenskans önskade identitet har skjutit i 

höjden. Ett större engagemang har skapats och gemenskapen kring allsvenskan i sig är 

bredare än tidigare enligt Mats Enquist. 

 

5.1.4 Engagemang  

Puusa (2006) menar att en organisationsidentitet är något individer vill förknippas med 

som medlem, och det är något som Halmstad BK inte kan förmedla för tillfället. Det 

som Halmstad BK nämner själva och ser positivt på är att de i framtiden ser den interna 

kommunikationen som väldigt viktig för att organisationen skall fungera. Idag fungerar 

det inte på det sättet klubben vill och eftersträvar eftersom de inte har en tydlig intern 

kommunikation och dåligt med resurser. Med en bestämd image skulle den önskade 

identiteten växa fram och ett engagemang skapats för klubben (Cassinger 2011).   
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”Jag sa att vi var ledande i fotbollen för ett antal år sedan men jag skulle vilja vara 

ledande i både i fotbollen men också inom management.” – Halmstad BK 
 

Mitchell (2004) beskriver att en organisation som arbetar med nya värdeord, budskap 

och normer måste omvandla orden till handling för att de ska få en önskad effekt. Det är 

just den känslan IF Elfsborg upplever att organisationen har lyckats med. Det är just den 

sociala identifikationen som IF Elfsborg nått fram med och som Ashforth och Mael 

(1989) pratar om: det som skapar en lojalitet från medlemmarna till organisationen. Det 

leder till att engagemanget kring klubben blir stort eftersom medlemmar känner en 

attraktivitet från organisationens sida. Bruning och Galloway (2003) nämner att 

medlemmarnas engagemang bygger mycket på hur organisationen uppfattas samt hur 

attraktivt de framställs. Där har IF Elfsborg genomfört ett gott arbete och skapat 

engagemang kring klubben med den önskade identiteten.   

”Det finns ett stort lokalt engagemang för IF Elfsborg, som är oöverträffligt.” – IF 

Elfsborg 
 

Det som är unikt för BK Häcken, enligt organisationen själva i jämförelse med andra 

allsvenska fotbollsklubbar, är att förening bygger från början på vad som händer på 

sidan av planen. De skapar det största engagemanget genom samhällsprojekt, att de vill 

förenkla integrationen på Hisingen och arbetar mycket för jämlikhet, både internt och 

externt. De är en av fotbollens största CSR aktörer (Corporate Social Responsibility) 

och tillsammans med Gothia Cup är de ledande inom sektorn. Det finns inga andra som 

lägger ner sådana stora resurser på samhällsansvar och ansvarstagande som 

organisationen gör. BK Häcken menar på att det genomsyrar organisationen internt 

arbete också och genom det är de en väldigt öppen klubb som vill engagera människor 

att hjälpa andra människor. 

”Någonstans är vi den mångkulturella föreningen, dels genom Gothia Cup men också 

genom hur Hisingen ser ut där vi verkar, det är en väldigt mångkulturell del av 

Göteborg.” – BK Häcken 
 

När det går dåligt sportsligt för en fotbollsklubb kan det vara svårt att få medlemmarna 

att engagera sig i klubben och stödja laget på matcherna. Därför driver Djurgårdens IF 

har något som de kallar för Djurgårdsfamiljen, att supportrar ställer upp oavsett hur det 

går sportsligt. För att detta ska fungera måste klubben ha en internkommunikation som 

bygger upp ett förtroende hos medlemmar (Kennan och Hazleton 2006). Om 
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organisationen lägger ner resurser på den interna kommunikationen kommer de få med 

sig flertalet fördelar som ett större och djupare engagemang som inte bara är kopplat till 

resultatet på planen (Kennan och Hazleton 2006). 
 

”Och så som de har varit för oss de senaste 5-6 åren, då har vi inte haft någon sportslig 

riktigt framgång, då måste vi spela på det här andra med Djurgårdsfamiljen, man hejar 

på sitt lag i vått och tort, traditionerna, historia.” – Djurgårdens IF 

År 2006 startade organisationen något som kallas för Djurgårdsandan som är ett 

paraplynamn för klubbens sociala engagemang. Strategierna utgår ofta att en plan med 

olika aktiviteter genomförs och insatserna leder fram till en önskad effekt, att fler vill 

identifiera sig med organisationen (Moss, Warnaby & Newman 2000). Det finns ett 

ökande behov att strategiskt planera kommunikationsinsatser för att nå organisationens 

övergripande mål (Moss, Warnaby & Thame 1996), något som Djurgårdens IF arbetar 

för lite med i den dagliga verksamheten. Djurgårdens IF arbetar med att vara en väldigt 

öppen klubb, att den interna kommunikationen är tydlig och att omvärlden ständigt får 

veta hur organisationen arbetar, de ska inte undanhålla information men de saknar de 

strategiska insatserna. 
 

”Man kan säga som så att vi vill ju naturligtvis att våra supportrar ska känna stolthet 

med oss när vi har framgångar och vinner SM guld och får spela Champions League.” 

– Malmö FF 

För att förmedla engagemang och gemenskap vill självklart klubben att supportrarna ska 

känna en stolthet för laget och klubben. Därför är identiteten ”vi tänder stjärnor” 

nyckeln till framgång då de uppmärksammar positiva kraften både inom klubben och i 

projekt med stort samhällsansvar. Det är de som engagerar fler att följa klubben. De 

måste ha en image som hela organisationen står bakom, något som genomsyrar även det 

interna kommunikationsarbetet (Heide, Johansson & Simonsson 2005). Hela 

organisationen bygger på att Malmö FF ska lyckas förmedla en positiv syn på klubben 

och fotbollen i stort. Klubben säger själva att de arbetar för att supportermedlemmarna 

ska känna samhörighet och gemenskap med Malmö FF. Det är grunden i allt arbete 

organisationen genomför. 
 

”Jag tror att man har mer en dialog med fansen idag och vad de eftersträvar” – Olof 

Lundh 
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Olof Lundh har arbetat med svensk fotboll sedan 1995 och har sett en stor utveckling i 

klubbarnas kommunikativa arbete. Framför allt har de större fotbollsklubbarna utvecklat 

en strategisk kommunikation med kommunikationsprocesser och relationsbyggandet till 

intressenter, målgrupper och publiker. När intresset kring organisationen har ökat, har 

deras arbete professionaliserats. De är idag mycket bättre på att ta vara på det 

engagemanget som finns och har byggt upp en stark värdegrund som kommuniceras i 

det dagliga arbetet. 
 

Olof Lundh menar att organisationerna idag förstått värdet av medlemmarna och 

supportrarna, framför allt de stora klubbarna som har stora supporterföljen. Det är 

vanligt att de har en dialog med supportrarna och lyssnar på vad de har att säga om 

arbetet och låter dem vara med i vissa beslut. Han menar att det är viktigt att lyfta 

medlemmarna. Sen kanske deras åsikter inte alltid är rätt men de är viktiga för klubben 

och för supporterengagemanget. Det är den stora skillnaden i jämförelse men när han 

började jobba med fotboll 1995, då var det ett stort maktperspektiv i kommunikationen 

med ett tydligt sändare-mottagare perspektiv. 
 

”De har mycket att lära. Så får man säga. Det är väldigt olika, en del klubbar har en 

väldigt medveten egen strategi. Andra har mer snubblat in på det och gör det väldigt 

bra och en del lyckas inte fastän de försöker.” – Mats Enquist SEF 

Många klubbar har mycket att lära och det är väldigt olika från klubb till klubb hur 

mycket energi de lägger på den önskande identiteten säger Mats Enquist. En del klubbar 

har en väldigt medveten strategi på hur de ska nå effekt, andra har mer snubblat in på 

det och arbetar vidare. En del lyckas inte fastän de försöker och några gör ingenting. 

Falkheimer och Heide (2013) menar att om organisationen inte har en uttalad strategisk 

kommunikation i organisationen är det väldigt svårt att nå sina övergripande mål. Bland 

de allsvenska klubbarna kan det tydas att många har en strategisk intern kommunikation 

som gynnar deras utveckling med den önskade identiteten. Andra har snubblat in på det 

utan att lägga stor vikt på det förklarar Mats Enquist. Sedan finns även de klubbar som 

har lagt det interna kommunikationsarbetet med en önskad identitet åt sidan och det 

visar att det slår hårt tillbaka eftersom gemenskapen och engagemanget kring klubben 

blir drabbande fortsätter han. 
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5.2 Hur ser sambanden ut gällande det interna kommunikationsarbetet 

och identitetsskapandet i de olika organisationerna? 

5.2.1 Delaktighet och engagemang 

Idag är det väldigt viktigt för organisationer att låta medlemmar vara en del av 

kommunikationen, att det sker en interaktiv dialog mellan ledning och medlemsförening 

(Falkheimer & Heide, 2013). Botan och Taylor (2004) betonar att det är den interaktiva 

kommunikationen som gör att en grupp människor kan sträva mot gemensamma 

värderingar och mål och bidrar till ett större engagemang. Flera av 

fotbollsorganisationerna är medvetna om detta och betonar att det är viktigt att låta 

medlemmar komma till tals och bidra till organisationen men samtidigt har de svårt att 

föra en dialog i alla lägen. Mindre klubbar som Kalmar FF och Halmstad BK har 

mindre resurser vilket leder till att de tar en mindre roll i dialogen med 

supporterföreningarna. De följer sin egen agenda och det är ett tydligt maktförhållande 

mellan organisation och supporterförening. De låter inte medlemmarna vara med och 

påverka i lika stor utsträckning som andra fotbollsklubbar. 

  

När en organisation inte låter medlemmarna vara med och påverka arbete och 

identiteten försvinner värdeskapandet, och samskapandet uteblir (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004). För att skapa ett intresse och engagemang runt organisationen 

måste medlemmarnas röst komma till tals, de är betydelsefulla budbärare och fungerar i 

bästa fall som ambassadörer för organisationen, i värsta fall bryter de ner 

organisationens varumärke (Hatch & Schultz, 2010). 

 

Ett tydligt mönster är att organisationerna sällan tänker långsiktigt utan fokus ligger på 

här och nu. För att få långvariga relationer med medlemmar och skapa ett starkt 

engagemang måste de arbeta med en utvecklad syn på utbytesprocessen (Falkheimer & 

Heide, 2013). När organisationen riktar in kommunikationen på en interaktiv dialog 

väcks ett intresse som skapar engagemang och delaktighet som i sin tur leder till ett 

samskapande där alla strävar mot samma mål och drömmar (Prahalad & Ramaswamy, 

2004). 

 

Teknikutvecklingen med sociala medier har bidragit starkt till en ökad integration 

mellan människor, vilket också leder till en större delaktighet, interaktiv dialog och 

gemensamt beslutsfattande (Coombs & Heath, 2006). Samtliga av 
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fotbollsorganisationerna använder sig av sociala medier för att nå ut med information 

men även för att delta i dialoger och debatter rörande organisationen. Det varierar i hur 

stor utsträckning som organisationerna använder sig av sociala medier men samtliga 

menar på att det har underlättar dialogen med medlemmarna. Det är en stor fördel att 

organisationerna kan kartlägga publikers aktivitet och hålla de under uppsikt men 

samtidigt ställer de stora krav på organisationen då de är många som tycker olika saker 

hela tiden (Falkheimer & Heide, 2011). 

 

Med en bättre social identifikation känner sig medlemmarna mer lojala mot klubben 

vilket i sin tur skapar ett större engagemang i arbetet (Ashforth & Mael, 1989) och 

bättre uppslutning i publiken. 

 

5.2.2 Relationshantering och förtroende 

Welch och Jacksson (2007) menar på att den interna kommunikationen är nyckeln till 

en fungerande relation inom organisationen, något som klubbarna inte alltid lägger sina 

resurser på. De största resurserna läggs oftast på relation och kommunikation med 

sponsorer och externa intressenter. Det är viktigt för klubbarna att se att 

kommunikationen bygger upp organisationens existens, legitimitet och verksamhet, och 

den strategiska kommunikationen är en grundsten i en fungerande verksamhet 

(Falkheimer & Heide, 2013). Publikens engagemang bygger på hur organisationen 

uppfattas samt hur attraktivt de framställs, därför bör organisationer arbeta med 

attraktivitet mot publiken, det leder till ett förtroende för arbetet och varumärket 

(Bruning & Galloway, 2003). Det finns organisationer som bara tar det för givet att de 

har en bra relation med sina medlemmar, att de inte arbetar aktivt med den. Det 

vanligaste är dock att organisationerna värnar om sina medlemmar och vill bygga upp 

en sådan stark relation som möjligt men att de ibland arbetar efter beslut som gör att de 

tappar förtroendet hos medlemmarna. 

 

En fungerande relation bygger på ett antal dimensioner och Coombs och Heath (2006) 

anser att förtroende, trovärdighet, omedelbarhet, gemensamt intresse och 

relationshistoria är viktigast. Många av organisationerna glömmer ofta någon av 

dimensionerna och därmed är inte relationen så stark. Relationshantering kan definieras 

som en organisations kommunikationsarbete där intressen, värderingar och 
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föreställningar mellan organisationen och publiker identifieras (Hutton, 1999). Om inte 

relationen fungerar kan inte hela organisationen sträva mot samma agenda och mål. 

 

Det är tydligt att alla organisationerna vill göra mer, att det alltid behövs mer i 

relationshanteringen till medlemmarna. Exempelvis berättar BK Häcken, Kalmar FF 

och Halmstad BK svårt att skapa en stark relation till medlemmar som ställer upp i både 

bra och dåliga tider. Organisationerna har olika resurser men står inför samma problem, 

de har inte väckt ett tillräckligt stort intresse för att locka till sig medlemmar som de 

sedan kan bygga en långsiktig relation med. De har inte lyckats framställa 

organisationen attraktiv mot publiken (Bruning & Galloway, 2003). 

 

För att skapa relationer och bygga ett förtroende mot publiken måste organisationerna 

sätta upp strategier och policydokument som omfattar hela organisationen med ledning, 

planering och genomförandet av kommunikationsprocesser (Falkheimer & Heide, 

2011). Kommunikationen bygger upp organisationens existens, legitimitet och 

verksamhet, och den strategiska kommunikationen är en grundsten i en fungerande 

verksamhet (Falkheimer & Heide, 2013). 

 

5.2.3 Organisationsidentitet 

Organisationsidentiteten är organisationers egenskaper som medlemmarna ser som de 

mest centrala och kännetecknande (Albert & Whetten, 1985). När det kommer till de 

berörda fotbollsorganisationerna har de flesta ingen utarbetad organisationsidentitet som 

är central eller kännetecknar organisationens egenskaper. Det är två klubbar som 

utmärker sig mer än de andra när det kommer till organisationsidentiteten, IF Elfsborg 

och Malmö FF. De har en utarbetad organisationsidentitet som de lever och handlar 

efter. Ashforth och Mael (1989) pekar på att en organisationsidentitet fungerar likt en 

social identifikation för medlemmar. Det i sin tur gör att medlemmarna känner sig lojala 

mot sin organisation och det bidrar till ett större engagemang för organisationen 

(Ashforth & Mael, 1989). 
 

En organisationsidentitet fungerar som ett ”organisationsklister” som knyter samman 

medlemmarna (Wiesenfeld, Raaghuram & Graud, 1999). Många av de andra 

fotbollsorganisationerna som inte har lyckats skapa en organisationsidentitet tappar 

enligt Wiesenfeld, Raaghuram och Graud (1999) kontakten mellan organisation och 
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medlemmar. Det gör att kommunikationen mellan medlemmar och organisationen inte 

sker på ett konsekvent och gemensamt sätt (Cheney & Christensen, 2001). 

 

Då de inte har någon utformad organisationsidentitet i de andra fotbollsklubbarna menar 

Balmer (2001) att klubben kommer uppfattas olika från individ till individ, då personen 

i fråga formar sina egna tankar kring organisationen. Oavsett hur mycket en 

organisation kommunicerar en identitet som de strävar mot kan den alltid tolkas 

annorlunda av medlemmarna och omgivningen om identiteten inte förankras ordentligt i 

organisationen (Balmer, 2001). Alla organisationerna förutom Malmö FF och IF 

Elfsborg uttrycker själva att de har problem när det kommer till 

organisationsidentiteten. De känner som Balmer (1999) nämner att många i 

organisationen har flera uppfattningar om vad organisationen har för identitet. Det gör 

att organisationen känns splittrad och att medlemmarna tappar kontakten mellan de 

själva och organisationen som Wiesenfeld, Raaghuram och Graud (1999) nämner. 

Enligt Hatch och Schultz (2010) är medlemmarna de viktigaste och mest betydelsefulla 

budbärarna en organisation har. De fungerar som ambassadörer för organisationen och 

när klubben inte har någon bestämd identitet då förlorar de den viktiga kärnan, nämligen 

organisationens budbärare.  

 

5.2.4 Image och kommunikation 

En bestämd profil och image för en organisation är som en katalysator för dess 

medlemmar i arbetet med en organisationsidentitet (Heide, Johansson & Simonsson, 

2005). I de organisationer som finns med i studien är mer än hälften inte tydliga med sin 

profil eller image för organisationen. Flera organisationer nämner att de bör lägga mer 

resurser på att skapa en bestämd och väldefinierad identitet men att de inte är villiga att 

göra det med dagens resurser utan det ska ske i framtiden. 

 

Imagen som förmedlas till omgivningen har sin grund i den interna kulturen och 

bekräftar organisationens identitet (Hatch & Schultz, 1997). Eftersom de allra flesta inte 

har någon utarbetad identitet blir deras arbete med image och profil en aning svårare 

enligt Hatch och Schultz (1997). Image som en organisation skapar kan beskrivas som 

relationen mellan organisationen och dess medlemmar (Cassinger, 2011). Då imagen 

inte är genomarbetade förfaller också relationen mellan fotbollsklubb och medlemmar. 

Det gör att medlemmarnas engagemang enligt Bruning och Galloway (2003) för 
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organisationen sjunker. Detta eftersom att den bild och uppfattning som medlemmarna 

har om organisationen är deras egna och inget som delas med alla övriga inom 

organisationen (Heide, Johansson & Simonsson, 2005). 

 

Falkheimer och Heide (2013) menar att organisationsmedlemmarna har en allt större 

betydelse för att skapa, förstärka och reproducera organisationens image och identitet 

genom dagliga handlingar. Om inte organisationsmedlemmarna har samma bild av 

organisationen, motarbetar de varandra hela tiden genom olika uppfattningar. Det är 

precis så klubbarna beskriver det själva, att många anser att de inte får med sig 

medlemmarna mot de gemensamma målen. Förklaringen är att organisationen i sig inte 

har någon bestämd och tydlig organisationsidentitet, på så sätt menar Hatch och Schultz 

(1997) att arbetet kring en gemensam image blir en aning svår. Därför måste de skapa 

ett tydligare samband mellan image, profil och identitet som Heide, Johansson och 

Simonsson (2005) talar om. 
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6 Sammanfattning och diskussion 
Syftet med arbetet är att undersöka och analysera hur allsvenska fotbollsklubbar 

förmedlar en önskad identitet, gemenskap och engagemang genom den interna 

kommunikationen. Vi vill undersöka om det finns en bristande kunskap om den 

strategiska interna kommunikationen och hur viktig den är för en fungerande relation 

mellan klubb och supporterförening. Genom frågeställningarna Hur resonerar de 

allsvenska klubbarna kring skapandet av önskad identitet, gemenskap och engagemang 

genom den interna kommunikationen? Och Hur ser sambanden ut gällande det interna 

kommunikationsarbetet och identitetsskapandet i de olika organisationerna? Vill vi 

finna ett svar till problemformuleringen.  

 

Genom intervjustudier med sex allsvenska fotbollsklubbar med olika resurser och 

medlemsantal kan vi se att små klubbar ligger långt efter i det strategiska arbetet. 

Fotbollsklubbar som Halmstad BK med mindre resurser än storklubbarna ligger idag 

efter i arbetet med den interna kommunikationen och har därför svårt att skapa en 

önskad identitet. De har inte arbetat vidare in i den moderna fotbollsvärlden utan ligger 

kvar i tidigare storhetstider. Organisationen hade en tydlig strategi under de goda 

tiderna då de var bygdens lag men klubben har på senare tid fallit bort från den ramen 

och inte lyckats kommunicera någon ny önska identitet. 

 

Det som kan vara en bidragande faktor för att Halmstads BK inte har arbetat med sin 

interna kommunikation är att de så sent som år 2014 anställde en klubbchef. Det som är 

ännu mer oroväckande ur vår synpunkt är att organisationen inte ser det kommunikativa 

arbetet med en önskad identitet som något viktigt förens om några år framöver. Det kan 

medföra att organisationen inte får någon tydlig riktpunkt att arbeta mot.  

 

Kalmar FF, som är en liten klubb likt Halmstad BK, har påbörjat en process om en 

önskad identitet där de försöker skapa en ”Vi” känsla för organisationen. klubben har 

försökt bygga identiteten ”Vi är Kalmar”. Dock har klubben, som de själva nämner, 

misslyckas med den kommunikationen i organisationen och gentemot supportrarna.  

 

I dagsläget är det en strategisk plan som saknas hos Kalmar FF för att nå den önskade 

identiteten. Och med en ännu inte uppnådd önskad identitet tappar de gemenskapen och 

engagemanget vilket är det stora problemet idag enligt klubben själva. 
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Det som Kalmar FF måste förbättra i sitt interna kommunikationsarbete är att sätta en 

tydlig struktur och strategi kring sin önskade identitet. På så sätt skulle det skapas en 

större gemenskap i hela organisationen eftersom alla hade arbetat mot ett ideal. Idag 

finns det ett styrdokument som organisationen arbetar efter, men i det styrdokumentet 

finns ingen markerad strategi på hur de ska nå till den önskade identiteten.  

 

Om vi istället vänder blicken på en mellanstor klubb som IF Elfsborg är, kan vi se en 

helhet i arbetet. De har skapat en bild och uppfattning om organisationen som de strävar 

mot och att alla inom och utanför organisationen är medvetna om målbilden. Klubben 

har nått kulmen av en önskad identitet.  

 

Det som talar för IF Elfsborg är att de alltid har haft högt i tak och av tradition varit en 

öppen klubb rent kommunikativt. Det finns en inarbetad mentalitet att man ställer upp 

och löser saker tillsammans men i en extremt känslostyrd bransch som fotbollen är, 

anser vi att det behövs en strategi för det interna arbetet ska klara sig i framtiden rent 

organisatoriskt.  

 

BK Häcken är en av de fotbollsklubbarna som arbetar allra bäst med 

organisationskommunikation och har tack vare Gothia Cup har dem en väldigt god 

ekonomi med stora resurser. Klubben har en tydlig struktur i sitt kommunikativa arbete 

och det behövs i strukturerade kommunikationsprocesser för att bygga upp en stabil 

organisation. Sedan 2008 har klubben satt upp strategidokument som sträcker sig över 

treårsperioder där det finns en tydlig kommunikationsplattform som klargör hur 

kommunikationen ska fungera både internt och externt. 

 

Den stora utmaningen klubben står för är att skapa ett större engagemang runt fotbollen 

och få fler att bli medlemmar och stöttar BK Häcken. Publikens engagemang bygger på 

hur organisationen uppfattas samt hur attraktivt de framställs, därför bör organisationen 

arbeta mer med attraktivitet mot publiken. Klubben bör också lägga ner mer resurser på 

att se till att den önskade identiteten även blir den uppfattade identiteten.  

 

Tillskillnad från både IF Elfsborg och BK Häcken räknas Djurgårdens IF till skaran 

storklubbar. Djurgårdens IFs interna kommunikationsarbete utgår idag från två enskilda 
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personer (VD och Sportchef) som sätter agendan för den önskade identiteten. Frågan 

man kan ställa sig är, vad händer med den önskade identiteten om dessa två personer 

försvinner ur organisationen?  

 

Organisationen har haft problem i identitetsbyggandet och ligger efter i arbetet i 

jämförelse med sina konkurrenter runt om i Sverige. Organisationsidentiteten ska vara 

organisationens egenskaper som medlemmarna ser som de mest centrala och 

kännetecknande och där finns det inte en tydlig bild vad det är. Djurgården har idag 

inriktningen att de vill vara ödmjuka och inte särskilt svåra att ha att göra med men 

inriktning på vart de vill ta vägen och vad för mål de vill nå saknas. Därför anser vi att 

organisationen måste sätta en starkare önskad identitet och arbetar därefter.  

 

En annan storklubb, Malmö FF, har en uttalad önskad identitet som klubben vill 

förmedla. Allas lika värde och jämlikhet är något organisationen strävar efter och 

arbetar utifrån en positiv medmänsklighet. Organisationen ”tänder stjärnor” genom att 

öka engagemanget runt och inom klubben. Malmö FFs organiserade interna kultur 

bekräftar organisationens identitet, att de arbetar för att lyfta personer och 

uppmärksamma de positiva krafter som finns de förmedlar en tydlig värdegrund. 

 

“Vi tänder stjärnor” är Malmö FFs förmedlade identitet men det är inte alls säkert att det 

är den uppfattade identiteten. För att medlemmarna ska kunna kommunicera på ett 

konsekvent och gemensamt sätt med organisationen måste de förstå 

organisationsidentiteten och det är något vi forskare anser att Malmö FF inte måste 

arbeta mer med. 

 

Mats Enquist på SEF bekräftar att många klubbar har mycket att lära och det är väldigt 

olika från klubb till klubb hur mycket energi de lägger på den önskande identiteten och 

det interna kommunikationsarbetet. Han säger att många har en strategisk intern 

kommunikation som gynnar deras utveckling med den önskade identiteten, medan andra 

har snubblat in på det utan att lägga stor vikt på det. Sedan har vi även de klubbarna 

som har lagt det interna kommunikationsarbetet med en önskad identitet åt sidan, och 

det visar ju att det slår hårt tillbaka eftersom gemenskapen och engagemanget kring 

klubben blir drabbande. 
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Det som kan sägas om Allsvenskan och att uppnå en önskad identitet med hjälp av den 

interna kommunikationen är att det är mycket beroende på resurser, tid och engagemang 

kring klubben. Kollar vi på småklubbarna Kalmar FF och Halmstad BK hamnar det 

interna kommunikationsarbetet i skymundan och arbetet med den önskade identiteten 

försvinner. Det gör att engagemanget och gemenskapen kring klubben blir bristfällig 

och supportrarna tycker det är roligare att kolla på bortalagen när de kommer på besök 

än dessa två organisationer.  

 

För mellanstora klubbarna IF Elfsborg och BK Häcken verkar det interna 

kommunikationsarbetet med att få en önskad identitet att fungera. De har utpräglade 

planer på hur arbetet ska fortgå och kommunikationsarbetet tas på största allvar. Det 

som är utmärkande för båda klubbarna är att de ser det interna kommunikationsarbetet 

med den önskade identiteten som en långvarig process och har förstått betydelsen av att 

ha en uttalad identitet som klubben vill förknippas med. På så sätt har båda klubbarna 

fördel när det gäller att skapa ett stort engagemang och gemenskap kring de berörda 

organisationerna.  

 

Storklubbarna Malmö FF och Djurgårdens IF har andra medel för att arbeta jämfört med 

de andra organisationerna. Det som vi har lagt märket till är att klubbarna kan få två 

utfall när det kommer till det interna kommunikationsarbetet med den önskade 

identiteten. 1. Antigen lyckas man förmedla den önskade identiteten för det stora 

engagemanget och gemenskapen eller 2. Att tack vare att de är en storklubb med enormt 

engagemang och gemenskap lyckas de ändå inte förmedla den önskade identiteten till 

övriga i organisationen eftersom det är för många åsikter om vad den önskade 

identiteten är i organisationen. Detta problem ser vi hos båda storklubbarna och som är 

utmärkande för organisationerna. För tillskillnad från småklubbar och mellanstora 

klubbar har de en större bredd att arbeta mot. 

 

Mats Enquist på Svensk Elitfotboll nämner att de Allsvenska fotbollsklubbarna måste 

tänka i det stora perspektivet när det gäller den önskade identiteten och det interna 

kommunikationsarbetet för att skapa ett större engagemang och gemenskap för 

Allsvenskan. Det skulle i det stora hela bidra till att engagemanget för de enskilda 

klubbarna hade ökat och att gemenskapen skulle stärkas. Vi tror att Mats Enquist är inne 

på rätt spår när det gäller den önskade identiteten för varje enskild klubb. Klubbarna 
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måste våga tänka utanför den egna organisationen och se det från det stora helhets 

perspektivet. Skapar man en bestämd önskad identitet kring Allsvenskan kommer det i 

stora loppet att innebära att alla klubbar oavsett storlek, kommer dra nytta av detta 

genom ett ökat engagemang och större gemenskap. Samtidigt tror vi att den enskilda 

Allsvenskan fotbollsklubben kommer ha hjälp av det större sammanhangets utveckling 

och få en skjuts in i sin egna önskade identitet på ett mer påtagligt sätt. Dock måste alla 

Allsvenska klubbar dra sitt strå till stacken och utveckla sig själva och ligans önskade 

identitet för att skapa en bredare gemenskap och större engagemang.   

 

Allsvenska fotbollslag måste lägga ner större resurser på det kommunikativa arbetet. 

Idag går idrotten mot en allt större industrialisering och det är mycket mer som spelar 

roll än bara det sportsliga. Om klubbarna inte hänger med i utvecklingen kommer de 

inte skapa ett engagemang kring klubben och det stora perspektivet Allsvenskan. 

 

6.1 Förslag på fortsatta studier 

Den här studien kan appliceras på alla lagidrottsföreningar som fungerar som 

organisationer. Supporterskap och engagemang liknar varandra i flera olika 

publiksporter och det är ett område som tidigare varit relativt outforskat. Alla 

organisationerna arbetar med människors engagemang vilket gör det viktigt att stå på en 

välutarbetad strategisk grund. 

 

Till framtida forskning ser vi gärna att det undersöks hur fotbollsklubbarnas identitet 

uppfattas. Utifrån ett supporterperspektiv ser man hur organisationerna arbetar med det 

kommunikativa arbetet att förmedla en identitet, skapa gemenskap och engagemang. 

Det kan även vara intressant att granska dialogen mellan klubb och supporterförening 

och se ur ett maktperspektiv vem som styr innehållet.  

 

Andra exempel till framtida studier kan vara att se hur fotbollsklubbarna förhåller sig 

till media och hur en större öppenhet kan ge en större förtroende bland supportrar. Olof 

Lundh pekade på att det måste läggas ner ett större arbete på att förbättra relationen 

mellan fotbollsklubb och media och att organisationen tar vara på media som en 

slagkraftig och viktig kommunikationskanal. Idag distanserar sig många fotbollsklubbar 

från medierna och vill inte bli ifrågasatta men de borde istället se media som ännu en 

kanal som skapar stort intresse kring svensk fotboll. 
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Bilagor 
 
Bilaga A Intervjuguider  
 
Intervjuguide till fotbollsklubbarna 

1. Hur arbetar ni idag med den strategiska kommunikationen internt? 

2. Använder ni kommunikationen i ert identitetsbyggande? 

3. Arbetar ni med att skapa en image 

4. Hur kan ni förbättra den interna kommunikationen för att skapa en bättre 
sammanhållning? 

5. Är det något annat ni satsar på rent kommunikativt? 
 

Intervjuguide till Mats Enquist 

1. Hur arbetar Svensk Elitfotboll med den interna kommunikationen i svensk fotboll? 

2. Hur bör det interna arbetet se ut i klubbarna när det kommer till kommunikation? 

3. Hur viktig är kommunikationen mellan klubb och supportrar? 

4. Vill ni att klubbarna ska satsa mer på den strategiska kommunikationen? 

5. Hur ställer ni er till att klubbarna har olika resurser men ändå ska behöva sträva mot 
samma mål? 
 

Intervjuguide till Olof Lundh 

1. Hur arbetar klubbarna med den externa kommunikationen? 

2. Hur uppfattas klubbarnas interna kommunikation utifrån? 

3. Anser du att klubbarna har kommunikativa strategier? 

4. Vad kan klubbarna göra och vad kan förbundet göra? 

5. Hur tycker du att klubbarna samarbetar med sina supportrar? 
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