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1. Inledning
Fotbollsklubbarna i Sverige har gått från ett styre som kan liknas vid en ideell organisation, till
att allt mer drivas som ett företag. Detta argumenterar Olof Lundh, chefredaktör på
Fotbollskanalen.se för och hänvisar till slutet på 90-talet då allt fler svenska idrottsföreningar
började bolagisera sin verksamhet (Fotbollskanalen, 2017). Detta har kommit att påverka
klubbarna i sig och hur de ska skötas. I dagens samhälle ser vi inte längre på en fotbollsklubb
som en ideell förening, utan snarare som ett modernt företag, där en utarbetad strategisk
kommunikation är användbar och nödvändig. Anledningen är bland annat en allt mer växande
marknad och efterfrågan från en ständigt växande supporterskara. Detta argumenterar den
välkända sport- och ekonomijournalisten Simon Kuper, som hävdar att fotbollens marknad
växer sig allt större (TT, 2017).
Det innebär även att konkurrensen kring de talanger och ungdomar vi har i Sverige ökar, och
därmed krävs det en bra ungdomsverksamhet, men även en bra kommunikation till allmänheten
och de berörda om hur detta bedrivs i daglig verksamhet. Samhället är väldigt medieorienterat
och ungdomar och deras föräldrar kan idag likaväl välja fotbollslag/skola utifrån vad som
kommuniceras på de olika medieplattformarna, som möten ansikte till ansikte med dess
representanter. Detta innebär med andra ord att nya medier ger nya möjligheter. Med hänsyn
till klubbarnas utveckling från enklare organisationer till moderna företag, ställs även krav på
att ta ett större kommunikativt ansvar mot respektive supporterskara och medlem. Samtidigt
som verksamheten moderniseras så blir klubbarnas varumärke viktigare att bygga upp och
förmedla på olika sätt. Professor Klas Solberg Söilen vid högskolan i Halmstad har undersökt
varumärkesbyggnad inom den svenska fotbollen. Resultatet av undersökningen visar att det
viktigaste för en klubbs varumärke är sportslig framgång samt en attraktiv fotboll. Utanför
planen så lyfter Söilen fram det kommunikativa arbetet som klubben lägger ner på sitt
varumärke, kommunikationen med supportrarna samt att vara öppen och informativ kring
klubbens dagliga verksamhet och mål (Söilen et.al, 2014).
De senaste 20 åren har tvmediet och dess globala styrka förvandlat fotbollen och dess klubbar
från en simpel idrott till vad Sanchez kallar för en ”mass spectator show”. Från 2000-talet och
framåt så har lanseringen av ICT plattformar, mobiltelefoner, internet, satellit och digital tv fått
klubbarna att applicera företagsmodeller och anpassa sin struktur efter den ökande
mediabevakningen. Denna anpassning sker i form av en utökade medieavdelningar samt en
större satsning på extern kommunikation jämtemot omvärlden (Sanchez, 2013: 197).
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Den del av varumärket som denna uppsats ämnar att undersöka är klubbarnas
ungdomsverksamhet. Det centrala i uppsatsen blir att undersöka hur klubbarna kommunicerar
och marknadsför sin ungdomsverksamhet via hemsidan. Det som en gång i tiden
kommunicerats på möten samt informationsbrev i form av nyheter, värderingar, mål och
liknande sker nu i allt större grad via nätet. Detta medför i sin tur en ökad medvetenhet från
klubbarnas sida och vikten av att vara öppen och transparent i frågor kring varumärket på
hemsidan får större fokus. Internet har både för- och nackdelar med avseende på
kommunikation. Paddy Scannell (2012) diskuterar bland annat internet och de olika sociala
medierna

som

ett

intressant

fält

för

medie-

och

kommunikationsvetenskapen.

Fotbollsklubbarnas hemsidor kan klassas som ett socialt medium eftersom det är många som
integrerar med det material, information och de värderingar som produceras där. Viktiga frågor
inom klubbarna, tider och scheman för föräldrar och spelare är några av de budskap som sprids
via dessa kanaler. Scannell fokuserar främst på de stora mediekoncernerna och TV fältet, men
tankarna om en förändring kring informationsflödet och tillgängligheten till denna, går även att
applicera på klubbarnas hemsidor (Scannell, 2012:233). Det finns även en möjlighet, för vanliga
människor och journalister, att granska dessa hemsidor, vilket i sin tur bidrar till extra
vaksamhet från klubbarnas kommunikatörer. Uppsatsen ämnar därför att undersöka hur de
Allsvenska klubbarna kommunicerar kring sitt varumärke och vilken information som lyfts
fram.

1.1 Syfte
Arbetets syfte är att kartlägga de allsvenska klubbarnas kommunikation kring sina respektive
ungdomsverksamheter via deras officiella hemsidor, för att på så sätt kunna identifiera vilken
information klubbarna producerar via sina kanaler. För att kunna undersöka likheter och
skillnader mellan de olika klubbarna kommer såväl hemsidan som instagramkonton att
granskas. Uppsatsens teoretiska grund är att utifrån begreppen image, profil och identitet
undersöka och analysera de allsvenska klubbarnas kommunikation kring
ungdomsverksamheten. Det empiriska material som samlas in kommer därmed att analyseras
utifrån begreppen för att undersöka hur väl klubbarna marknadsför sig själva. Det
övergripande syftet med uppsatsen är att tydliggöra hur en fotbollsklubb kommunicerar, vilket
sker både internt och externt. Det intressanta i deras kommunikation ligger i användningen av
internet och sociala medier, med avgränsning till klubbarnas ungdomsverksamhet. Följande
frågeställning har därmed utarbetats:
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1.2 Frågeställningar
•

Hur kommunicerar en allsvensk klubb kring sin ungdomsverksamhet?

•

Hur skiljer sig image, profil och identitet åt i de olika klubbarnas kommunikation kring
sitt varumärke?

•

Vilka likheter och skillnader finns det mellan de allsvenska klubbarnas sätt att förmedla
sitt varumärke?

1.3 Avgränsning
En avgränsning har gjorts till Sverige och den Allsvenska fotbollen. Detta har gjorts på grund
av tillgängligheten till material, som uppskattas vara mer lättåtkomligt. Där har 2016 års
upplaga av serien valts ut eftersom majoriteten av dessa lag har presenterat en
verksamhetsberättelse/ årsredovisning. Slutligen har hälften av klubbarna, alltså åtta av 16 valts
ut för analys på grund av det stora empiriska material som de innehar. Endast hemsidornas
ungdomsverksamhetsflikar

undersöks

och

analyseras,

samt

de

tillgängliga

verksamhetsberättelserna. Även Instagram-konton till de utvalda klubbarna inkluderas i
uppsatsen i syfte att undersöka klubbarnas image. Klubbarnas Facebook konton testades i en
förstudie och valdes bort på grund av brist på material utifrån uppsatsens syfte, metod och teori.

1.4 Begreppsförklaring
Temat i denna uppsats är fotbollsklubbar och därmed används vissa ord eller begrepp som kan
vara otydliga eller intetsägande för vissa läsare. Ett av dessa begrepp är ”ungdomsverksamhet”.
Detta är överlag termen för en idrottsklubbs verksamhet som innefattar ungdomar och som
bedrivs på veckolig basis. Inom fotbollen brukar det innebära organiserad träning från sex års
ålder och ända upp till 17/18 års ålder, då verksamheten ofta övergår till A-lags fotboll. Förutom
träningar och matcher så innefattar ungdomsverksamheten ibland sociala aktiviteter i form av
exempelvis samhällsinitiativ, insamling av pengar till lagen och utbildning. Fair play inom
fotbollen syftar till att respektera ens medmänniskor i form av spelare, tränare, föräldrar och
domare. Detta gäller oavsett etnicitet, religion, socialt ursprung och så vidare. Kort summerat
så står det för klubbens etiska och moraliska värdegrunder. Information kring antidrogpolicy är
däremot något som inte förekommer i alla sammanhang. Den förespråkar en nolltolerans mot
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alkohol och droger i samband med träning eller match. Även utanför de formella träffarna med
klubben så förväntas samtliga involverande ta ett ansvar och inte missbruka något av
ovanstående. Detta eftersom spelare och ledare är medlemmar i en förening och förväntas
representera klubben och dess värderingar både på och utanför planen.

2. Tidigare forskning
I detta kapitel går jag igenom tidigare arbeten kring varumärkesforskning, fotbollsklubbar och
kommunikation.

2.1 Publik/effektforskning varumärke
Det har bedrivits en del forskning kring varumärkesbyggande i företag, och även fotbolls- samt
andra idrottsklubbar kan nu räknas in i detta sammanhang. Professor Klas Solberg Söilens
(2014) undersökning kring varumärkesbyggande inom allsvenskan är ett av dessa bidrag. Söilen
använde sig av en enkätundersökning för att få svar på sin frågeställning. De slutsatser som
Söilen kunde dra av undersökningen var att klubbarna rekommenderas att satsa på sin
ungdomsverksamhet, bra samarbete med sina fans, tydliga värderingar, att synas i de olika
mediekanalerna, samt att arbeta för att stärka lojaliteten hos supportrarna. Söilen argumenterar
för att det sistnämnda förslaget kan genomföras genom att klubbarna ständigt informerar och
kommunicerar sina mål, värderingar osv. via sina mediekanaler och på plats (Söilen, 2014).
Slutligen så bidrar Söilens arbete med bra bakgrundsinformation till publikforsningsfältet.
En annan del av det strategiska kommunikationsfältet och varumärkesbyggandet är att analysera
reaktioner på det material som företag presenterar på sina respektive hemsidor. Henri
Hakala (2017) med kollegor har studerat två ”online communities” för att undersöka hur
information från företag och deras varumärken faktiskt behandlas och tas emot av publiken.
Denna del av forskningsfältet är tämligen intressant eftersom företag arbetar med sin image och
hur väl de vill att företaget ska porträtteras för omvärlden, när det ibland kan ha en annorlunda
effekt hos mottagaren (Hakala et.al, 2017).
2.2 Varumärke och image
Målet med Hakalas arbete var att testa hur företagsinformationen/reklamen behandlades av
publiken och om dessa ”communities” i sin tur hade förmågan att legitimera eller delegitimera
ett företags varumärke (Hakala et.al, 2017).
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Slutsatsen som går att dra av denna studie visar att varje individ behandlar information på olika
sätt och det är därmed svårt för företag att behaga samtliga mottagare. Generell information
samt skräddarsydd information till riktade målgrupper är däremot att rekommendera.
Forskaren Mattias Melkersson (2017) har i sin bok ”Identities and images in football” studerat
varumärkesbyggande och organisations exponering kring den skandinaviska damfotbollen.
Melkersson refererar i sin bok till forskarna Dolles och Söderman. Harald Dolles och Sten
Söderman har studerat fotbollsklubbars varumärke och marknadsföring och titeln på deras
undersökning heter The network of value captures in football club management(2012). Där fann
de bland annat att marknadsföringen kring fotbollsklubbar är beroende av omfattande nätverk
och kommunikation mellan olika intressenter, exempelvis fans. Dessa intressenter är
exponerade och engagerade i olika kommunikativa relationer som skapar värde för både
klubben och dess intresserade sponsorer med mera. Genom kommunikation av en specifik
identitet skapar klubben intresse och engagemang från fansen (Melkersson, 2017:39).

Det har tidigare pågått en debatt om klubbar borde klassas som ett varumärke eller inte. Sue
Bridgewater, professor inom marknadsföring, listar i sin forskning ett antal argument för att
sportsklubbar numera ska betraktas som just ett varumärke. I boken ”Football brand” (2010)
nämner hon bland annat marknadsvärdet av ett varumärke och hänvisar även till andra
organisationer som till exempel välgörenhet, där en del av deras arbete går ut på att bygga ett
starkt varumärke. Det är framförallt viktigt för att få konsumenter att identifiera sig med
varumärket, samt attrahera nya konsumentgrupper genom ett starkt kommunicerat varumärke
(Bridgewater, 2010:2).
Bridgewater fortsätter med att diskutera fotbollens varumärke där hon beskriver förhandlingen
som en diskussion där kritiker måste undersöka vad klubbarna står för, vad som är integrerat i
dessa idrottsföreningar och hur de på bästa sätt kan kommunicera med sina kunder/supportrar.
Övriga mål med klubbarnas kommunikation är att vara tydliga och konsekventa i sitt arbete, för
att på så sätt lokalisera och identifiera varumärket med existerande och potentiella intressenter.
Slutligen är en fotbollsklubbs image kritiskt viktigt på grund av den mediala uppvaktning som
klubbarna utsätts för. Detta innebär i sin tur att klubbarna måste vara pragmatiska och ständigt
medvetna om hur dess image porträtteras (Bridgewater, 2010:3).
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2.3 Varumärke och kommunikation
Forskaren Lisa Papania (2008) med kollegor har studerat hemsidor för bioteknologiska företag,
i syfte att se vilken information de kommunicerar och hur den kommuniceras. Ett av målen med
arbetet var att se om företagens kommunicerade information framställer dem på ett sätt som är
företagen kan identifiera sig med. Papania och hennes kollegor argumenterar för att de
biotekniska företagen inte prioriterar varumärkesbyggande eller utveckling av en personlighet
kring sitt varumärke/företag. Forskarna använde sig av en innehållsanalys som metod i sitt
arbete

och

kom

fram

till

att

företagen

skapar

och

förmedlar

olika

sorters

varumärkespersonligheter, även om det kunde tolkas som oavsiktligt. Slutligen föreslår
forskarna att en ansvarig från företagen förslagsvis borde övervaka det innehåll som
kommuniceras via sina olika medieplattformar, för att på så sätt försäkra sig om att det
presenteras en lämplig och attraktiv bild av företaget för läsaren (Papania et.al, 2008: 247).

Ett liknande arbete till Papania och hennes kollegor har genomförts på fotbollsklubbar i
England. Forskarna Price, Farrington och Hall (2013) har undersökt den sociala
medieplattformen Twitter och dess inverkan på kommunikation mellan fotbollsklubbar och
dess fans och intressenter. Studien fokuserade på nya medier och hur dessa har förändrat den
kommunikativa spelplanen mellan klubbar och supportrar. Forskarna undersökte även hur
klubbarna har anpassat sig till dessa förändringar. Deras resultat visade att nya medieplattformar
som Twitter har öppnat upp en direktkommunikation mellan klubbarna och deras fans. Det har
i sin tur förändrat klubbarnas och journalisternas kommunikativa roll. Forskarna kunde även
identifiera avsaknad av ledarskap, tydlighet och kontinuitet av klubbarna i den nya
kommunikationsrollen. De argumenterar för att klubbarna har svårt att kontrollera och styra upp
det kommunikativa samspelet som de nya sociala medierna kräver (Price, Farrington & Hall,
2013).

2.4 Fotbollsklubbar och kommunikation
Fotbollsklubbar är organisationer som får allt mer medial bevakning och detta är något som de
måste förhålla sig till. Sanchez (2013) argumenterar för att klubbarna inom sport och
idrottsvärlden har anpassat sin mediehantering efter fotbollens växande marknad, samt den
moderna teknologin som finns överallt i dagens samhälle. Tidigare kunde medierna och
journalister prata direkt med nästan samtliga arbetare inom klubbarna, allt från spelare till
tränare. Dagens klubbar har förändrats och en stor del av klubbarna har numera
medieavdelningar som sköter, behandlar och kommunicerar ut information och budskap om
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klubben. Det innebär att de kan styra hur mycket information som kommuniceras, i vilken
mängd det sänds ut och till vem de väljer att sända det till. Fernando Olabe Sanchez (2013)
har studerat journalisters uppfattning av Real Madrids kommunikationsmodell från säsongen
2011–2012. Sanchez undersöker bland annat hur Real Madrid positionerar sig i information
och kommunikationens ekosystem, det vill säga förhållandet mellan klubbarna, mediebolagen
och vanliga människor. Han undersöker även hur de anpassar sig och riktar sin information till
intressanta målgrupper (Sanchez, 2013: 195).

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning
I presentationen av den tidigare forskningen kunde flera aspekter av företag och
fotbollsklubbarnas kommunikativa arbete att identifieras. Flera av forskarna lyfter fram
företagens kommunikativa problem med den medieexponering som de befinner sig i. Att synas
i olika sammanhang och via olika mediekanaler uppfattas av vissa som positivt, medan andra
fokuserar på arbetet kring att ständigt övervaka och granska sin externa kommunikation. Detta
måste enligt vissa av forskarna göras eftersom att information i form av värderingar, mål och
åsikter ofta uppfattas olika beroende på vem som tar del av den. Även den kommunikativa
utbytet med fans och intressenter är av relevans och ett deltagande av dessa är användbart för
klubbarna eftersom det skapar en bra image och bygger en värdegrund för föreningen i sin
helhet.

3. Teori
Det teoretiska ramverket i denna uppsats bygger på en blandning av varumärkesbyggande och
strategisk kommunikation. Analysen av det empiriska materialet analyseras till stor del utifrån
de tre begreppen image, profil och identitet. Dessa begrepp fungerar som mall för hur ett företag
aktivt jobbar med sin interna och externa kommunikation, samt hur de använder denna
kommunikation i varumärkessyfte.

3.1 Image, profil och identitet
Olof Holm (2002) argumenterar för att företag strävar efter att bygga, utveckla och
kommunicera ut en identitet till dess relevanta målgrupp. Företagen måste sedan måla upp en
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bild, förslagsvis i det ljus som företaget vill bli sett i. Detta är steg två och benämns av Holm
som ett företags profil. Holm avslutar beskrivningen med;
”Profileringsarbetets yttersta syfte är att skapa gynnsammast möjliga bild av företaget, dess
verksamhet och utbud, det vill säga att bygga image, omvärldens uppfattning om företaget”
(Holm, 2002:73).
I denna uppsats används och appliceras begreppen identitet och profil i form av hemsidan och
de dokument och texter som finns där. Image begreppet används på klubbarnas mediala
plattformar i form av officiella konton på Facebook och Instagram i form av bilder. Detta för
att undersöka hur företagets profil ser ut för omvärlden, därmed företagets image.
Angående de tre begreppens relevans för ett företags kommunikation säger Holm följande;
”En problematik i varje företag och organisation vars verksamhet är beroende av
marknadsföring och där kommunikation och relationer i vid mening är en förutsättning.
Frågor om samband mellan identitet, profil och image är av avgörande betydelse för
företagets förhållande till marknad, och leverantörer, för relationen mellan marknad och
utbud, för trovärdighet i agerandet”
(Holm, 2002:79).
Det ska nämnas att Holms arbete är ur en marknads och ekonomie perspektiv, men hans
forskning berör även kommunikationsproblem som är av relevans för denna studie. Holm
(2002) påpekar framförallt det kommunikativa spelet inom ett företag och vikten av samspel
mellan identitet, profil och image.

I boken Företagsidentitet (1994) argumenterar forskarna Lars Hinn och Göran Rossling för att
företagsidentiteten eller organisationsidentiteten är summan av allt som verksamheten
kommunicerar eller gör. Identiteten ska spegla organisationens själ och ”projicera den i
produkter, människor, reklam och så vidare” (Hinn & Rossling 1994: 14)
I vardagligt tal handlar identitetsskapande om att kommunicera vissa egenskaper eller
kännetecken, som går hand i hand med det man uppfattar som sin personlighet. På samma sätt
kommunicerar företag sin identitet genom handling och värderingar, men även genom de
anställda. Hinn och Rossling (1994) skriver att ett företags profil är de delar av identiteten som
man vill att imagen ska innehålla. De summerar det på följande vis;
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”Profilen är målsättningen, egentligen identiteten uttryckt i mätbara termer, och imagen
utfallet”
(Hinn & Rossling 1994: 14).

Melkersson (2017) argumenterar för att ett ökat fokus på varumärkesidentitetsaspekter delvis
är kopplat till tankar om att en välformulerad och kommunikativ varumärkesidentitet kan
fungera som en fördel gentemot konkurrenter. Anledningen till detta är att en unik
varumärkesidentitet kan skapa mervärde för varumärket. Identiteten är den grundläggande
kärnan i ett varumärke och består av egenskaper och värderingar som ofta är unika för det
specifika varumärket.
”Brand identity should help establish a relationship between the brand and the customer by
generating a value propostion involving functional, emotional or self expressive benefits”.
(Melkersson, 2017:48).

Även om de flesta arbetarna i form av tränare och ledare på ungdomssidan jobbar ideellt, så
betalar ändå föräldrar en medlemsavgift. Det går därmed att se ungdomarna och eller
föräldrarna som kunder.

Alison Theaker argumenterar för att det inte finns någon bestämd definition av begreppet
företagsidentitet. Hon hänvisar däremot till Balmers definition där denne bryter ner
identitetsbegreppet

i

kultur,

strategi,

struktur,

historia,

affärsverksamhet

och

marknadsomfattning (Theaker, 2013:149).

Kultur, struktur och historia kan ses som företagets nutida och historiska värdegrunder. Det
innebär exempelvis hur företaget har kommunicerat kring sina värdegrunder och mål, samt hur
väl dessa har uppnåtts. Balmers (2013) definition av identitet är därmed relativt tydlig och
förståelig, han anser däremot att ”image” begreppet är desto svårare att identifiera. Ett företags
image kan enligt Balmer enbart bestämmas och definieras av en individ, grupp eller liknande
sociala kretsar. Theaker hänvisar även till Bernstein (1984) som går så långt som att säga att en
image inte kan tillverkas av ett företag, den kan bara uppfattas. Därmed drar Theaker slutsatsen
att företagen kan skapa sin egen identitet, medan imagen bildas genom utomstående individers
intryck av företaget. Avslutningsvis sammanfattar Theaker beskrivningen genom att hänvisa
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till Wood och Somerville (2012) som anser att ”företagets identitet är vad organisationen
kommunicerar (antingen avsiktligt eller oavsiktligt) via olika signaler, medan imagen är hur
andra offentligt uppfattar den” (Theaker, 2013:150).

3.2 Strategisk kommunikation
Termen och begreppet strategisk kommunikation är ett forskningsfält med en bred och
mångtydig innebörd. Därmed presenteras ett citat från Falkheimer och Heides (2014) bok
Strategisk kommunikation, för att förtydliga termen;
”Strategic communication is the purposeful communication by a person or an organzation
designed to persuade audiences with the goal of increasing knowledge, changing attitudes, or
including desired behavior. Strategic communication campaigns are genereally designed to
respond to the percieved communications needs of significant publics”. (Connoly,
Ahern, ur Heide & Falkheimer, 2014:85–86).

Heide och Falkheimer (2014) väljer att kalla det för planerad kommunikation, eftersom det är
den sortens kommunikation som de flesta företag och organisationer bedriver. De argumenterar
för att planerad kommunikation bedrivs på samma sätt som pågående samt tidigare idéer om
masskommunikation. Det innebär med andra ord att kommunikation är tänkt att produceras av
företagen och upptas av publik eller kunder. Med andra ord är det en form av envägskommunikation som genomförs, där företagen inte väntar sig något utbyte av information och
kommunikation, utan att de istället kan övertyga, leda eller styra den riktade målgruppen. Det
går även att argumentera för att det är en kommunikation som är mottaglig för feedback (Heide
& Falkheimer, 2014:86).

3.3 Kommunikationsteori kring klubbarnas varumärke
För att klubbarnas varumärke ska få fäste och utvecklas måste det ständigt kommuniceras till
de olika målgrupperna. Kommunikationen av ett varumärke syftar ofta till att placera det i ett
visst sammanhang, till exempel vilka fördelar som det specifika varumärket erbjuder, eller vad
kunden får och kan relatera till. Melkersson trycker på det kommunikativa valet av vad han
kallar ”värde propositioner”, där både materiella och immateriella tjänster i varumärket
kommuniceras.

Han

ser

även

dessa

värde

propositioner

som

den

uppenbara

kommunikationslänken mellan varumärket och dess intressenter (Melkersson, 2017:52).
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Produkter på marknaden kan framkalla engagemang och nära band till sina konsumenter.
Melkersson argumenterar för att fotbollsklubbars varumärke fungerar på liknande sätt. Det är
just därför ett varumärkes kommunikativa styrka är vitalt för att befästa sig på marknaden, och
det syns inte minst i klubbarnas olika sätt att kommunicera och positionera sitt varumärke
gentemot sina konkurrenter. Konsumenterna, eller fansen och spelarna i det här fallet, letar och
väljer möjligtvis klubb efter dess kommunicerade varumärke. Det innefattar de olika aspekterna
av ett företag i form av identitet, profil och image, där klubbarnas olika värderingar och
åtaganden spelar roll. Slutligen är det därmed viktigt för klubbarna att formulera, kommunicera
och utöva sina mål och värderingar, för att kunderna på sådana sätt ska kunna identifiera och
relatera till varumärket (Melkersson,2017:53–54).

4. Metod
Metoden i denna uppsats är en kvalitativ innehållsanalys. Den är användbar för att identifiera
intressanta teman och nyckelord i texter, för att sedan bryta ner det i mindre teman och
kategorier för en djupare analys.

4.1 Innehållsanalys
Innehållsanalysen lämpar sig väl när en forskare ska analysera innehållet av ett dokument.
Metoden kan dock användas på olika former av texter, det vill säga det multimodala i form av
ljud, bild eller skrift, antingen kombinerat eller var för sig. Det multimodala i denna analys är
bilder på klubbarnas sociala medieplattformar. Oavsett i vilket syfte en innehållsanalys
appliceras så följer den alltid en relativt enkel och logisk procedur. Först och främst måste en
eller flera texter väljas ut. Dessa texter måste sedan brytas ner i mindre enheter i form av
speciella ord, meningar, underrubriker eller stora rubriker. Detta görs för att underlätta
analysarbetet, då utvalda textenheter sedan kan användas för att skapa övergripande teman
utifrån begreppen image, profil och identitet (Denscombe, 2009:307).

I denna uppsats läggs vikten vid den kvalitativa sidan av innehållsanalysen. Metoden består av
en manuell analys. Det innebär att det empiriska materialet från klubbarnas hemsidor samlas in
av forskaren, istället för av en dator och/eller ett program. Bergström och Boréus argumenterar
för att den manuella analysen ger desto mer djupgående bedömningar och tolkningar, medan
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ett datorprogram erbjuder större sökradie och bearbetning av empirin (Bergström & Boréus,
2000: 45- 46).
Uppsatsens syfte och frågeställning är att ta reda på hur de allsvenska klubbarna kommunicerar
sitt varumärke på ungdomsverksamheten. Insamlingen av data sker på respektive klubbs
hemsida och därmed är det först och främst klubbarnas allmänna värderingar som blir
inriktningen för metoden. Bergström och Boréus presenterar detta som en av
innehållsanalysernas aspekter för en forskare som ska kategorisera data till sin insamling. Dessa
kategoriseringar är ibland förutbestämda teman, vilket sedan används för att klassificera och
sortera de insamlade texterna. Dessa bryts sedan ner och granskas på ett djupare plan
(Bergström & Boréus, 2000: 49).

Det grundläggande för kodningsprocessen i metoden överlag är att hämta och samla en större
mängd data, för att sedan bryta ner och bena ut texten i ett fåtal innehållskategorier. Hsiu och
Shannon beskriver dessa kategorier som teman eller mönster som hämtas och utläses direkt ur
texten, eller genom forskarens egen tolkningsföreträde. Sedan identifierar forskaren relationer
mellan de olika kategorierna, i form av rubrik, underrubrik, ord, meningar och teman. Forskarna
delar in den kvalitativa innehållsanalysen i tre fält, och den som de benämner som den
”konventionella” analysen är den som används i detta arbete. I denna metod anskaffar sig
forskaren först empirin i form av insamling. De kategorier eller kodningar som sedan används
skapas under arbetets process, inte i ett tidigare stadie, som andra metoder förespråkar. Hsiu
och Shannon försvarar detta angreppssätt genom att hänvisa till att forskare överlag brukar få
en djupare förståelse för ett problem/fenomen med det här angreppsättet (Hsiu & Shannon,
2005: 1279).

4.2 Kvalitativ metod
Skillnaden mellan de olika metodsätten kvalitativ och kvantitativ kan ibland vara små. Alvesson
och Sköldberg beskriver bland annat kvalitativ metod som ett verktyg för att iaktta och fokusera
på öppen och mångtydig empiri, samtidigt som det finns flera kvalitativa metoder som även
använder sig av kategorisering (Alvesson & Sköldberg, 2017:17). I denna uppsats används den
kvalitativa metodansatsen i form av en innehållsanalys. Ahrne och Svensson argumenterar för
att kvalitativ forskning ofta innebär någon form av datainsamling i form av intervjuer,
observationer eller analys av text som inte behöver eller kräver kvantitativa metoder i form av
statistiska modeller (Ahrne & Svensson, 2015:9).
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Uppsatsen är hermeneutiskt lagd. Alvesson och Sköldberg argumenterar för att ett grundtema i
det hermeneutiska angreppssättet är att meningen hos en del endast kan förstås i relation till
helheten. I denna uppsats representeras fotbollssverige av de allsvenska klubbarna, där dessa är
en del av helheten, och resultatet av deras kommunikation kan möjligtvis ge en ungefärlig bild
av hur de svenska klubbarna kommunicerar via sina mediekanaler. Alvesson och Sköldberg
anser även att delarna i ett ämne kan stå för helheten, medan helheten även kan stå och vara
representativt för de mindre delarna. Denna begreppsprocess kallar de för den hermeneutiska
cirkeln (Alvesson & Sköldberg, 2017:134).
Uppsatsens genomförande och resultat har en induktiv ansats. Det innebär enligt Alvesson och
Sköldberg att forskaren utgår från flera enskilda fall, och utifrån dessa resultat går det att dra
generella slutsatser. Den induktiva modellen baserar sin undersökning och sitt resultat främst
via empirin. Det är alltså, till skillnad från den deduktiva modellen, huvudsakligen det empiriska
materialet som styr arbetet, medan det deduktiva fältet främst utgår ifrån teori. Med det sagt så
menar inte Alvesson och Sköldberg att den induktiva modellen utesluter teorin, utan ser den
snarare som ett hjälpmedel för att identifiera och analysera teman och kategorier som
framkommer i den empiriska insamlingsprocessen (Alvesson & Sköldberg, 2017: 12,14).

En kvantitativ metod i denna uppsats hade varit användbar om summor och statistik hade varit
det centrala i syftet och frågeställningen. Det kvantitativa fältet används snarare för att jämföra
statistik och se på skillnader. Det finns även problem med att bedriva en undersökning genom
en induktiv ansats. Forskningsfältet är någorlunda outforskat och att dra generella slutsatser i
ett arbete som detta kan i några fall vara missvisande. Medier och medieanvändning förändras
och utvecklas ständigt, vilket innebär att det vetenskapliga fältet och de tolkningar forskaren
gör måste anpassas till dessa förändringar. Det positiva med att uppsatsämnet är relativt
outforskat är att det möjligtvis är rimligt att dra generella slutsatser fram tills att ytterligare
forskning kan motbevisa resultaten.

4.3 Urval och genomförande
Ahrne och Svensson nämner vikten av valet av de sociala miljöer som forskare är intresserade
av (Ahrne & Svensson, 2015:22). I denna uppsats har problemområdet kretsat kring nya medier
i samhället och hur de möjligtvis kan ha förändrat de Allsvenska klubbarnas kommunikation
kring sin ungdomsverksamhet. Därmed blev det logiska valet att välja ut klubbar som spelar i
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Allsvenskan. I insamlingen av data valdes de Allsvenska klubbarna från 2016 ut. Det motiveras
med att vissa klubbar inte hade producerat/ville kommunicera sina årsredovisningar från 2017.
Det mest rimliga var därmed att välja det år som flest klubbar hade färdigställt sina
årsredovisningar, för att på så sätt slippa ett större bortfall i analysskedet av uppsatsen. Nästintill
alla klubbar från 2016 har både hemsidor och akademisidor, vilket bidrog till att inget speciellt
urval var nödvändigt i detta stadie.

Det finns totalt 16 klubbar i Allsvenskan, varpå hälften har valts ut slumpmässigt för
undersökningen. Dessa klubbar presenterades ett stycke ner i kapitlet I denna uppsats kommer
innehållsanalysen ske i form av en jämförande analys där klubbarna från 2016 års upplaga av
Allsvenskan innefattas. Det är alltså åtta klubbar och undersökningen sker i form av en analys
av deras årsredovisningar/verksamhetsberättelser, samt deras ungdomsflikar på hemsidorna.
Vissa klubbar har valt att presentera samtliga av dessa dokument samlat, medan vissa klubbar
presenterar dem var för sig, och en del har valt att helt utesluta en verksamhetsberättelse. Detta
betyder med andra ord att vissa klubbars verksamhetsberättelser saknas, men majoriteten finns
tillgängliga för allmänheten. Dessa berättelser om verksamheten kommer att tolkas och
analyseras som klubbarnas identitet och profil. Där beskriver klubbarna sin verksamhet och
möjligen hur de vill bli sedda, samt hur de ser på sin egen verksamhet. I andra steget av analysen
används innehållsanalysen på de klubbarnas sociala mediekonton i form av Facebook och
Instagram. Detta för att kunna uttolka och analysera företagets image i världen. Dessa två
analysdelar kommer sedan att jämföras för att se om presentationen av ungdomsverksamheten
i verksamhetsberättelserna och hemsidan stämmer överens med klubbarnas presenterade image
på de officiella sociala mediekanalerna.
Bergström och Boréus rekommenderar forskare att använda sig av en förstudie, där små
mängder av material undersöks. Det görs för att få en uppfattning av vilka texter som ger
någonting, och vilka som ger mindre (Bergström & Boréus, 2000: 49).
Efter en mindre undersökning av de Allsvenska klubbarnas image på de två sociala
mediekanalerna så valdes Facebook bort. Detta gjordes eftersom klubbarnas användarprofiler
på sidan är för små och den form av information och kommunikation som uppsatsens syfte och
frågeställningar strävar efter inte inkluderades. Det innebar att klubbarnas hemsidor och
verksamhetsberättelser stod fast.
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De utvalda klubbarna är slumpmässigt utvalda från Wikipedia, där varannan klubb valdes ut,
det är följande lag;
*AIK
* Djurgårdens IF
* Gefle IF
* Hammarby IF
* IF Elfsborg
*IFK Norrköping
* Kalmar FF
* Örebro SK

4.4 Validitet och reliabilitet
För att ett arbete ska kunna uppnå reliabilitet så måste det, enligt Gunter, testas flera gånger,
antingen på samma fenomen, på samma fenomen i andra miljöer och grupper, eller slutligen av
olika forskare. Detta är enligt Gunter en av tre rekommenderade metoder för att uppnå
reliabilitet, och den innefattar upprepade mätningar och tester av frågeställningar samt objekt
respektive subjekt (Gunter, B, 2012: 240). En ansats till detta har gjorts i form av en ministudie,
för att sedan användas på nytt med utvecklade och omformulerade teman och kategorier. Det
går däremot inte att fastställa att uppsatsens resultat uppnår reliabilitet. Detta eftersom det är
några fall som analyseras och trots att generella slutsatser dras i denna uppsats så kan de inte
vara representativa för helheten.
Bergström & Boréus diskuterar reliabiliteten i textanalyser, där tolkningsaspekten lyfts fram
som central i frågan. Det är framförallt läsningen av texter och de tolkningsstrategier forskare
använder sig av som är av intresse. Slutligen argumenterar de för att en studie ofta uppnår
reliabilitet om den går att upprepas av andra, med hjälp av instruktionerna och motiveringarna
som presenterats i uppsatsen (Bergström & Boréus, 2000: 37).
I kvalitativ forskning är uppsatsens validitet beroende av om undersökningen forskaren
genomför verkligen kan besvaras med hjälp av syfte, frågeställningar, teori och metod. Med
andra ord gäller det alltså att de frågor eller problem som formuleras i uppsatsen verkligen kan
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besvaras med valda analysverktyg. Bergström och Boréus lyfter även forskaren själv som
central i validitetsfrågan. De argumenterar för att forskarens personliga bagage är av betydelse,
i form av förståelse för området och miljöerna som studeras. Det innebär att forskarens sociala
sammanhang och förståelse för studieobjektet är positivt för en validering av en studie. Detta
går även att uppnå genom att forskaren studerar det aktuella fältet och skaffar sig den
information och förståelse som krävs för att förstå de olika aspekterna av frågan (Bergström &
Boréus, 2000: 36).
I denna studie har forskaren haft god förförståelse kring ämnet fotbollsklubbar och
ungdomsverksamhet, varpå vissa aspekter av studieobjekten och dess texter lättare kunnat
identifieras och uttolkas. Riskerna med denna förkunskap är att ord, begrepp, aktiviteter och
information som klubbarna kommunicerar lätt kan förstås av fotbollsintresserade, medan det
för utomstående kan sticka ut. Detta är något som jag har haft i beaktande och kritiska
reflektioner kring dessa teman berörs i arbetets resultat och analys.

5. Resultat och analys
I detta kapitel kommer det empiriska materialet att presenteras och diskuteras. Utvalda delar av
det empiriska materialet kommer att presenteras, medan den fullständiga insamlingen går att
finna i det bifogade dokumentet. Resultatet blandas med analyser av utvalda citat och empiriskt
material. Första delen behandlar profil och identitet av klubbarna på hemsidan och
verksamhetsberättelsen, och den andra delen behandlar klubbarnas image på Instagram. Som
tidigare diskuterats i teori och tidigare forskning så är begreppen identitet och profil relativt lika
och behandlas därför jämte varandra i analysen.

5.1 Information kring antidrogpolicy och fair play
Dokument

som

berör

antidrog-policy

och

fair

play

ämnen

kan

klassas

som

envägskommunikation. Detta eftersom de syftar till att informera om klubbens värdegrunder
och vilka regler som gäller för medlemmar i föreningen. Utifrån Heide och Falkheimers bok
kring strategisk kommunikation så fungerar klubbarnas kommunikativa arbete kring
värdegrunderna som en vägledning för klubbens medlemmar. Det är kort och gott de regler och
värdegrunder som klubben står för och förespråkar, vilket innebär att det inte är
förhandlingsbart och medlemmarna har därmed ingen möjlighet att förhandla kring detta
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budskap (Heide & Falkheimer, 2014: 86). En ytterligare diskussion kring antidrogpolicy och
fair play förs något senare i analysen, men en kort förklaring av begreppen krävs ändå. Dessa
beskrivningar går även att finna i början av arbetet, men jag argumenterar för att en
återupprepning är nödvändig och sund i detta fall. Fair play inom fotbollen syftar till att
respektera ens medmänniskor i form av spelare, tränare, föräldrar och domare. Detta gäller
oavsett etnicitet, religion, socialt ursprung och så vidare. Kort summerat så står det för klubbens
etiska och moraliska värdegrunder. Information kring antidrogpolicy är däremot något som inte
förekommer i alla sammanhang. Den förespråkar en nolltolerans mot alkohol och droger i
samband med träning eller match. Även utanför de formella träffarna med klubben så förväntas
samtliga involverande ta ett ansvar och inte missbruka något av ovanstående. Detta eftersom
spelare och ledare är medlemmar i en förening och förväntas representera klubben och dess
värderingar både på och utanför planen.

5.2 Klubbar som stöttar skolverksamhet eller bearbetar sociala problem i samhället
Melkersson argumenterar för att kommunikationen av ett varumärke ofta syftar på att placera
det i ett visst sammanhang, till exempel vilka fördelar som det specifika varumärket erbjuder,
eller vad kunden får och kan relatera till (Melkersson, 2017:52).
Exempel på detta kan ses i de fyra klubbar som har valt att kommunicera kring sitt arbete i
skolorna och i AIK och Norrköpings fall i problemområden. När klubbarna tydligt presenterar
sitt varumärke i sammanhang som socialt arbete så ger det en ytterligare dimension till klubbens
varumärke, både för sina medlemmar, men även för potentiellt framtida medlemmar i
föreningen. Både AIK och Norrköpings kommunikation kring satsning i förorter och
problemområden utmärker varumärket på grund av den positiva bilden det skapar. Norrköping
är mest tydlig med detta i form av följande citat;
”Om en sådan anläggning kan rädda en enda tonåring från att hamna i kriminellt gäng, så är
anläggningen betald på lite sikt”
(ifknorrkopingungdom.se)
Påståendet ovan syftar till klubbens satsning på spontananläggningar i staden Norrköping. De
diskuterar ungdomars hälsa och lyfter vardaglig aktivitet som en nyckel till att lösa flera
problem i samhället, samt att ta ansvar som förening i staden. Citatet är hämtat från IFK
Norrköpings ungdomssida där en detaljplan kring mål och värderingar, samt hur detta ska ske i
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verkligheten presenteras. De bjuder även in företag och kommuner som stöd i detta arbete, då
de argumenterar för att det är ett samhälleligt ansvar att ta hand om de ungdomar som behöver
hjälp.
AIK är ett av de lagen som kan erbjuda sina medlemmar och ungdomsspelare möjlighet att spela
med laget under skoltid. De figurerar på flertalet skolor i Stockholm, där Solna gymnasium
fungerar som huvudbasen. Det vill säga att klubbens representanter verkar och besöker dessa
skolor varje vecka. De erbjuder flertalet sporter i form av fotboll, basket, innebandy, ishockey
och fäktning. Idrottsgymnasiet utbildar både killar och tjejer. Det gör dem unika i denna
undersökning eftersom de är de enda som marknadsför professionell träning i skolan för både
killar och tjejer under gymnasietid.

5.3 Klubbar där information kring ungdomsverksamheten saknas delvis eller helt
Två

klubbar,

Elfsborg

och

Örebro,

saknar

nästintill

kommunikation

kring

sin

ungdomsverksamhet. Det som presenteras på dessa klubbars hemsidor är enbart vem som spelar
i ungdomslagen, matcher och resultat, samt kontaktuppgifter till de olika ledarna. Klubbarna
har i och med denna avsaknad av information ingen direkt kommunikation kring sin
ungdomsverksamhet. Utifrån varumärkets tre begrepp image, profil och identitet, så saknas
dessa i viss grad från de båda klubbarnas ungdomsverksamhet på hemsidan. Utifrån Holms
resonemang så saknas det en tydlig identitet i de båda klubbarna. De båda klubbarna
kommunicerar dock i form av matcher och resultat, men en identitet kring klubbens värderingar
och mål för ungdomsverksamheten saknas (Holm, 2002:73).

Som

tidigare

nämnts

argumenterar

Melkersson

för

att

ett

ökat

fokus

på

varumärkesidentitetsaspekter delvis är kopplat till tankar om att en välformulerad och
kommunikativ varumärkesidentitet kan fungera som en fördel gentemot konkurrenter.
Anledningen till detta är att en unik identitet kan skapa mervärde för varumärket. Identiteten är
den grundläggande kärnan i ett varumärke och består av egenskaper och värderingar som ofta
är unika för det specifika varumärket (Melkersson, 2017:48). Utifrån Melkerssons formulering
så utmärker sig inte de båda klubbarna sig inte via en företagsidentitet kring
ungdomsverksamheten. De saknar även en tydlig profil, då de inte kommunicerar med sina
målgrupper om hur klubben vill bli sett och uppfattas.
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5.4 Klubbar som kommunicerar kring sin spelarrekrytering
Flera av de utvalda klubbarna presenterar sina mål och krav kring spelarrekrytering till
ungdomsverksamheten. Denna information riktar sig främst till ungdomar som vill börja i
föreningen, alternativt föräldrar som vill veta mer om klubbarna och hur hela processen sköts.
Här går det även att argumentera för att klubbarna använder sig av enkelriktad information till
intresserade målgrupper. Det finns dock information om kontaktpersoner i samband med detta
och det kan innebära en två-vägskommunikation, där parterna utbyter och delar tankar och idéer
om ungdomsverksamheten. För de ungdomar och föräldrar som letar efter en klubb att ansluta
sig till och bli medlem i, så finns det mer information kring dessa klubbar och därmed en chans
att de då väljer en av dem eftersom de så tydligt kommunicerar riktlinjerna för
spelarrekryteringen på hemsidan.
5.5 Ställningstaganden och Initiativ
Uttalanden i sociala medier, alkohol och droger, brott mot barn, rasism samt träningsnärvaro
var några av de rubriker som stack ut mest på IFK Norrköpings ungdomshemsida. Teman som
alkohol och droger samt rasism och träningsnärvaro är förekommande även i några av de övriga
klubbarna. Som enda klubb av de undersökta så presenteras policys kring brott mot barn och
uttalanden i sociala medier. Det ska dock sägas att länkarna till dessa avsnitt ligger bakom en
medlemsvägg, vilket innebär att icke medlemmar inte kan komma åt och ta del av denna
information. Detta kan vara för att de vill kommunicera sin identitet inom verksamheten, vilket
i sin tur innebär att information är viktigast för de som behöver ta del av dem inom klubben.
Därmed kan denna information klassas som intern kommunikation, avsedd för enbart de som
är aktiva och verkar i klubben i dess dagliga verksamhet. Dokumentet som avser policies
gällande ”brott mot barn” är något som sticker ut och utmärker klubben gentemot de övriga
klubbarna. Det ska sägas att medlemsspärren till trots så skapar det en profil av klubben och en
identitet bland verksamma inom klubben, samtidigt som utomstående kan få en bild av vad
klubben fokuserar på och hur ungdomsverksamheten sköts. Detta kan även skapa en bra image
eftersom klubben med dessa initiativ tar ställning och samhällsansvar, i arbete mot bland annat
brott mot barn.
En majoritet av de utvalda klubbarna presenterar likvärdiga mål och visioner på sina
ungdomssidor. Endast Elfsborg och Örebro SK saknar någon form av kommunikation kring
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liknande mål och visioner. De övriga klubbarna som kommunicerar mål och visioner förtydligar
sitt varumärke för intresserade och aktiva medlemmar. Det gör i sin tur att dessa sex klubbars
identiteter kommuniceras tydligare än de båda klubbarna Elfsborg och Örebro SK.
Här presenteras ett exempel på hur styrdokumentens mål kan se ut på klubbarnas hemsidor;
Kalmar FF - Säker och trygg förening är klubbens verksamhetsplan där de kommunicerar de
allmänna målen och visionerna för ungdomsverksamheten. Summerat ser den ut på följande
vis;
”Verksamhetsidé:
• Bedriva en barn- och ungdomsfotboll där glädje, trygghet och aktivitet ligger till grund för
vår verksamhet.
• Erbjuda barn och ungdomar med ett stort intresse för fotboll plats i verksamheten.
• Ha en väl fungerande talangutveckling.
• Hålla samman barn- och ungdomsfotbollen med senior- och elitfotbollen.
• Jobba för utvecklingen av barn- och ungdomsfotbollen i hela regionen.”
(Kalmarff.myclub.se)

Djurgårdens IF är en av många klubbar som verkar i Stockholmsregionen. Det kan argumenteras
för att ett starkt varumärke är ännu viktigare för dessa klubbar än exempelvis ett lag som Gefle
som är någorlunda ensam proffsförening i sin region. På Djurgårdens ungdomssida har det
placerats en tydlig flash-reklam i det högra mittenhörnet. Där erbjuder klubben alla sina
ungdomsspelare gratis biljetter till A-lagets samtliga hemmamatcher på Tele2arena. Detta kan
ses som en del av Djurgårdens profil, där de möjligtvis vill framstå som en generös klubb som
aktivt bryr sig om, och belönar sina medlemmar för att välja just deras klubb.

Hammarby bedriver en ungdomsverksamhet som de kallar för ”Plantskolan”, där de tränar och
utbildar ungdomar inom fotboll och samhälleligt ansvar. Själva utbildningen marknadsförs på
ungdomssidan med en solig bild på två pojkar och en flicka i träningskläder. De tre barnen ler
och skrattar och bilden täcks av en stor text där det står ”PLANTSKOLAN ÄR LYCKA”.
Klubben kommunicerar positiva och familjära värden genom bilden i kombination med texten.
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Det ska sannolikt spegla de värden som klubben står för och hur de vill att plantskolan ska
uppfattas av andra, främst i form av ungdomar och föräldrar.
Hammarby bedriver även två verksamheter som de har döpt till ”Hammarby Jets” och
”Bajenmorsorna”. Den första är en sammanslutning av pojkar från 14 år och uppåt som har
någon form av funktionsvariation och som därmed inte kan delta i den ordinarie verksamheten
fullt ut. Den andra verksamheten ”Bajenmorsorna” är ett hobbydrivet lag för de flickor/kvinnor
som vill tillhöra Hammarby IF, men inte spelar i ungdomsakademin. Till skillnad från männens
verksamhet så har den kvinnliga versionen inget med funktionshinder att göra. Det
marknadsförs enbart som ett lag för de flickor/kvinnor som vill spela för skoj skull. Dessa
förutsättningar är unika bland de klubbars hemsidor som är granskade i detta arbete. Klubben
erbjuder hobby-verksamhet på både dam och herrsidan, där den sistnämnda även erbjuder spel
för personer med funktionshinder. Dessa verksamheter breddar målgruppen för Hammarby IF
och i denna analys sticker de ut som den klubb som erbjuder flest möjligheter till fler
målgrupper än övriga analysobjekt. Det innebär att deras arbete kring dessa målgrupper ger
deras varumärke en utmärkande identitet då de visar gott samhällsansvar och agerar som en
klubb som intresserar sig för alla i samhället, oavsett vilka mål eller förutsättningar som
ungdomarna har. Profilen blir även starkare då dessa värden är något som de uppenbarligen
jobbar med och driver verksamhet kring.
5.6 Klubbarnas image
Flera av klubbarna har Instagramkonton där de presenterar bilder och text kring det vardagliga
arbetet. Kalmar FF och Örebro SK är de ända klubbarna i denna undersökning som har ett
Instagramkonto för både elitverksamheten, och ett konto för ungdomsverksamheten. De övriga
klubbarna har enbart ett konto på Instagram. De två klubbarna som har ett konto för
ungdomsverksamheten presenterar företagets mål och värderingar med hjälp av bilder som visar
för allmänheten vad som görs i det dagliga arbetet. Det kan därmed sägas representera klubbens
image då Hinn och Rossling argumenterade för att ”Profilen är målsättningen, egentligen
identiteten uttryckt i mätbara termer, och imagen utfallet”, vilket innebär att imagen kan tolkas
som utfallet av de mål och värderingar som företaget har kommunicerat. I fallet med Instagram
går det även att undersöka vilken respons bilderna/texterna får. Därmed går det att se hur
engagemanget, jobbet och verksamheten uppfattas. Följande kommer bilder från de klubbarna
som informerar kring sin ungdomsverksamhet på Instagram att presenteras.
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Djurgårdens IF informerar mest kring sina matcher och A-laget på Instagram. Men inför
matcher lägger de ibland upp bilder på supportrar för att marknadsföra sina matcher. I den
utvalda bilden ser man ryggtavlan på tre pojkar som går med Djurgårdens matchtröja och
halsdukar, samt flaggor. På tillhörande text står det;
”Ta med familjen, ta på er världens vackraste tröja och sjung fram Djurgårn till vinst. Ses
imorgon klockan 19.00 på Tele2 Arena”
(Instagram.com/Dif_fotboll).

Djurgårdens reklam, som nämns i ett tidigare stycke av analysen, erbjuder alla ungdomsspelare
att gå gratis på hemmamatcherna. Detta kan ses som ett mål och en vision att ha så många
ungdomar som möjligt på arenan som får ta del av fotboll utan kostnad. Genom att visa denna
bild så presenterar klubben någon form av resultat, då vi ser ungdomar på bilden i anslutning
till matchen. De lyfter även familjen i sin text och de kan representera de värderingar
Djurgårdens IF har som klubb, en familjeklubb där alla är välkomna
Gefle IF har på sitt Instagramkonto publicerat en bild på tre A - lag spelare som sitter på golvet
i ett rum med tre små barn. Mellan spelarna och barnen så rullar det en lite boll, och två av
spelarna ler/skrattar, medan den tredje ser ut att lyssna koncentrerat på ett av barnen.
Medföljande text skriver;
”Tack till Valbo köpcentrum och barnen från barn-och ungdomssjukvården på Gefle sjukhus
för att vi fick komma och leka med er idag (L) # ETTBÄTTREGEFLE”.
(Instagram.com/gefleiffotboll).

Gefle kommunicerar inte dessa mål och värderingar på sin ungdomshemsida. Vad de däremot
gör är att visa upp det engagemang och samhällsansvar de tar i staden. Med hjälp av hashtaggen
”EttbättreGefle” kan det tolkas som att klubben presenterar ett mål. Samtidigt så har spelarna
och klubben tagit sig tid och besökt barnen på sjukhuset, vilket kan ge en positiv bild av klubben
som ansvarstagande och en omtänksam förening med medarbetare som bryr sig om ungdomar
och problem i samhället.
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IFK Norrköping har tidigare i arbetet lyfts fram som en klubb som tar samhällsansvar och som
aktivt jobbar för ett bättre samhälle. Detta i samband med projektet ”spontananläggningar” där
de presenterade mål och visioner kring planerna för ungdomar i vissa områden av staden. Bilden
från klubbens Instagram visar två spelare som trixar på en plan. I en ring omkring dem står det
många barn och även några vuxna. Följande text är presenterat med bilden;
”Det har varit full fart på fotbollsplanen i Klockaretorpet ikväll när Alexander
Jakobsen och Ian Smith spelade fotboll, skrev autografer och delade ut t-shirts i samband med
att
’Klockaretorpet i samverkan’ och IFK Norrköping kvällsvandrade i området”
(Instagram.com/Ifknorrköping).

Här visar klubben återigen upp sitt samhällsengagemang och hur de aktivt interagerar och
kommunicerar med människor i kommunen. I texten så nämns ett initiativ i form av
”Klockaretorpet i samverkan”, vilket tyder på ett projekt av/och eller i samverkan med klubben
där de kvällsvandrar, umgås och spelar fotboll med ungdomar i olika områden av staden. Bilden
har fått flera kommentarer där de benämns som ”hjältar”, samt vilket bra initiativ detta projekt
är. Det tyder på ett bra projekt och en bra respons från allmänheten då flera personer deltog och
visade sin uppskattning för klubbens arbete i samhället.

Kalmar FF var tillsammans med Örebro SK de klubbar som drev två separata Instagram-konton
kring verksamheten, en kring A-laget och en kring ungdomsverksamheten. Kalmar FF har bland
annat publicerat en bild på sin ungdomskonto där de håller undervisning i ett klassrum fyllt av
ungdomar. På följande text står det;
”U13, U14 & U15 med föräldrar hade idag förmånen att bli lite klokare kring kost och sömn,
så att de får än mer kunskap om vad som krävs kring mycket träning. Med andra ord kunna
planera/strukturera och effektivisera sin vecka med träningar, så att de är fullt förberedda för
veckans alla utmaningar”
(Instagram.com/Kalmarffungdom).
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Kalmar FF bedriver precis som övriga klubbar en ungdomsverksamhet som på sikt går över i
elitverksamhet. Det betyder att omkringliggande faktorer som kost och sömn blir allt viktigare
ju längre upp i åldrarna de kommer. Denna sorts information kan klassas som intern
kommunikation, då den syftar på att utveckla och förmedla viktiga ämnen kring fotbollen för
ungdomarna och deras föräldrar. Klubben har samtidigt valt att marknadsföra detta på
Instagram, vilket kan innebära att de även vill visa för andra att de aktivt jobbar med dessa
frågor och att detta är mål och värderingar som prioriteras inom klubben.

Den andra klubben som bedrev två separata konton på Instagram var Örebro SK. De saknade
en tydlig profil och identitet på ungdomshemsidan, men är mer aktiva som förening på sociala
medier. Från deras ungdomskonto på Instagram publicerades en bild på ett 30-tal barn och
föräldrar som står på en fotbollsplan, där målets stolpar är klädda med ballonger och två
maskotar iklädda djurdräkter leker med barnen. Följande text publicerades med bilden;
”Tack till alla deltagare, samarbetspartners & övriga besökare för en fantastisk
föreningsdag”
(Instagram.com/oskungdom).

Örebro som förening visar med denna bild och text upp en gemenskap och ett engagemang för
unga i tidig ålder. Detaljerna i form av ballonger och maskotar signalerar att deltagarna
fortfarande är barn och verksamheten anpassas till att fokusera lika mycket på leka och ha kul,
som att träna fotboll. Till skillnad från tidigare resultat av klubbens profil och identitet så
presenteras här ett lyckat evenemang där både barn och föräldrar har blivit engagerade och det
kan ses som ett framgångsrikt arbete för föreningen.

6. Diskussion och slutsats
Uppsatsen syfte har varit att kartlägga några av de allsvenska klubbarnas olika mediekanaler,
för att på sådana sätt undersöka hur de kommunicerar kring sin ungdomsverksamhet.
Frågeställningarna berörde punkter som hur de genomförde detta, vad som sägs i denna
information, samt om det finns några likheter och skillnader mellan de olika klubbarna.
Uppsatsens syfte och frågeställningar besvarades delvis utifrån den insamlade empirin. Jag
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säger delvis eftersom material valdes ut och vissa delar av det empiriska materialet, som kan
läsas i bilagorna, valdes bort under arbetets gång. Ett någorlunda tydligt resultat uppenbarades
dock när empirin sammanvävdes med de tre begreppen image, identitet och profil. Inom
ungdomsverksamheten stämde teori och tidigare forskning delvis överens med resultatet, men
vissa delar av resultatet visar på annorlunda slutsatser. Flera av de tidigare studierna
argumenterar för att de tre begreppen följs åt och existerar i de flesta företag och i det här fallet
klubbar. De två klubbar som avviker mot denna trend är Elfsborg och Örebro, som saknade en
tydlig profil och identitet kring sin ungdomsverksamhet på hemsidan. Istället hade dessa
klubbar en desto tydligare image på Instagram, vilket är motstridigt kopplat till tidigare
forskning och teorier inom fältet. Price, Farrington och Halls (2013) arbete kring engelska
fotbollsklubbar fungerar därmed bra som svar på detta problem. De argumenterade för att
klubbarna inte har lyckats hänga med i den ständiga förändring kring nya medier och
plattformar, hur de ska förhålla sig till det och vilket arbete som krävs av klubbarna för att styra
detta internt och externt. Vad jag menar är att både Elfsborg och Örebro har hoppat över identitet
och profilen kring sin ungdomsverksamhet på hemsidan, och istället valt att lägga fokus på sina
sociala mediekanaler, bland annat i form av Instagram.
Resultat av undersökningen visade på variationer av kommunikation kring klubbarnas
varumärke inom ungdomsverksamheten. Majoriteten av klubbarna i uppsatsen har valt att lyfta
upp och förmedla olika aspekter av sitt arbete, både inom ungdomsverksamheten, men även
inom samhället överlag. Vi ser exempel från IFK Norrköping som har valt att ägna tid åt
samhällsprojekt i form av ”spontananläggningar”, där de yrkar på samarbete med både
kommunala och privata aktörer, med målet att bygga fler planer åt ungdomar för att bland annat
motverka kriminalitet. Ett par av klubbarna kommunicerade tydliga anti-drog och rasism policy,
där de kommunicerade till sina medlemmar och allmänheten hur spelare och ledare ska uppföra
sig. Samtidigt som de flesta klubbarna kommunicerade sina värderingar, mål och liknande så
var det två klubbar som inte var lika tydliga i detta arbete. Både Elfsborg och Örebro SK har
valt att kommunicera ytterst lite information kring sin ungdomsverksamhet. Det går givetvis att
argumentera för att de både klubbarna är mindre än exempelvis Djurgården och Hammarby,
varpå de sannolikt har en mindre budget och verksamhet att jobba med. Men faktum är att två
andra klubbar, Gefle IF och Kalmar FF hör till de klubbar i Allsvenskan som placerar längre
ner i näringskedjan. Trots det så har de rikligt med information kring sin ungdomsverksamhet
och kommunicerar brett om de olika aspekterna av denna på respektive hemsidor. Det kan vara
så att Elfsborg och Örebro SK inte anser att en öppen och bred kommunikation kring
ungdomsverksamheten är en fördel. Alternativt att de inte känner något behov av dessa kanaler
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för att kommunicera kring sin verksamhet. Detta är däremot personliga reflektioner och ska inte
ses som en giltig slutsats.
Internets framfart har gett dessa klubbar nya verktyg att kommunicera med omvärlden och
skapa en profil samt identitet kring sitt varumärke. Flera av lagen i studien har valt att använda
sig av dessa relativt nya kanaler när det handlar om deras ungdomsverksamhet, medan vissa av
de verkar på minimal nivå. Men även om majoriteten använder dessa verktyg för att
kommunicera med sina målgrupper så är det inte säkert att det är avgörande för deras
ungdomsverksamhet. För att närmare undersöka detta hade man kunnat göra en publikstudie
kring fans, spelare och föräldrar eftersom det då hade undersökt den andra aspekten av
problemställningen, nämligen hur denna information tas emot och behandlas av publiken.
Profilen och identiteten hos majoriteten av klubbarna var likartade. Som tidigare nämnts låg
fokus i stor grad på hur människor i föreningarna skulle bete sig och behandla andra. Andra
aspekter var de olika projekt som vissa av klubbarna bedrev utanför själva verksamheten.
Skillnaden mellan klubbarna här var att de drev lite olika projekt, men ofta med samma mål.
Dessa mål var att utbilda, utveckla och främja aktivitet och socialisering bland ungdomar i de
olika städerna. I ett tidigt stadie av studien var Facebook som mediekanal intressant, men valdes
tyvärr bort på grund av avsaknaden av kommunikation kring ungdomsverksamheten. Det som
istället valdes ut var klubbarnas hemsidor, där ungdomsflikarna valdes ut, samt de olika
verksamhetsberättelser och dokument som direkt anknöt till ungdomar och dess olika områden.
Även Instagram visade sig vara en plats där klubbarna kommunicerade kring sin image och
interagerade med människor i samhället. Svaret på frågeställningen om hur klubbarna
kommunicerar kring sitt varumärke i ungdomsverksamheten är därmed via sina officiella
hemsidor. De andra kanalerna används främst för att kommunicera kring A-lagsverksamheten
samt större händelser kring klubbarna överlag.

Arbetets resultat har tillfört vidd till begreppen image, profil och identitet inom fotbollsklubbars
marknadsföring. Price, Farrington och Hall (2013) beskrev klubbarnas nya kommunikationsroll
som ofullständig, och kanske har detta arbete bringat lite klarhet inom detta fält. Framtida
forskning inom området skulle kunna vara en utökad analys av de svenska klubbarnas hemsidor,
i samspel med deras sociala mediekanaler. Detta för att få ett större perspektiv på den svenska
föreningskulturen och se hur väl detta arbetets resultat stämmer överens med övriga elitklubbar
i landet. Det skulle alltjämt vara intressant att genomföra en publikstudie där effekterna av
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klubbarnas sociala medieanvändande undersöktes, och där fans, medlemmar och
fotbollsintresserade människor fick svara på frågor i fokusgrupper, alternativt större
enkätstudier.
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Djurgårdens IF, officiell Instagram https://www.instagram.com/dif_fotboll/?hl=sv
Hämtad 13 Maj, 2018

Gefle IF, Officiell Instagram https://www.instagram.com/p/Bh8w9J9nEtd/?hl=sv&takenby=gefleiffotboll Hämtad 13 Maj, 2018
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Kalmar FF, Officiell ungdomsInstagram
https://www.instagram.com/p/BgeHMypgwGe/?taken-by=kalmarffungdom Hämtad 13 Maj,
2018

IFK Norrköping, Officiell Instagram
https://www.instagram.com/p/BhzT_oYFzuF/?hl=sv&taken-by=ifknorrkoping

Hämtad

13 Maj, 2018

Örebro SK, Officiell ungdomsInstagram https://www.instagram.com/p/Birqx4nhs4Q/?takenby=oskungdom Hämtad 13 Maj, 2018
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