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Abstract 
 

The continual challenge 

– A case study of sports clubs marketing 

 

In recent decades the mass media have come to play an increasingly important role in 

society and culture. The purpose of this qualitative study is to research how four 

nonprofit sports clubs in Umeå handle social changes such as commercialization and 

mediatization. To answer the study’s purpose three questions were examined. The first 

one discusses how sports clubs handle the transformed market. The second one discusses 

nonprofit organizations' difficulties in marketing. The final question discusses how sports 

clubs worked with their marketing communications. The sports clubs which were studied 

were the following: CFA Cheerleading, Umeå AFC Huskies, Tegs SK football 

club and Tegs SK hockey club. To examine how these clubs handle social changes several 

theories, such as Jürgen Habermas public sphere theory and Pierre Bourdieus theory 

about social fields, have been applied to the material. The study was conducted through 

interviews with communicational representatives and active members within each of the 

four sports clubs. On the one hand the results of the study indicated that the sports clubs 

have a positive view of mediatization and technological advancements. On the other hand 

several of the sports clubs' representatives find that the commercialization forces them to 

adjust in order to compete in a competitive market. 

  

Keywords: Nonprofit organization, sports clubs, marketing, commercialization, mediati 

zation. 
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1 Den mediala utvecklingen 
Under de två senaste decennierna har antalet medier ökat avsevärt och det har blivit allt 

svårare för organisationer att få genomslag i mediebruset (Falkheimer och Heide, 2007: 50-

51). Den tekniska och digitala utvecklingen har inneburit att medier har blivit allt mer 

lättillgängliga för befolkningen. Denna mediala utveckling har således gjort det möjligt för 

konsumenter att självständigt bestämma vilket material de ska ta del av (Nord och 

Strömbäck, 2004: 187), vilket kan tänkas ha ökat betydelsen för organisationer att planera 

sina kommunikationsinsatser. 

 

I dagens medieklimat tenderar större aktörer att uppta stort utrymme i medierna. Många 

vinstdrivande företag har exempelvis möjlighet att avsätta omfattande resurser till 

marknadsföring och därmed har de möjlighet att köpa reklamutrymme för att få 

konsumenters uppmärksamhet (Hadenius, Wadbring och Weibull, 2008: 215-216). Även 

mediers redaktionella material präglas till stor del av ett fåtal aktörer, vilket till viss del kan 

vara ett resultat av att vissa personer och organisationer tilltalar konsumenter i högre 

utsträckning (Nord och Strömbäck, 2004: 257-258). Samtidigt som kommersiella aktörer 

upptar en större del av medieutrymmet har den ovan nämnda tekniska utvecklingen, 

parallellt med mediekoncentrationen, inneburit att även mediekonsumenterna numera har 

möjlighet att producera och sprida information (Larsson 2008: 22). 

  

För ideella organisationer som värnar om medlemmarnas rättigheter, intressen eller 

allmännyttiga ändamål (verksamt.se, 140228) kan den kommersiella utvecklingen ses som 

utmanande. Detta eftersom ideella föreningar behöver konkurrera mot vinstinriktade företag 

om människors uppmärksamhet, men med helt andra ekonomiska förutsättningar. Ideella 

organisationer bedrivs till stor del med hjälp av statliga och kommunala bidrag samt 

medlemsavgifter (forening.se, 140103) och med begränsade ekonomiska resurser avsedda för 

marknadskommunikation ökar utmaningen att få genomslag i mediebruset. För 

idrottsföreningar kan den mediala utvecklingen tänkas vara särskilt utmanande, detta 

eftersom forskning visar att medlemsantalet i svenska idrottsföreningar har minskat under 

de senaste åren.  

  

Idrottsföreningar drabbades mellan år 2004 och år 2012 av en, för många, förödande 

utveckling. Det går nämligen att urskilja en negativ trend inom svensk idrott som visar att 

medlemsantalet har minskat med sex procent mellan åren 2004-2012, vilket motsvarar 

314 281 medlemmar (riksidrottsförbundet, 140214). Det råder därmed inga tvivel att 

http://verksamt.se/
http://forening.se/
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idrottsföreningar har stora problem med att rekrytera medlemmar, i synnerhet eftersom 

befolkningsmängden i Sverige har ökat markant under samma tidsperiod (statistiska 

centralbyrån, 140214). Enligt riksidrottsförbundet är föreningarnas medlemmar den 

viktigaste byggstenen i idrottsorganisationer (Pallin, 2004: 1). Det går sedermera att 

konstatera att en konsekvens av den negativa medlemsutvecklingen leder till att 

idrottsföreningar står inför en utmanande konkurrerenssituation - en situation där 

idrottföreningarna behöver tävla om potentiella medlemmars uppmärksamhet. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar: 

Syftet med studien är att utreda hur idrottsföreningar arbetar med marknadskommunikation 

för att bemöta det kommersialiserade samhället. 

  

 Hur hanterar de studerade idrottsföreningarna mediala och kommersiella 

samhällsförändringar? 

 

 Hur påverkar organisationsformen ”ideell förening” och de ekonomiska resurserna 

idrottsföreningarnas marknadskommunikation? 

 

 Hur arbetar de studerade idrottsföreningarna med att få genomslag i sin 

marknadskommunikation? 

 

1.3 Avgränsning 

I Umeå finns det cirka 300 idrottsföreningar som är verksamma för att värna om 

medlemmars intressen (umea.se 140214). I Västerbottens regionala utvecklingsstrategi 

(RUS) bekräftas idrottsföreningarnas betydelse ur ett samhällsperspektiv. I 

utvecklingsplanen beskrivs nämligen idrott och fritid som grundläggande parametrar för 

samhällsutveckling, god folkhälsa, integration och socialt kapital (regionvasterbotten.se, 

140214), något som bekräftas av Västerbottens Idrottsförbunds satsning för att bli Europas 

attraktivaste sportregion (riksidrottsförbundet, 140214). Av den anledningen gjordes denna 

fallstudie av hur fyra idrottsföreningar i Umeå bemöter idrottsförbundets satsning i 

förhållande till mediala och kommersiella samhällsförändringar. I bilaga 1 återfinns även en 

beskrivning av valda studieobjekt. 

 

 

http://umea.se/
http://regionvasterbotten.se/
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2 Det svenska föreningslivet 
Inom den ideella sektorn är idrottsrörelsen det mest framgångsrika segmentet med hänsyn 

till antal medlemmar och ekonomiskt kapital (Wijkström och Lundström, 2002: 138). Den 

negativa medlemsutvecklingen inom svenska idrottsföreningar är därför av hög relevans att 

studera för att förstå utvecklingen av det ideella föreningslivet. I dag är svensk idrott samlad 

under folkrörelsen Riksidrottsförbundet, som har till uppgift att stödja, företräda och leda 

idrotten i gemensamma frågor. Riksidrottsförbudet som organisation kännetecknas av sin 

förmåga att intressera och motivera människor att arbeta ideellt. Denna förmåga kan 

härledas till den gradvisa förskjutningen under senare år, från att satsa på elitidrotter till att 

arbeta för en amatörorienterad verksamhet (Wijkström och Lundström, 2002: 138-139). 

  

En statlig utredning från 1950-talet propagerade för att kommunerna i Sverige bör intressera 

sig för idrottsföreningarnas verksamheter. I rapporten framgick det att kommunalt stöd till 

idrottsrörelser visar att kommunerna värnar om ungdomars utveckling, folkhälsa och 

fritidsaktiviteter. Några år efter att rapporten publicerades inleddes idrottsföreningarnas 

ökade kommunala samarbete. Det kommunala stödet för idrottsutövning innebar att 

idrottsföreningar kunde bedriva verksamheter med ekonomiskt subventionerade 

anläggningar. Det kommunala stödet innebar även möjligheter till ekonomiska bidrag för 

ledarkostnader, vilket sedermera utvecklade svenskt föreningsliv (Wijkström och Lundström, 

2002: 139). Eftersom ett kriterium för att erhålla kommunala och statliga bidrag är att 

föreningarna engagerar människor är medlemsantalet centralt för den fortsatta 

verksamheten. Utan ett intresse från allmänheten kan det vara svårt att motivera 

verksamheternas värde för staten och kommunerna, vilket skapar ett dilemma med hänsyn 

till kommersiella samhällsförändringar. Med tanke på det ökade mediebruset kan ideella 

föreningars resurser nämligen tänkas påverka idrottsföreningarnas möjligheter till att 

rekrytera medlemmar. 

 

2.1 Det ideella medlemskapet 

Det ideella arbete som utförs av medlemmar är av vital betydelse för föreningslivet i Sverige. 

Medlemmarnas betydelse för föreningarnas dagliga arbete visades i en europeisk studie från 

år 1995. I denna studie framgick det att 85 % av föreningars arbetsfördelning utfördes av 

medlemmar (Wijkström och Lundström, 2002: 189). Oavsett vilka aktiviteter som vidtas i 

idrottsföreningarnas marknadskommunikation kan syftet därmed tänkas vara att öka 

attraktionskraften och således öka chanserna till att intressera fler medlemmar. 
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3 Teori och tidigare forskning 
Detta kapitel utgör den teoretiska referensram som det insamlade materialet kommer 

analyseras utifrån. Dessa teoretiska perspektiv kommer således användas för att förklara och 

förstå fenomen i samhället utifrån det empiriska materialet. Först redogörs teoretikerna 

Jürgen Habermas och Pierre Bourdieus samhällsperspektiv i relation till idrottsföreningars 

marknadskommunikation. Därefter diskuteras närliggande studier för att i högre grad kunna 

förstå undersökningens resultat. 

 

3.1 Habermas offentlighetsteori 

Den tyske filosofen Jürgen Habermas är en erkänd sociolog och samhällsteoretiker som är 

skolad inom Frankfurtskolans ideologiska världsåskådning. I enighet med andra framstående 

teoretiker tillhörande Frankfurtskolan syftade hans samhällsteorier till synliggöra 

maktstrukturer i samhället och därmed frigöra människor från kommersiella förtryck. I 

Habermas avhandling Borgerlig offentlighet analyserar och utvecklar han Frankfurtskolans 

syn på kulturindustrin och dess påverkan på demokratin. I avhandlingen presenterar 

Habermas en utvecklad teori om den offentliga sfären. Enligt Habermas kan den offentliga 

sfären förklaras som det kommunikativa utrymme där människor interagerar och diskuterar 

allehanda händelser av allmänintresse (Ihlen, Fredrikson och Ruler, 2009: 141-142). 

  

Habermas refererar till en offentlighet som existerade från slutet av 1700-talet och början av 

1800-talet. Han menade att den offentliga sfärens under denna tidsperiod fungerade som en 

länk mellan samhället och statliga institutioner, detta eftersom befolkningen träffades och 

bildade opinion i viktiga samhällsfrågor (Ihlen, Fredrikson och Ruler, 2009: 142). Efter 

redan några decennier skedde dock en förändring av den offentliga sfären. Habermas hävdar 

att förändingen av det offentliga rummet går att härleda till ekonomiska aktörers inflytande i 

samhället. Medierna hade successivt förändrats i kapitalismens anda och började betraktas 

som ett reklamutrymme för kommersiella företags marknadskommunikation snarare än ett 

medium för samhällsupplysning (Manning, 2001: 5-6). 

  

Enligt Habermas var samhället, innan 1800-talets kommersialisering, ett fungerade system 

där frihet, rättvisa, tillfredsställelse, lycka, våld, förtryck, elände och död var vitala 

diskussionsämnen. Detta benämner han som det traditionella samhället, och dess förtjänst 

var att det kännetecknades av förnuftigt kommunikativt handlande (Habermas, 1984: 78). 

Resultat av industrikapitalismens framväxt ledde dock till förändringar för den traditionella 
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rationaliteten. I takt med kapitalismens framväxt började verksamheter värderas utifrån de 

effekter de gav upphov till. Kommunikationen började i högre grad motiveras av ekonomiska 

skäl, vilket motsatte det traditionella samhällets värderingar angående öppen 

kommunikation (Habermas, 2001: 32). 

  

Den tekniska utvecklingen har sedermera inneburit att digitala och sociala offentligheter har 

skapats. Människor behöver i dag inte befinna sig på samma geografiska plats för att 

diskutera och utbyta erfarenheter. Den moderna offentligheten, vilken bland annat 

kännetecknas av internets framväxt, har därmed möjliggjort kommunikation i nya utrymmen 

(Nord och Strömbäck, 2004: 187). Denna skeendeförändring kan antas ha förändrat 

förutsättningarna för organisationer inom den ideella sektorn att kommunicera med sina 

målgrupper. 

  

Organisationer inom den ideella sektorn kan tänkas inneha grundläggande värderingar i linje 

med det kommunikativa förnuftet, detta eftersom ideella föreningar verkar för allmännyttiga 

ändamål eller för medlemmars rättigheter och intressen. Enligt Habermas offentlighetsteori 

tvingar den konkurrensutsatta marknaden idrottsföreningar underordna sig den 

kommersiella logiken för att uppnå spridning och genomslagskraft. Detta skulle kunna 

innebära att idrottsföreningarna behöver underordna sig den kommersiella medielogiken för 

att således kunna konkurrera på en utsatt marknad, vilket därmed skulle kunna leda till att 

ideella värderingar behöver nedprioriteras. 

 

3.2 Bourdieus fältteori 

Ideella föreningars primära uppgift är att verka för allmännyttiga ändamål eller för 

medlemmars rättigheter och intressen (verksamt.se, 140218), men samtidigt måste 

idrottsföreningarna hantera en förändrad marknad. För att förstå idrottsföreningars 

marknadskommunikation är det angeläget att undersöka relationen mellan 

kommersialiseringen av idrott och föreningarnas primära uppdrag. För att förstå utmaningen 

gällande detta dilemma kan Pierre Bourdieus fältteori tillämpas. Pierre Bourdieu var utbildad 

antropolog, men det forskningsfält som främst kännetecknar hans studie syftar främst till att 

undersöka sociologiska strukturer i samhället. 

  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att Bourdieus forskning till stor del handlar om att 

förklara hur den sociala världen konstrueras. Enligt Bourdieus teorier utgörs den sociala 

världen av människors individuella eller kollektiva kamp för att positionera sig i fält, detta för 

att antingen bevara eller förändra de rådande strukturerna (Ihlen, Fredrikson och Ruler, 

http://verksamt.se/
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2009: 63). För att förstå idrottsföreningars utmanande situation är det således av intresse att 

undersöka hur de kan välja att positionera sig utifrån Bourdieus fältteori. Denna teori brukar 

vanligtvis behandla de tre huvudsakliga begreppen fält, kapital och habitus, men i denna 

studie kommer endast begreppen fält och kapital att tillämpas eftersom de bedöms vara av 

störst relevans för analysen. Begreppet Habitus kan förklaras som de regelverk som avgör 

hur människorna förväntas agera i olika sociala rum (Ihlen, Fredrikson och Ruler, 2009: 65). 

 

3.2.1 Fält 

Bourdieu jämför begreppet fält med ett strukturerat socialt rum där människor förhandlar 

om symboliska och materiella tillgångar. Vidare hävdar han att det sker en ständig kamp om 

positioner i dessa fält, vilket avgörs med olika former av symboliska och materiella resurser. 

Kampen om dessa olika positioner grundar sig därmed i hur kapitalet är fördelat inom fältet 

(Ihlen, Fredrikson och Ruler, 2009: 62 och 65). 

 

3.2.2 Kapital 

Kapital kan, något förenklat, definieras som människors tillgångar inom det fält de befinner 

sig i. Bourdieu har konstaterat att det finns fyra grundläggande former av kapital varav den 

första är ekonomisk kapital, vilket kan förklaras som pengar och egendomar. Det andra 

kapitalet är kulturellt kapital, som kan likställas med personers kunskaper och färdigheter. 

Det tredje kapitalet är socialt kapital och kan beskrivas som människors sociala kontaktnät 

och medverkan i sociala grupperingar. Den sista kapitalformen är symboliskt kapital och 

handlar om personers prestige och ära. Dessa olika kapital kan vara antingen användbara 

eller stjälpande, detta beroende på vilket fält som tas i beaktande (Ihlen, Fredrikson och 

Ruler, 2009: 66). 

 

3.2.3 Idrottsföreningars kapital 

Eftersom denna studie handlar om idrottsföreningars marknadskommunikation finns det två 

former av kapital som kan antas vara av större relevans, nämligen ekonomiskt och 

symboliskt kapital. Mellan dessa två kapital kan det finnas en distinktion som ständigt 

behöver förhandlas för att föreningarna ska agera utifrån det fält som idrottsföreningarna är 

verksamma inom (Ihlen, Fredrikson och Ruler, 2009: 77-78). 

  

Idrottsföreningars åtaganden handlar främst om att tillgodose sina medlemmars intressen. 

Samtidigt som de behöver uppfylla detta krav är det angeläget att förhålla sig till 

samhällsförändringar inom det sociala rummet som skapats på grund av 

kommersialiseringen. För att fortsätta bedriva verksamhet behöver idrottsföreningarna 
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medlemmar och för att rekrytera medlemmar behöver föreningarna kommunicera med 

målgruppen. Med hänsyn till denna utveckling skulle en utökad budget (ekonomisk kapital) 

för marknadskommunikation kunna vara nödvändig. Till skillnad från det ekonomiska 

kapitalets innebörd kan det, utifrån det symboliska kapitalet, vara viktigt att inte klassificeras 

som en kommersiell organisation. Det symboliska kapitalet kan därför antas leda till att 

idrottsföreningarna väljer att nyttja sina ekonomiska resurser för att propagera för 

organisationernas allmännyttiga ändamål. 

 

3.3 Det ideella varumärket 

Likt kommersiella företags varumärken kan ett ideellt varumärke beskrivas som en 

organisations identitet. Begreppet varumärke kan förklaras som en organisations 

differentiering av dess produkter eller tjänster gentemot konkurrenterna (ne.se 140218). 

Begreppets betydelse är inte det mest väsentliga i denna studie, däremot är det intressant att 

studera det kommersiella varumärkets förhållande till det ideella varumärket. Med hänsyn 

till att kommersiella organisationer tenderar att avvara stora resurser för att stärka 

varumärket (Falkheimer och Heide, 2007: 19) är det således av intresse att jämföra hur 

idrottsföreningar värdesätter sitt varumärkesarbete. 

  

Varumärkeskonsulten Mark Griffiths har studerat hjälporganisationers arbete med 

varumärken och i artikeln Building and rebuilding charity brands: the role of creative 

agencies redogör Griffiths sin syn på ideella organisationers konkurrenssituation på den 

kommersiella marknaden. I artikeln framgår det att hjälporganisationer inte bara 

konkurrerar om befolkningens sympatier utan de behöver dessutom slåss om 

marknadsandelar gentemot kommersiella företag. Paradoxalt nog hävdar Griffiths att 

kommersiella och ideella aktörer samarbetar allt mer med varandra i deras strävan efter ett 

framgångsrikt varumärke. Enligt Griffiths beror det dels på att kommersiella företag gynnas 

av att associeras som en organisation med goda samhälleliga avsikter och dels på att ideella 

organisationer ofta är beroende av kommersiella företags finansiella resurser. 

  

Vidare påstår Griffiths att det inte spelar någon roll om ett varumärke är kommersiellt eller 

ideellt, utan han menar att de ska hanteras på likvärdigt vis. En tydlig poäng i Griffiths 

redogörelse om hjälporganisationers verksamheter är att de ständigt behöver rationalisera 

alla beslut och handlingar. Till skillnad från kommersiella organisationer behöver de uppvisa 

för intressenter att de nyttjar resurserna på ett övertygande vis och att de därmed sin 

samhälleliga funktion och hjälper människor i behov. Slutligen konstaterar Griffiths att 

ideella organisationer måste vidareutveckla arbetet med varumärkesbyggande, detta med 

http://ne.se/
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hänsyn till marknadens utveckling. Trots att ideella organisationer inte är vinstdrivande 

behöver de pengar för att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet. Även om Griffiths 

artikel handlar om välgörenhetsorganisationer kan samma förutsättningar antas gälla för 

idrottsföreningar. Ett tydligt varumärke kan, enligt Griffiths resonemang, således skapa 

attraktionskraft till föreningarna – och därmed kan fler människor ta del av 

idrottsföreningarnas samhällsnyttiga ändamål. 

 

3.4 Facket i det medialiserade samhället 

År 2009 presenterade Jesper Enbom, universitetslektor vid Umeå Universitet, en fallstudie 

av LO:s och medlemsförbundens tillämpning av news management. Enboms huvudsakliga 

syfte med studien var att belysa vilka utmaningar och möjligheter en idéburen och 

medlemsbaserad rörelse står inför i ett medialiserat samhälle. 

  

Studiens huvudsakliga poäng är massmediernas ökade betydelse i samhällsdebatten och 

således även för LO:s verksamhet. Av avhandlingen att döma är medlemsutvecklingen ett 

dilemma för Sveriges fackförbund. I studien framgår medlemmarnas vitala betydelse för 

fackförbundet. Utöver medlemmarnas ekonomiska bidrag till föreningen bidrar 

medlemmarna nämligen till att stärka organisationens legitimitet, detta eftersom ett stort 

antal medlemmar har möjlighet att bilda opinioner. I en förlängning kan den politiska 

mobiliseringen, enligt Enboms resonemang, leda till ett ökat intresse för fackförbudet, vilket i 

sin tur ökar chanserna till massmedialt genomslag. 

  

I Enboms avhandling urskiljdes sex utvecklingstendenser, varar en tendens är särskilt 

relevant för denna studie om idrottsföreningars marknadskommunikation. Tendensen i fråga 

väljer Enbom att benämna som lokalisering och den handlar om fackförbundens ökade 

satsning på massmedialt genomslag på lokal och regional nivå. Lokaliseringen under 1990-

talet beskriver Enbom som en tidsperiod då fackförbunden började arbeta med 

massmediekontakter på en mer lokal nivå. Bland annat började allt fler förbund att instruera 

och anordna kurser i mediehantering för de anställda, vilket visade på betydelsen av lokala 

massmediekontakter. 

  

Trots att fackförbundets verksamhet skiljer sig markant från idrottsföreningars finns det flera 

likheter att ta i beaktande under denna studie. Likt fackförbunden präglas 

idrottsföreningarnas attraktionskraft och samhällsbetydelse av dess medlemmar. I enighet 

med fackförbundet hämmas även idrottsföreningarna av negativ medlemsutveckling. 

Eftersom denna uppsats syftar till att redogöra för idrottsföreningars arbete med 
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marknadskommunikation är det intressant att jämföra fackförbundets och idrottsföreningars 

arbete för att bemöta den massmediala utvecklingen. Enligt Enbom är fackförbundets 

intresse för massmediekontakter en intressant utvecklingstendens att ta hänsyn till när 

idrottsföreningars arbete för massmedialt genomslag analyseras. 

 

3.5 Supportrar som värdeskapare 

Magisteruppsatsen ”Vi är tråkiga Kalmar” – Fotbollssupportrar som värdeskapare i 

medieekonomin är skriven av Per Bjellert och syftet var att analysera hur supportrarna 

skapar värden för sina klubbar genom kommunikativa praktiker. Bjellert beskriver själv 

studien enligt följande: ”Uppsatsen är alltså en fallstudie där Kalmar FF och dess supportrar 

får vara representanter för den svenska klubbfotbollen och dess publiker”. Inledningsvis 

redogör Bjellert fotbollsklubbarnas utveckling i Sverige. Bjellert hävdar att 

folkrörelsetraditionerna knappt existerar längre, vilket förklaras bero på att 

elitfotbollsklubbarna allt mer inriktar sig mot en affärsmässig ideologi där ekonomisk 

vinning är det viktigaste. 

  

Uppsatsens huvudsakliga slutsats är att supportrarna inte längre fungerar som den 

traditionella publik som genererar intäkter från entrébiljetter och försäljning av souvenirer 

på hemmamatcherna. Vidare förklaras supportranas inflytande genom fotbollens inbyggda 

dramaturgi där traditioner och myter ständigt skapas av supportrarna. Bjellerts slutsats kan 

konstateras genom att supportrarnas diskussioner på forum, artikelkommentarsfält, 

youtubeklipp, skolor och arbetsplatser bildar klubbens varumärke. Denna utveckling leder 

sedermera till att klubbens attraktionskraft kan öka och supportrarna ser därmed till att 

klubben alltid är på agendan. För att återkoppla till det ekonomiska perspektivet går det, med 

hänsyn till denna uppsats, att konstatera hur fotbollssupportrarnas kommunikativa praktiker 

i många fall är mer effektiva än klubbarnas egna marknadsföringsinsatser. 

  

Med hänsyn till Bjellerts slutsatser var det intressant att analysera supportrarnas betydelse 

för marknadskommunikationen inom de idrottsföreningar som ingår i denna studie. I 

kapitlet Val av idrottsföreningar (se kapitel 4.2.1) presenteras de fyra idrottsföreningarna 

som ingick i denna studie. En tänkvärd aspekt med hänsyn till Bjellerts uppsats är huruvida 

skillnader i föreningarnas skilda idrottsinriktning påverkar möjligheterna till givande 

supporterskap. Det var därför intressant att utreda huruvida föreningarnas ledning ser på 

deras medlemmar som ett verktyg i marknadskommunikationen. 
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4 Material och metod 
I detta kapitel presenteras den metod som har legat till grund för studiens utförande. Vidare 

beskrivs det empiriska materialet som utgör studiens analysmaterial som används för att 

förstå idrottsföreningarnas marknadskommunikation. 

 

4.1 Forskningsansats 

Uppsatsen har utförts med tillämpning av kvalitativa metoder där studien utgår från både en 

induktiv och deduktiv ansats, vilket i vetenskapliga sammanhang brukar benämnas som en 

abduktiv ansats. Vid induktiva studier är det empiriska materialet utgångspunkten som 

sedermera skapar mening för studien och dess teorier. Deduktiva studier är motsatsen och 

betyder att studien utgår från teorier och tidigare forskning, vilket därefter ska bekräftas i det 

empiriska materialet. En kombination av de båda innebär således att de teoretiska 

perspektiven ligger till grund för hur metoden utförs. Utifrån det empiriska materialet 

bildades därmed analyser och slutsatser med hjälp av studiens teorier (Patel och Davidsson, 

2011: 24). 

 

4.2 Material och urval 

Inom kvalitativa studier är förekomsten av målinriktade urval vedertagna. Dessa urval 

kännetecknas genom att forskaren först väljer studieobjekt som är intressanta för studiens 

syfte. När studieobjekten är utvalda vidtas urvalet på ytterligare en nivå, vilket i denna studie 

innebar att lämpliga idrottsföreningar valdes ut för att sedan, i den andra nivån, lokalisera 

trovärdiga respondenter som skulle företräda föreningarna (Bryman, 2008: 350-351). 

  

Eftersom två olika intervjuformer har utförts har således två olika intervjuguider använts 

som minneslistor under intervjuerna. Detta underlättade möjligheten att komma ihåg 

specifika ämnen som behövde beröras för att kunna analysera idrottsföreningarnas 

marknadskommunikation (Bryman, 2008: 419). För att ta del av intervjuguiden för 

informantintervjuerna, se bilaga 1. Intervjuguiden för medlemsintervjuerna återfinns i bilaga 

2. Transkriberingen från dessa intervjuer utgör tillsammans det empiriska materialet som 

användes för att jämföra huruvida informanternas uppfattningar överensstämde med de 

befintliga medlemmarnas uppfattningar. 

 

4.2.1 Val av idrottsföreningar 

Genom att hitta variationer i den homogena gruppen kan mer underbyggda slutsatser dras i 
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samband med kvalitativa studier (Trost, 2005: 117). Med hänsyn till detta införskaffades 

empiriskt material från fyra idrottsföreningar i Umeå, detta för att ge en överskådlig bild av 

idrottsföreningars marknadssituationer. Dessa föreningar varierade sett till idrottsinriktning, 

storlek och spridning för att ge en så heltäckande bild som möjligt. De föreningarna som har 

studerats är följande: Cheerleadingföreningen CFA Cheerleading, den amerikanska 

fotbollsföreningen Umeå AFC Huskies, fotbollsklubben Tegs IK Fotbollsförening och 

ishockeyklubben Tegs IK Hockeyförening. Nedan följer beskrivningar av respektive 

idrottsförening baserat på intervjuerna med organisationernas representanter. 

 

CFA Cheerleading 

CFA Cheerleading är Umeås enda förening som utövar cheearleading-verksamhet. År 2003 

startades organisationen, men därefter har mycket förändrats. År 2011 bildades 

verksamheten i dess nuvarande form efter att tidigare ha tillhört Korpen. Sedan den nya 

regin påbörjades har föreningen växt till antalet medlemmar där det numera är cirka 100 

aktiva träningsmedlemmar som utövar cheerleading. Umeå Cheerleadingsförening 

studerades i denna studie med hjälp av intervjuer med föreningens ordförande My Jernkrok. 

Jernkrok kunde under intervjun skildra föreningens utveckling eftersom hon tillsattes på 

ordförandeposten redan år 2009, vilket var innan de blev en fristående förening. Intervjun 

med Jernkrok ägde rum på ett café i Umeås centrala stad torsdagen den 27 februari år 2014 

och intervjun pågick i drygt fyrtio minuter. 

  

Umeå AFC Huskies 

Umeå AFC Huskies bildades år 1993 och var då den första idrottsföreningen med amerikansk 

fotbollsinriktning i Umeå. I dag finns det två föreningar med samma inriktning i Umeå varav 

den andra är en utbrytargrupp från Umeå AFC Huskies som ville satsa på en elitverksamhet 

med ett a-lag. Under de senaste tio åren har medlemsantalet i föreningen succesivt avtagit. 

För drygt tio år sedan fanns det nämligen mellan fyrtio och femtio aktiva medlemmar i 

föreningen. I nuläget, år 2014, är antalet medlemmar cirka 17 stycken. Umeå AFC Huskies 

studerades i denna uppsats främst med hjälp av samtalet med föreningens ordförande 

Magnus Söderlund som innehar rollen som ordförande sedan hösten år 2013. Intervjun med 

Söderlund utfördes på samma neutrala plats som intervjun med CFA Cheerleadings 

representant Jernkrok. Intervjun ägde rum bara några timmar efter Jernkroks medverkande 

och varade i trettiofem minuter. 

  

Tegs SK 

Tegs SK grundades redan år 1898 och föreningens två huvudsakliga idrottsaktiviteter är 

fotboll och ishockey. Tegs SK fotbolls- och hockeyföreningen är två skilda verksamheter med 
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separata ekonomier. Tegs SK har år 2014 cirka 800 medlemmar. I studien representerar 

Jörgen Åström Tegs SK Fotbollsförening, sportchef och marknadsansvarig för 

seniorverksamhet sedan fem år tillbaka. Intervjun med Åström utfördes den sjunde mars år 

2014 på representantens kontor och pågick i femtio minuter. 

  

Tegs SK Hockeyförenings representant i studien var Fredrick Berglund, ordförande sedan år 

2011. Även intervjun med Berglund ägde rum den sjunde mars år 2014, men denna gång 

utfördes dock intervjun i Tegs SK lokaler för kansliet. Intervjun med Berglund varade inte 

fullt så länge som övriga intervjuer utan pågick i knappt trettio minuter. Detta till trots var 

samtalet givande med snabba och utförliga svar. 

 

4.2.2 Val av intervjupersoner 

När idrottsföreningarna studerades intervjuades personer inom olika skikt i organisationen, 

detta för att få ett mer heltäckande perspektiv av organisationernas verksamheter. I studien 

tillämpades därför två olika intervjuformer, varav den ena intervjuformen var 

informantintervjuer. Dessa intervjuer gjorde det möjligt att inhämta information från 

personer som hade relevant kompetens i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. 

Den andra intervjuformen som utfördes var medlemsintervjuer, vilka inte var lika omfattade 

utan tillämpades främst för att komplettera och jämföra resultatet gentemot informationen 

från informantintervjuerna. 

 

4.3 Informantintervjuer 

Att genomföra informantintervjuer är en tidskrävande metod och med hänsyn till detta 

intervjuades endast en nyckelperson från varje organisation. Dessa personer fick således 

representera sina respektive föreningar. Informantintervjuer lämpade sig väl eftersom 

intervjudeltagarna hade en central roll inom idrottsföreningarna och därmed också en god 

insikt i det dagliga arbetet. När informantrespondenterna valdes ut säkerställdes att dessa 

hade den kompetens inom marknadskommunikation som krävdes för att det empiriska 

materialet skulle kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Vidare hölls 

intervjuerna i miljöer där informanterna kunde känna sig bekväma och därmed kunde den 

avslappnande stämningen bidra till öppna och lättsamma intervjuer. 

  

Informantintervjuerna utfördes i enighet med den semi-strukturerade intervjumetoden, 

vilket kortfattat kan förklaras som en flexibel intervjumetod där intervjuerna hade en 

uppsättning teman som skulle beröras. Semi-strukturerade intervjuer var fördelaktiga att 

använda i denna studie eftersom intervjuformens främsta egenskap är att intervjupersonerna 
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får en stor frihet att utveckla sina resonemang. De förutbestämda temana fick således utgöra 

en samtalsgrund, men intervjupersoneras svar styrde därefter samtalets inriktning för att 

återfinna vissa ämnen som var av särskild relevans för informanterna (Bryman, 2008: 415). 

Intervjusamtalen blev därför öppna, vilket innebär att alla berörda ämnen inte återfinns i 

intervjuguiden. 

 

4.4 Medlemsintervjuer 

Att intervjua idrottsföreningarnas medlemmar var i denna studie att föredra av flera 

anledningar. Som tidigare nämnts kan medlemsintervjuerna i denna studie främst ses som 

ett viktigt komplement till informantintervjuerna. Eftersom informantintervjuerna till stor 

del behandlade föreningarnas arbete med marknadskommunikation var det intressant att 

jämföra dessa med svaren från medlemsintervjuerna. Det var angeläget att intervjua 

medlemmar tills materialet var tillräckligt representativt, vilket resulterade i att tre intervjuer 

för varje idrottsförening utfördes. Idrottsföreningarna tillhandahöll kontaktuppgifter till tre 

medlemmar som sedan kontaktades via telefon. Genom att intervjua medlemmar som 

anslutit till föreningarna under det senaste året var det möjligt att införskaffa en överskådlig 

bild av medlemmarnas relationer till idrottsföreningarna. Medlemsintervjuerna var inte lika 

omfattande som informantintervjuerna, vilket innebär att endast några enstaka ämnen 

berördes. 

  

Intervjuformen som tillämpades under medlemsintervjuerna går till viss del att jämföra med 

strukturerade intervjuer eftersom alla intervjupersoner fick besvara samma frågor. Den 

praktiska tillämpningen av intervjuerna angränsade däremot mer till semi-strukturerade 

intervjuer, med hänsyn till att frågorna var öppna och utan några förutbestämda 

svarsalternativ (Bryman, 2008: 206). Med hänsyn till intervjuernas ringa omfattning 

utfördes dessa intervjuer via telefon. I detta fall var telefonintervjuer effektivt eftersom 

medlemmarna skulle känna sig bekväma i sina hemmiljöer, och av den anledningen var det 

möjligt att ställa lite mer känsliga frågor. I detta fall handlade det om att intervjupersonerna 

skulle våga besvara frågor gällande medlemmarnas faktiska uppfattning om 

idrottsföreningen de tillhör (Bryman, 2008: 432). 

 

4.5 Sammanställning av material 

Både informantintervjuerna och medlemsintervjuerna spelades in för att underlätta 

transkriberingen. Vidare var det angeläget att lyssna igenom intervjuerna några gånger för 

att sedan avgöra vilka delar som var av störst relevans för studien, dessa delar kunde 

sedermera gynnsamt transkriberas (Bryman, 2008: 432). Det transkriberade materialet 
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strukturerades därefter i enighet med en tematisk analysmodell, vilket innebär att 

intervjupersonernas berättelser var det som togs i beaktande och inte på vilket sätt 

respondenterna uttryckte sig (Bryman, 2008: 527). 

  

För att urskilja och kategorisera det transkriberade materialet delades respondenternas svar 

in i olika teman. I dessa teman sammanställdes därefter intervjupersonernas åsikter som 

berörde samma ämne (Bryman, 2008: 528). Sökandet av teman utgick främst utifrån tre 

centrala begrepp inom tematiska analyser, varav det första var repetitioner. Detta innebär att 

åsikter som framkom vid flertalet intervjutillfällen var av relevans för studien. Det andra 

verktyget som användes var likheter och skillnader, vilket innebär att ämnen som 

diskuterades på likvärdigt respektive skiljaktigt sätt av intervjupersonerna var av intresse. 

Det tredje verktyget benämns som teorirelaterat material och handlar om att återfinna 

material som kan analyseras utifrån studiens vetenskapliga begrepp (Bryman, 2008: 529-

530). 

 

4.6 Kvalitativa metoder 

Att utföra kvalitativa intervjuer lämpade sig väl eftersom studiens syfte var att resonera mer 

ingående om idrottsföreningarnas marknadskommunikation (Trost, 2010: 32). Genom att 

använda kvalitativa metoder gick det därmed att belysa vilka möjligheter och utmaningar 

som präglar idrottsföreningars externa kommunikationsarbete. Vid öppna intervjuer 

tenderar intervjuerna bli mer flexibla och följsamma (Bryman, 2008: 413), vilket leder till att 

samtalet behandlar ämnen som är viktiga för intervjupersonerna. Undersökningens fokus 

anpassades därmed utifrån vilka frågor som respondenterna ansåg vara viktiga för att förstå 

idrottsföreningarnas ståndpunkter. 

 

4.7 Metoddiskussion 

Angående kvalitativa intervjuer finns det några aspekter som var angelägna att ta i beaktande 

när materialet studerades. Intervjudeltagarna behövde till exempel inte nödvändigtvis 

berätta sanningen, vilket bemöttes genom att jämföra informanternas och medlemmarnas 

intervjuer för att styrka studiens validitet. Detta leder dock till ett annat dilemma för studiens 

tillförlitlighet, nämligen att medlemsrespondenterna sedan tidigare kunde antas ha en positiv 

uppfattning om föreningarnas verksamhetet eftersom de redan är involverade i 

organisationerna. Ett annat dilemma med informantintervjuerna är att vissa delar riskerade 

att förbises, detta dels eftersom samtalen styrdes av intervjupersonernas intressen och dels 

med tanke på att endast delar av intervjuerna transkriberades. För att minimera risken för 

detta användes som ovan nämnts intervjuguider, vilket gjorde att samtliga förutbestämda 



 

15 

 

teman berördes i viss utsträckning. 

  

Generellt är kvalitativa metoder ofta ifrågasatta eftersom de kan uppfattas som aningen 

spekulativa när det empiriska materialet tolkas. Kvalitativa metoder går således inte att 

utföra med ett objektivt tillvägagångssätt (Trost, 2010: 31). Kvalitativa metoder har därmed 

både fördelar och nackdelar, men detta till trots var kvalitativa intervjuer den metod som 

bedömdes vara lämpligast för att besvara studiens syfte och frågeställningar. När analysen 

var utförd var det slutligen nödvändigt att kontrollera metodens validitet och därför 

applicerades analysvariabeln tillförlitlighet för att analysera det insamlade materialet. Denna 

variabel består sedermera av de fyra kriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjligheten att styrka och konfirmera resultatet (Bryman, 2008: 354). 

  

Studiens trovärdighet kontrollerades genom att säkerställa materialets äkthet, vilket gjordes 

med hjälp av att ljudinspelningar från intervjuerna kontrollerades (Bryman, 2008: 354). 

Undersökningens överförbarhet innebär att det empirska materialet skall vara tillräckligt 

omfattande för att kunna överföras till andra undersökningar. Av den anledningen var det 

nödvändigt att komplettera informantintervjuerna med medlemsintervjuer för att materialet 

skulle kunna bli tillräckligt påtagligt. Studien kan i enighet med kriteriet pålitlighet anses 

vara trovärdig eftersom arbetsprocessen noggrant har dokumenterats. Det sista kriteriet för 

att säkerställa undersökningens tillförlitlighet var genom att kontrollera att varken personliga 

värderingar eller teoretisk inramning påverkat studiens utförande. Med hänsyn till att 

studien genomfördes med en abduktiv ansats är det därför ofrånkomligt att den teoretiska 

inramningen till viss del har påverkat det empiriska materialet. För att materialet inte 

omedvetet skulle anpassades till den teoretiska inramningen användes den tematiska 

analysen som endast fokuserade på vad intervjupersonerna uttryckte (Bryman, 2008: 355). 
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras det empirska materialet i olika teman som är baserade på 

information som framkom under informantintervjuerna och medlemsintervjuerna. Därefter 

diskuteras det empiriska materialet med hjälp av den teoretiska inramningen, vilket 

sedermera kortfattat presenteras i slutet av varje enskilt tema. 

 

5.1 Idrottsföreningarnas verksamheter och ideologier 

Det empiriska materialet från intervjutemana ideell idrottsförening och ekonomi bildar 

tillsammans temat idrottsföreningarnas verksamheter och ideologier i detta kapitel. Detta 

eftersom materialet från dessa teman tillsammans gav en generell bild av hur de studerade 

idrottföreningarna uppfattar sig själva och hur de har valt att positionera sig. Eftersom detta 

tema handlar om idrottsföreningarnas verksamheter utgörs de studerade materialet endast 

av informantintervjuerna, vilket diskuteras i nästkommande teman utifrån medlemmarnas 

perspektiv. 

 

5.1.1 Föreningarnas verksamhetsbeskrivningar 

När informanterna berättade om vad deras idrottsförening bidrar med till samhället och till 

deras medlemmar var svaren likartade i alla intervjuer. Utifrån dessa svar var det inga 

oklarheter om vad som värderas högst i föreningarna. Svaret från Tegs SK Fotbollsförenings 

representant Åström förklarade exempelvis föreningens samhällsnytta genom att förklara 

föreningens målbild, en målbild som han beskrev enligt följande: ”målbilden som finns är att 

vi ska tillgodose alla ungdomar på andra sidan älven att kunna idrotta, med det finns ju också 

sociala bitar som är viktiga” (Jörgen Åström, 140307). 

  

Resterande tre informanters beskrivningar av föreningarnas samhälleliga åtaganden skiljer 

sig inte speciellt mycket från Åströms redogörelse. För Cheerleadingföreningen handlar det 

också om att erbjuda sina medlemmar möjligheten att träna cheerleading, men även här 

nämndes sociala aspekter som vitala. Under intervjuerna med Cheerleadingföreningens 

representant och Tegs SK Hockeyförenings representant beskrevs verksamheterna genom att 

använda begreppet familj för att förklara hur de vill agera gentemot sina medlemmar. Detta 

går i linje med de övriga intervjupersonerna som nämnde medlemmarna som den självklara 

grunden i föreningarna. Den sociala aspekten av föreningslivet betonades dock som extra 

viktig i samtalet med Tegs SK Hockeyförening där de aktivt jobbar med att involvera 

föreningsmedlemmarna även vid andra aktiviteter. Vidare förklarade informanten Berglund 
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att föreningen brukar anordna medlemsdagar: 

 

Förutom att vi erbjuder bra träningar för alla ungdomar flera gånger i veckan 

brukar vi även arrangera medlemsdagar då alla föreningens medlemmar får träffas 

och delta på föreläsningar och diverse utbildningar. Sedan åker även varje enskilt lag 

ut på egna aktiviteter som exempelvis bad. Jag tycker att vi ger våra barn och 

ungdomar en vettig sysselsättning. Fokus är givetvis på hockeyn men vi gör nog rätt 

så stor samhällsnytta. 

-  Fredrick Berglund, 140307 

 

Att föreningarna tydligt väljer att klargöra betydelsen med att arbeta för att aktivera 

människor via fritidssysselsättningar och därmed tillgodose sociala behov kan förklaras 

utifrån Griffiths artikel om det ideella varumärket (se kapitel 3.3). Griffiths framhäver 

nämligen att ideella organisationers varumärkesarbete till stor del bygger på att framhäva sin 

egen samhällsnytta. Utifrån Bourdieus fältteori (se kapitel 3.2) kan resultatet även tyda på att 

samtliga idrottsföreningar har en inställning som propagerar för en strävan efter att 

värdesätta föreningarnas uppgifter gällande samhällsutveckling. 

 

Med hjälp av Griffiths och Bourdieus åsikter går det, utifrån intervjudeltagarnas 

upplysningar, att klargöra att det symboliska kapitalet i idrottsföreningarna värderas högt. 

Att de studerade idrottsföreningarna väljer att avvara resurser för att anordna utbildningar, 

sociala aktiviteter och även genom eftersträva en verksamhet där alla ska kunna medverka 

visar tydligt att föreningarna aktivt arbetar för att förmedla ideella värderingar. Detta 

förhållningssätt visar även att samtliga studerade idrottsföreningar tar ett ideellt ansvar. 

   

5.1.2 Ekonomiska hjälpmedel 

Idrottsföreningarna som har ingått i studien har liknande förutsättningar, detta eftersom alla 

fyra föreningars ekonomiska tillgångar utgörs genom aktivitetsstöd från kommun och stat, 

medlemsavgifter samt försäljning av diverse produkter eller tjänster. Det som skiljer 

idrottsföreningarnas finansieringsmöjligheter är att två av föreningarna, nämligen Tegs SK 

Fotbollsförening och Tegs SK Hockeyförening betonar att även sponsoravtal är en 

nödvändighet för verksamheterna. Åström, intervjuperson från Tegs SK Fotbollsförening, 

beskrev exempelvis förutsättningarna för sponsorrekrytering enligt följande: 

 

Även föräldragrupperna brukar själva fixa några sponsringsavtal och arbeten för 

föreningen. A-laget har däremot ett annat sätt att finansiera, där handlar det mest 

om sponsorer eftersom det inte är några aktivitetsbidrag inom seniorverksamhet. 

Det gör att sponsorer är otroligt viktiga. 
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-     Jörgen Åström, 140307 

 

En intressant aspekt som framgick i samtalen med intervjupersonerna var hur viktiga 

aktivitetsbidragen är för föreningarna. Tegs SK Fotbollsförening förklarade att 

ungdomsverksamheten främst finansieras med hjälp av statliga och kommunala bidrag. Även 

den amerikanska fotbollsföreningens representant redogjorde kortfattat för 

finansieringsmöjligheten: ”det är en hel del aktivitetsbidrag” (Magnus Söderlund, 140227).  

 

Genom att studera informantintervjuerna med hjälp av Bourdieus fältteori (se kapitel 3.2) 

går det att få insikt i föreningarnas ekonomiska situationer. Eftersom samtliga studerade 

idrottsföreningar får aktivitetsbidrag för utövarna går det att fastställa hur viktigt det är att 

arbeta för att behålla medlemmarna inom föreningen, men det förklarar även hur viktigt det 

är att attrahera och rekrytera nya medlemmar. 

 

De studerade föreningarnas ekonomiska förutsättningar verkar vara beroende av 

aktivitetsstöd i hög utsträckning. Med hänsyn till den svenska medlemsutvecklingen (se 

kapitel 2) där medlemsantalet kontinuerligt sjunker skulle idrottsföreningarna få det en svårt 

att prioritera det symboliska kapitalet. Detta eftersom en del av resurserna skulle behöva 

användas för att rekrytera nya medlemmar. Vidare skulle ett resultat av denna 

skeendeförändring kunna innebära att föreningarna tvingas höja medlemsavgifterna för 

medlemmarna, vilket sedermera skulle kunna leda till att föreningarna behöver bedriva 

verksamheter där ekonomiska värderingar blir vitala och där köpstarka målgrupper 

prioriteras. Om föreningarna däremot skulle få ekonomiska bidrag som skulle täcka 

idrottsföreningarnas utgifter skulle föreningarna kunna arbeta utifrån det symboliska 

kapitalets värderingar som även som en strävan under intervjuerna med informanterna.  

 

5.1.3 Resurstillgångar 

Trots statliga och kommunala bidrag framgick idrottsföreningarnas ansträngda ekonomier i 

intervjuerna, främst gällande två av idrottsföreningarna. Bland annat den amerikanska 

fotbollsföreningens representant förklarade den ekonomiska situationen som svår, vilket 

förklarades som en följd av att mycket av pengarna går till förbundet, men även andra 

avgifter som exempelvis försäkringar och hyra. Vidare berättade Söderlund: 

 

Det är en materialsport, för att kunna locka nya medlemmar krävs det utrustning 

och det kostar för mycket att ha tillgängligt. Det är en så pass liten förening så vi 

behöver alla ekonomiska medel för vår överlevnad. 

-    Magnus Söderlund, 140227 
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Denna problematik backas även upp från hockeyföreningen Tegs SK vars representant, 

Berglund, beskriver hockey som en dyr sport som kräver mycket tid. Vidare återger han 

följande: ”för en hockeyförening i Umeå är det ekonomiskt svårt, det är aldrig dåligt och det 

är aldrig heller bra. Det gäller att hela tiden hålla näsan precis ovanför vattenytan” (Fredrick 

Berglund, 140307). Även dessa uttalanden går att analysera utifrån Bourdieus fältteori (se 

kapitel 3.2). Eftersom vissa idrottsinriktningar kräver mer ekonomiska resurser kan en del 

föreningar behöva underordna sig den kommersiella logiken för att finansiera 

verksamheterna. 

 

Om idrottsföreningarna, utifrån ekonomiska omständigheter, tvingas göra en prioritering av 

det ekonomiska kapitalet snarare än det symboliska. Detta kan således vara en nödvändighet 

för att finansiera vissa sportutövningar som är ekonomiskt krävande i form av bland annat 

utrustning, försäkringar, resor och lokalhyror. Vid en sådan utveckling skulle exempelvis 

idrottsföreningarna behöva ställa högre krav på medlemmarna. Högre krav på medlemmarna 

skulle kunna innebära att utövarna behöver tillhandahålla material själva, vilket i 

förlängningen kan leda till att endast människor med en god ekonomi kan delta i föreningens 

idrottsverksamhet. 

 

5.1.4 Ideella idrottsföreningars utmaningar 

Efter att informantintervjuer från fyra olika organisationer har genomförts går det att 

konstatera att ideella organisationer bedrivs i en utmanande vardag. Trots att nationell 

statistik visar på en negativ medlemsutveckling verkar inte bristen på idrottsutövare vara det 

största problemet hos de idrottsföreningar som har analyserats i denna studie. Hela tre av 

fyra föreningar valde att poängtera hur svårt det är att få ideellt arbetande medlemmar. Tegs 

SK Hockeyförening förklarar det enligt följande: ”att jobba ideellt är speciellt och generellt 

sett blir det mindre och mindre intressant för människor att jobba ideellt” (Fredrick 

Berglund, 140307). Även den amerikanska fotbollsföreningen beskrev det ideella arbetet som 

”svårt att hinna med, speciellt när många har heltidsjobb och familj” (Magnus Söderlund, 

140227). Detta dilemma var även något som märktes av i Cheerleadingföreningen, där 

Jernkrok berättade att hon utför det mesta arbetet själv. 

 

I enighet med Habermas offentlighetsteori har den tidigare traditionella rationaliteten blivit 

ersatt av ett kapitalistiskt beroende (se kapitel 3.1), vilket skulle kunna förklara människors 

benägenhet att betala för exempelvis barnens fritidsaktiviteter. Utvecklingen som 

informanterna beskrev under intervjuerna kan nämligen tolkas som att medlemmarna eller 

medlemmarnas föräldrar gärna betalar för sig, så till vida de inte behöver engagera sig i 
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föreningen. Mer konkret kan detta innebära att de betalar för en tjänst där föreningarna 

förväntas förvalta pengarna från medlemsavgifter och aktivitetsstöd för att tillhandahålla en 

fritidssysselsättning. 

 

Att det på senare tid har blivit svårare att motivera medlemmar till att arbeta ideellt är 

problematiskt i flera avseenden. Den äldre generationen som, enligt Berglund utför en 

väsentlig del av arbetet, blir i och med denna utveckling allt svårare att ersätta. Trots denna 

äldre genarations bidragande arbetskraft kan deras arbete med marknadskommunikation 

problematiseras, vilket kommer analyseras vidare i nästkommande analystema. 

 

5.1.5 Ideella skillnader 

Vad gäller ekonomiska förutsättningar framkom en väsentlig skillnad mellan föreningarna 

under intervjuerna. De skillnader som gick att urskilja utifrån intervjudeltagarnas svar var 

främst att föreningar med satsande A-lagsverksamheter, det vill säga alla utom CFA 

Cheerleading inte hade samma ekonomiska förutsättningar. Informanterna förklarade att 

aktivitetsstödet inte existerar på samma sätt inom seniorverksamhet. Ytterligare en skillnad 

som åskådliggjordes under intervjuerna var att vissa idrotter är mer kostnadskrävande än 

andra. Den amerikanska fotbollsföreningens representant beskrev exempelvis utgifterna 

gällande försäkringar, förbundskostnader, materialkostnader och lokalkostnader som extra 

betungande avgifter för amerikansk fotboll. 

 

Informanteras beskrivningar kan återigen tyda på att idrottsföreningarna värdesätter det 

symboliska kapitalet högt, i enighet med Bourdieus fältteori (se kapitel 3.2). Att samtliga 

studerade idrottsföreningarna väljer att, till stor del, agera utifrån det symboliska kapitalet 

värderingar trots verksamheternas olikheter och ekonomiska påfrestningar visar tydligt att 

dessa idrottsföreningar värnar om det ideella ändamålet. 

 

Visserligen är det en självklarhet att idrottsföreningar ska vara verksamma för att möjliggöra 

idrottsutövning för intresserade människor, men det går inte att ta miste på de statliga och 

kommunala aktivitetsbidragens värde för föreningarna. Med omfattande aktivitetsstöd är det 

möjligt för föreningarna att fokusera på att bedriva ideell verksamhet i enighet med ideella 

idrottsföreningars verksamhetsbeskrivningar, nämligen att verka för medlemmarnas 

intressen. Med hänsyn till detta går det att konstatera att alla idrottsföreningar inte har 

samma förutsättningar. På grund av kostnader kan inte alla föreningar befinna sig inom 

ideella fältet där det symboliska kapitalet prioriteras, utan vissa mer kostsamma idrotter 

kräver ofta en annorlunda finansiering som tvingar föreningarna ut på en kommersiell 

marknad. Detta kan tyda på att vissa idrottsföreningar behöver konkurreara inom det mer 
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kommersiella fältet och därmed uppta kampen om uppmärksamhet mot större aktörer för att 

exempelvis rekrytera sponsorer. 

 

5.2 Medlemsorientering 

Det empiriska materialet från intervjutemana medlemmar och marknadsföring bildar 

tillsammans temat medlemsorientering i detta kapitel. Genom att jämföra materialet från 

dessa samtalsämnen med informanterna var det möjligt att urskilja vilka möjligheter och 

utmaningar som idrottsföreningarna ställdes inför. Detta i arbetet med att tillgodose 

befintliga medlemmars behov av föreningslivet i förhållande till arbetet med att attrahera och 

rekrytera nya medlemmar. Det empiriska materialet från informantintervjuerna 

kompletteras även med temana uppfattning och attraktionskraft som användes dels för att 

veta hur medlemmar uppfattar föreningarna och dels för att veta vad som motiverade dem 

till att bli medlem. 

 

5.2.1 Medlemsutveckling 

När informanterna berättade om föreningarnas medlemsutveckling under de senaste åren 

var skillnaderna mellan föreningarna påtagliga. Den amerikanska fotbollsföreningen beskrev 

medlemsutvecklingen så här: 

 

Förra året hade vi 36 medlemmar och det är ganska bra, men det är ju en 

studentstad så det går lite upp och ner. I år ser vi ut att bli 17-18 stycken. För tio år 

sedan var det 40-50 stycken och då var det även gamla medlemmar som stannade 

kvar i föreningen och hjälpte till. 

                                                                                          -         Magnus Söderlund, 140227 

 

Söderlunds beskrivning av medlemsutvecklingen går även i linje med den nationella 

medlemsstatistiken. CFA Cheerleadingförening har däremot erfarit en helt annan 

medlemsutveckling som Jernkrok berättar har ökat med drygt 90 medlemmar under de fem 

senaste åren. 

 

De båda tegsklubbarnas medlemsutvecklingar kan inte heller jämföras med någon av de 

övriga två föreningarna. Tegs SK hockeyförening har under flera år legat i topp när det 

handlar om flest licenserade spelare och Berglund beskriver medlemsutvecklingen som 

ständigt växande. Vidare förklarar Tegs fotbollsförenings representant medlemsutvecklingen 

enligt följande: 

 

Den har varit ganska statisk. Den ligger på ungefär på 400 medlemmar, antalet lag 
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styr ju antalet medlemmar i väldigt hög utsträckning. Eftersom det inte byggs så 

mycket på Teg ändras inte heller populationen på området och då händer det inte 

speciellt mycket för oss heller. 

-          Jörgen Åström, 140307 

 

Denna uppfattning styrktes i samband med medlemsintervjuerna med de båda Tegs-

baserade idrottsföreningarna där det framgick att Tegs SK var ett naturligt val av 

idrottsförening för någon som bor på stadsområdet Teg. 

 

5.2.2 Medlemsrekrytering 

När samtalen berörde föreningarnas medlemsrekrytering framgick än en gång 

medlemmarnas betydelse. Flera av respondenterna betonande återigen vikten av att 

involvera så många som möjligt i föreningarna. Tegs SK Fotbollsförenings representant ser 

på situationen som att de har ett specifikt geografiskt område att arbeta med. Arbetar de bra 

med det området och involverar familjer som bor där har det uppnått målet, vilket innebär 

att de inte behöver ”inkräkta” på någon annan förenings område. Vidare beskriver 

representanten för Tegs SK Fotbollsförening att det är viktigt att skilja på 

medlemsrekrytering och spelarrekrytering när de handlar om A-lagsverksamhet. När det 

kommer till spelarrekrytering betonar han vikten att hitta rätt karaktärer som passar in i 

föreningen. 

 

Den amerikanska fotbollsföreningen, som har en medlemssituation där antalet medlemmar 

snabbt sjunker, beskriver hur viktigt det är att hitta utövare för att kunna fortsätta 

verksamheten. Denna situation stämmer inte alls överens med cheerleadingsföreningens 

arbete med att rekrytera medlemmar, vilket Jernkrok beskriver enligt följande: ”de tar främst 

i kontakt med oss. På slutet har vi fått medlemmar utan att egentligen göra något. Då lägger 

vi gärna våra resurser på våra nuvarande medlemmar” (My Jernkrok, 140227). I samtal med 

en cheerleading-utövares vårdnadshavare var det tydligt att en sådan prioritering 

uppskattades: ”vi fick intrycket av att föreningen var ett ställe där vårt barn skulle ha roligt, 

föreningen verkade vara ett stort kompisgäng där allt fokus handlade om barnen” (Förälder 

till utövare, 140308).  

 

CFA Cheerleadingsförenings resursanvändning skiljer sig något från övriga studerade 

idrottsföreningar, där föreningen har valt att använda sina resurser internt. Denna interna 

prioritering i förhållande till cheerleadingsföreningens positiva medlemsutveckling skulle 

kunna förklaras med hjälp av Bjellerts studie om supporterskap, där utövarna blir en del av 

marknadskommunikationen (se kapitel 3.5). 
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Att cheerleadingsföreningens medlemsantal ökar trots att minimala resurser nyttjas till 

marknadskommunikation kan tyda på att föreningen har lyckats kommunicera sina 

grundvärden i likhet med de värderingar Jernkrok nämnde under informantintervjun. Detta 

visar att intern resursanvändning för att skapa goda förutsättningar för en 

fritidssysselsättning som uppskattas av medlemmarna är viktigt – och att det dessutom kan 

leda till ett ökat medlemsantal. Föreningens positiva medlemsutveckling skulle därför kunna 

förklaras genom att interna satsningar har skapat en tillfredsställelse bland utövarna, en 

belåtenhet som inneburit att medlemmarna är benägna att sprida föreningens värderingar 

och därmed blivit en del av marknadskommunikation. 

 

5.2.3 Marknadsföring i traditionella medier 

I samtliga intervjuer tyckte informanterna att det var viktigt att synas i medierna, men för de 

båda tegsföreningarna var det speciellt viktigt för att locka sponsorer och medlemmar. Det 

var däremot tydligt att det inte var speciellt enkelt att få utrymme i traditionella medier. 

Representanten för Tegs SK Hockeyförening förklarade förhållandet enligt följande: 

 

Vi försöker jobba för att få in artiklar i pressen, men det är svårt eftersom vi inte har 

lika starkt varumärke som exempelvis Björklöven. Våra nyheter har inte samma 

effekt. När vi tar i kontakt med tidningarna kan de fråga om vi ska gå i konkurs eller 

om det är någon skandal och är det inte det så är det inte heller speciellt intressant 

för tidningarna. 

-     Fredrick Berglund, 140307 

 

Den amerikanska fotbollsföreningens representant konstaterar att även de gärna vill 

annonsera i exempelvis lokaltidningar för att intressera potentiella medlemmar, men att det 

förmodligen skulle bli för kostsamt eftersom de inte har råd att tillhandahålla nödvändig 

utrustning. Tegs SK Fotbollsförening försöker däremot annonsera i press, vilket Åström 

beskriver med ”lite pengar går även till annonser till A-lagets matcher och även fast 

annonserna är små så kostar det ganska mycket” (Jörgen Åström, 140307). 

 

I enighet med Habermas offentlighetsteori (se kapitel 3.1) är det svårt att få utrymme i 

traditionella medier utan de ekonomiska resurserna som gör det möjligt att konkurrera om 

annonsplatser med kommersiella aktörer. Om idrottsföreningarna dessutom inte tillhör 

eliten i sina respektive sportinriktningar kan det antas vara svårt att förmedla nyheter som 

tilltalar traditionella mediers nyhetsvärderingar och materialets försäljningsvärde, vilket kan 

tänkas vara uttröskat för traditionella och kommersiella medier att rapportera om. 
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Utifrån intervjuerna verkar det således som att idrottsföreningar ofta behöver göra 

ekonomiska uppoffringar för att kunna synas i traditionella medier. När det handlar om 

kommunikationsinsatser som är avsedda att attrahera ungdomar till att idrotta kan arbetet 

med traditionella medier tänkas vara ineffektivt och kostsamt. Med framväxten av digitala 

medier har medieanvändningen förändrats (se kapitel 1). Av den anledningen kan det vara 

gynnsamt för idrottsföreningarna att avvara mindre tid och pengar för att få publicitet i 

kostsamma traditionella medier, i alla fall när det handlar om att rekrytera medlemmar.  

 

5.2.4 Marknadsstrategier 

I alla fyra idrottsföreningars marknadsföringsmetoder går det att återfinna en gemensam 

inriktning, nämligen att de arbetar mycket med specifika aktiviteter och arrangemang som 

utgör en stor del av marknadskommunikationen. CFA Cheerleadingförening organiserade 

bland annat en tävling som blev väldigt uppmärksammad, Jernkrok själv beskrev 

marknadsföringen av tävlingen så här: ”I år har vi bara marknadsfört tävlingen som vi 

anordnade och det blev lyckat. Vi fick tio intresse-anmälningar redan dagen efter” (My 

Jernkrok, 140227). Tegs SK Fotbollsförening brukar också organisera arrangemang som 

exempelvis cuper för ungdomslagen, men även drop-in dagar som anordnas för att låta 

ungdomar testa på att spela fotboll. Dessa aktiviteter beskrev Åström som en stor del av 

marknadsföringen. En utmaning som tillkommer efter föreningarnas aktiviteter förklarar 

han sedan enligt följande: 

 

Cuperna skulle kunna leda till väldigt mycket positivt. Att marknadsföra cuperna går 

bra eftersom det är lite mer konkret, men vi skulle kunna göra så mycket mer om vi 

hade någon dedikerad person som ansvara för marknadsföringen. Men i nuläget 

finns inte manskapet för att kunna göra det möjligt.  

- Jörgen Åström, 140307 

 

Även Tegs SK Hockeyförenings representant Berglund beskrev betydelsen av arrangemang, 

där den årliga hockeyskolan och tegsdagen var en betydande del i marknadsföringen. Varför 

dessa aktiviteter är viktiga förklarar han genom att säga: 

 

Hockeyskolans publicitet brukar ge ringar på vattnet eftersom det kommer spelare 

från hela landet, men även tegsdagen leder till att alla föräldrar som är involverade i 

föreningen får se den positiva bilden av föreningen. Då börjar de prata gott om Teg 

och det är så vi arbetar med marknadsföring. Vi måste jobba med att sprida ett gott 

rykte genom våra aktiviter eftersom det inte finns så mycket pengar i den ideella 

världen. 
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- Fredrick Berglund, 140307 

 

Intervjuerna visade att idrottsföreningarna avvarar en stor del resurser för att kunna anordna 

diverse aktiviteter för sina medlemmar. I enighet med Griffiths påstående att ideella 

varumärken ofta är viktigare att kommunicera än kommersiella varumärken (se kapitel 3.3) 

kan dessa aktiviteter vara ett sätt att förmedla organisationernas välgörande ändamål. 

Idrottsföreningarnas satsningar mot arrangemang i marknadsföringen kan sedermera 

resultera i att det ideella varumärket förstärks. 

 

Att arbeta med marknadsföring kan ofta vara kostsamt, både när det kommer till ekonomi 

och arbetskraft. Att använda resurserna till att anordna arrangemang kan därmed vara 

effektivt för föreningarnas marknadskommunikation. Det finns ytterligare en 

marknadsmässig aspekt som dessa aktiviteter medför, nämligen en möjlighet att göra 

idrottsföreningarnas ideella varumärken starkare. Att utveckla arbetet med marknadsföring i 

samband med dessa arrangemang skulle kunna leda till ett ökat intresse för exempelvis 

journalister och andra intressenter. Att skapa ett stort intresse för arrangemangen skulle 

således kunna leda till att idrottsföreningarna enklare kan förmedla sitt samhälleliga ansvar. 

Ett stort intresse och spridning skulle därför kunna förstärka idrottsföreningarnas ideella 

attraktionskraft.  

 

5.3 Medial hantering 

Det empiriska materialet från intervjutemana ändrade 

förutsättningar och mediekontakter bildar tillsammans temat medial hantering i detta 

kapitel. Genom att jämföra svaren från respektive tema var det möjligt att studera vilka 

möjligheter och utmaningar som idrottsföreningarna ställdes inför i arbetet med att 

kommunicera med befintliga medlemmar samtidigt som nya medlemmar skall attraheras. 

Materialet från dessa teman kompletteras även med temat kommunikation från 

medlemsintervjuerna, vilket bidrog med en ökad förståelse för hur idrottsföreningarnas 

marknadskommunikation kommer i kontakt med målgrupperna. 

 

5.3.1 Medial publicitet 

Under intervjuerna var det tydligt hur föreningarna försökte använda medier för att få 

publicitet, men den önskade publiciteten handlade i första hand inte om att rekrytera 

medlemmar utan snarare för att visa upp sig och stärka sina varumärken. Detta går att 

exemplifiera med utdrag från intervjun med den amerikanska fotbollsföreningens 

företrädare. Föreningens utmanande situation där både medlemsutvecklingen och ekonomin 
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är ansträngd leder givetvis till ett komplicerat tillstånd som påverkar föreningen. När 

respondenten Söderlund förklarade varför de vill ha publicitet i medierna handlade det inte 

främst om att rekrytera medlemmar, han förklarade strävan efter publicitet genom en 

historisk tillbakablick i förenings utveckling. Den historiska tillbakablicken lyder som 

följande: 

Det såg annorlunda ut för fem-tio år sedan, då fanns sponsorer som vi inte har idag. 

Vi måste kunna ge eventuella sponsorer en motprestation, om exempelvis 

sponsorerna vill ha publicitet och synas, kan vi tyvärr inte erbjuda dem det eftersom 

vi inte längre har 1000 personer som kommer och tittar på matcherna. 

- Magnus Söderlund, 140227 

 

Tegs SK Fotbollsförenings representant redogör sin syn på mediepublicitet så här: 

 

Jag brukar skicka ut pressreleaser när det handlar om någon viktig händelse 

gällande a-laget, men det får sällan något större utrymme i medierna, kanske någon 

notis ibland. Att bara få in en pressrelease eller att få ut ett budskap från våra 

sponsorer till våra medlemmar är en komplicerad process eftersom familjerna och 

företagen är ganska mättade på information i dag. Det är inte enkelt, oavsett om det 

handlar om en sponsorrekrytering, medlemsrekrytering eller en spelarrekrytering är 

det svårt att veta vad och på vilket sätt vi ska 

kommunicera.                                                                           

-  Jörgen Åström, 140307 

 

Detta uttalande går i linje med den tekniska och mediala utvecklingen som berördes i 

uppsatsens inledning (se kapitel 1), Antalet medier ökar kontinuerligt och medlemmarnas 

informationsintag kan tänkas öka. Detta framkom även i en intervju med en medlem som 

förde följande resonemang kring idrottsföreningens information: ”jag har inte speciellt 

mycket kommunikativ kontakt med idrottsföreningen, det är så mycket annat som behöver 

hinnas med, så jag hinner inte alltid läsa de material som de skickar ut” (medlem i Tegs SK 

Fotbollsförening).  

 

Den mediala utvecklingen och det ökade informationsflöde intervjudeltagarna upplevde kan 

förklaras utifrån Habermas samhällssyn (se kapitel 3.1). Habermas beskrev som tidigare 

nämnt en utveckling mot ett samhälle där kapitalismen styrde medieinnehållet. Att den 

intervjuade medlemmen upplevde ett allt för intensivt informationsflöde skulle därmed 

kunna förklaras med Habermas resonemang angående kommersialiseringens inverkan på 

det kommunikativa utrymmet. 
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Idrottsföreningarnas marknadskommunikation i medier kan utifrån den mediala 

utvecklingen tänkas bli allt mer krävande, detta trots nya mediers lättillgänglighet. Det finns 

numera andra aspekter att ta hänsyn till vad gäller den mediala publiciteten. En av dessa 

aspekter är exempelvis svårigheten att välja ett medium som inte exkluderar någon, vilket 

skulle motsätta föreningarnas ideella värderingar. En annan problematik med 

informationsflödet är att föreningarna behöver anpassa sin kommunikation utifrån det valda 

mediet men även mediekonsumtionen. Mer konkret skulle detta kunna resultera i att 

marknadskommunikation inte kan vara lika information som tidigare, utan snarare kort och 

koncist så mottagarna orkar ta del av budskapet.   

 

5.3.2 Mediala kontaktnät 

Två av fyra föreningar ansåg sig dock ha mediekontakter som de kontinuerligt skickade 

information till. Båda tegsklubbarna hade nämligen kontakter inom medie-branschen. Tegs 

SK Hockeyförenings representant beskrev deras kontakter så här: ”Vi har mediekontakter, 

men det är svårt att hitta information som både är intressant för tidningarna och deras 

läsare”(Fredrick Berglund, 140307). 

 

När idrottsföreningarna anordnar cuper, matcher eller uppvisningar kan därmed 

möjligheterna till publicitet underlättas även i traditionella medier. Detta styrktes även i ett 

samtal med en medlem från Tegs SK Fotbollsförening, som nämnde hur viktig Tegs årliga 

fotbollsturnering var för klubben: ”Cupen skapar ett intresse som man gärna vill vara med på 

som tegsbo” (medlem i Tegs Fotbollsförening). I samband med medlemsintervjuerna 

antyddes även ett ökat intresse för traditionella medier under dessa evenemang. Detta 

förklarades med att de hoppades kunna ta del av nyheter gällande deras förenings 

medverkan: ”Det är klart att det är coolt att läsa om ens eget lag”(medlem i Tegs SK 

Fotbollsförening).  

 

Till skillnad från Enboms avhandling om de svenska fackförbundens arbete med medialt 

genomslag (se kapitel 3.4) går det i denna studie att konstatera att idrottsföreningarnas 

arbeten inte präglas av någon omfattande mediehantering. Ett samarbete med journalister 

skulle däremot kunna resultera i större möjligheter för föreningarna att förmedla budskap till 

allmänheten. 

 

Att de studerade idrottsföreningar inte har något tydligt samarbete med journalister i nuläget 

kan till viss del bero på att föreningarnas verksamheter inte är tillräckligt tilltalade för en 

massmedial publik. Det finns dock en möjlighet för ett ökat samarbete med journalister som 

finner stöd i intervjumaterialet. Vid större evenemang, där fler människor berörs av 
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aktiviteterna skulle kunna attrahera journalister att skriva om föreningarnas arrangemang. 

Med hänsyn till det utmanande medieklimatet kan en satsning på aktiviteter vara lämplig 

strategi för att kommunicera med omgivningen, detta oavsett om det handlar om att 

rekrytera medlemmar eller för att stärka det ideella varumärket. 

 

5.3.3 Den mediala utvecklingen 

Alla informanter uttryckte under intervjuerna att de ansåg den mediala utvecklingen vara 

mestadels positiv. I samtliga intervjuer omnämndes det sociala mediet Facebook som ett 

effektivt verktyg för kommunikation. Jernkrok förklarade mediets kommunikativa fördelar 

genom att betona hur enkelt det var att kommunicera dels med medlemmarna och dels med 

de cheerleading-utövande ungdomarnas föräldrar. Vidare konstaterade Jernkrok 

följande: ”Det är nog mest personer inom sporten som tar del av informationen vi skriver på 

Facebook. Jag tror det är en stor del av varför vi har så bra sammanhållning, vi sprider bilder 

och information lättare”(My Jernkrok, 140227). 

 

Under intervjun med Berglund från Tegs SK Hockeyförening förklarade han den mediala 

utvecklingen som oerhört positiv, detta eftersom intervjupersonen propagerade för att det 

var enklare i dag. Resonemanget följdes upp med ett klargörande om hur föreningen numera 

riktar all information via Facebook till deras medlemmar. Åström, representant för Tegs SK 

Fotbollsförening konstaterar däremot följande: 

 

Användningen av Facebook har tveklöst ändrat förutsättningarna till att 

kommunicera, på gott och ont. Jag är exempelvis kopplad till fem stycken olika 

tegsgrupper. Dels är det en grupp som tillhör kansliet, styrelsen och tränare. Sen är 

det en grupp som tillhör a-laget. Det är otroligt mycket informationsutbyte på 

Facebook. 

- Jörgen Åström, 140307 

 

Till skillnad från övriga idrottsföreningar väljer Åström även att lyfta en viss problematik 

med den mediala utvecklingen. En utveckling som han själv beskriver så här: ”vissa gånger är 

det svårare att nå ut med information i dag, trots alla tekniska hjälpmedel” (Jörgen Åström, 

140307). Resonemanget följde han sedermera upp med att förklara att om föreningen skulle 

börja skicka ut mycket information till medlemmarna så skulle det till slut ignoreras. Detta 

menar Åström är en följd av den stora mängd information människor dagligen konsumerar. 

 

Eftersom medlemmarna blir till en integrerad del av marknadskommunikationen genom att 

de väljer att sprida informationen genom att antingen gilla eller dela inläggen, vilket i enighet 
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med Bjellerts studie om Kalmarsupportrarnas medieanvändning resulterar i en effektiv 

marknadsföring (se kapitel 3.5). Föreningens alla intressenter kan således vara delaktiga i 

idrottsföreningarnas marknadskommunikation. Exempelvis blir medlemmars publiceringar 

som berör föreningarna indirekt en form av varumärkesbygganade process.   

 

Utifrån informationen från intervjuerna går det att diskutera den mediala utvecklingens 

betydelse för såväl intern som extern kommunikation. Utifrån det empiriska materialet i 

denna studie har den mediala utvecklingen främst varit av godo för den interna 

kommunikationen, där föreningarna kan kommunicera med medlemmarna på ett helt annat 

sätt än tidigare. Även fast de studerade föreningarna främst använder medier till intern 

kommunikation kan publiceringarna i sociala medier i förlängnigen bidra till en förbättrat 

externt kommunikationsflöde. Detta eftersom föreningarnas publicerade material ofta är 

synligt för andra personer som använder samma medium, vilket innebär att inläggen får 

större genomslag när exempelvis en medlem väljer att kommentera ett inlägg. Skulle en 

medlem kommentera ett inlägg från en förening skulle inlägget även visas för medlemmens 

vänner och bekanta som använder mediet.  

 

5.3.4 Utvecklingens för- och nackdelar 

Idrottsföreningarnas användning av sociala medier och i synnerhet Facebook upplevdes som 

positivt i samtal med både föreningarnas informanter och medlemmar. Vid flera 

medlemsintervjuer omnämndes det sociala mediet Facebook som ett 

kommunikationsverktyg där föreningarna kommunicerade med medlemmarna. Detta 

framgick även i ett samtal med en medlem från Umeå AFC Huskies som berättade följande: 

”Facebook är jättebra, vi har en grupp där vi brukar prata om allt möjligt tillsammans” 

(Medlem i AFC Huskies, 140312). 

 

Habermas offentlighetsteori (se kapitel 3.1) handlar i grova drag om hur kommersiella och 

mediala förändringar har förändrat det sociala rummet till något sämre. Detta för att inte 

människor interagerar i samma utsträckning längre. Habermas menar att en större mängd av 

mediekonsumtionen är kommersiellt material som inte utvecklar det kommunikativa 

förnuftet. Framväxten av sociala medier gör att Habermas teori kan ifrågasättas och ses som 

aningen föråldrat, detta eftersom konsumenterna numera själva producerar materialet på 

sociala medier. 

 

I enighet med Habermas offentlighetsteori skulle ett ökat medlemsantal resultera i en 

minskad samhörighet eftersom det skulle vara svårt att kommunicera direkt till 

medlemmarna. Med intervjuerna i åtanke går det däremot att förstå hur sociala mediers har 
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förändrat föreningarnas möjligheter att föra dialog med sina medlemmar. Med hjälp av 

sociala medier är det däremot i högre utsträckning möjligt att bibehålla en god samhörighet 

mellan medlemmarna och föreningen även om medlemsantalet ökar. Det är dock angeläget 

att idrottsföreningar utvärderar mediet för att vara säkra på att samtliga medlemmar får ta 

del av materialet och dels använder mediet, detta för att inte utesluta någon. 
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6 Slutsatser och slutdiskussion 
Syftet med studien var att utreda hur idrottsföreningar arbetar med 

marknadskommunikation för att bemöta det kommersialiserade samhället. För att kunna 

besvara detta syfte har intervjuer med föreningarnas informanter och medlemmar utförts. 

Genom att analysera respondenternas uttalande angående kommersialiseringens betydelse 

har därmed slutsatser gällande utvecklingens påföljder kunnat dras. Uppsatsens tre 

frågeställningar var: 

 

 Hur hanterar de studerade idrottsföreningarna mediala och kommersiella 

samhällsförändringar? 

 

 Hur påverkar organisationsformen ”ideell förening” och de ekonomiska resurserna 

idrottsföreningarnas marknadskommunikation? 

 

 Hur arbetar de studerade idrottsföreningarna med att få genomslag i sin 

marknadskommunikation? 

 

6.1 Övergångsperiod 

De studerade idrottsföreningar försöker bemöta den mediala och kommersiella utvecklingen 

i den mån det är möjligt. I nuläget befinner sig dock flera av föreningarna i en 

övergångsperiod där de arbetar utifrån både traditionella och moderna metoder för att få 

spridning. Baserat på intervjuerna är denna utveckling aningen svårhanterlig för de 

studerade föreningarna, detta eftersom det sällan finns tillräckligt med resurser för att få 

genomslag på båda fronterna. Detta till trots har utvecklingen även till stor del varit positiv 

för de studerade idrottsföreningarna. Deras användning av sociala medier är ett tydligt 

exempel hur dessa idrottsföreningar tar till vara på den mediala förändringens fördelar. 

 

När det handlar om samhällsförändringarna i förhållande till idrottsföreningarnas 

marknadskommunikation framgick däremot att flera informanter upplevde utvecklingen som 

svårhanterlig eftersom de ville koncentra sig på den idrottsliga verksamheten och sina 

allmännyttiga ändamål. Att de använder sociala medier kan därmed ses som ett försök till att 

upprätthålla en god kommunikation till medlemmarna för att således bibehålla den 

idrottsliga verksamheten utifrån vedertagna metoder. 
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6.2 Skiftande förutsättningar 

Trots att idrottsföreningar får diverse ekonomiska stöd från stat och kommun samt att de har 

subventionerade avgifter vad gäller lokaler och ledarkostnader är den ekonomiska 

situationen för flera studerade föreningar kritisk. De tidigare traditionella 

marknadsföreningsmetoderna blir allt mer kostsamma för idrottsföreningarna, detta i takt 

med den kommersiella utvecklingen. Under intervjuerna var det tydligt att flera av 

föreningarna upplever ett ekonomiskt hinder när det gäller marknadsföring. Flera 

informanter beskrev att ett köpt reklamutrymme skulle innebära att föreningarna tvingas 

åsidosätta resurser som egentligen skulle behövas till något annat. Huruvida den 

prioriteringen är nödvändig skiljer sig mellan olika idrottsföreningar. 

 

Utifrån intervjuerna med föreningarnas representanter gick det att urskilja en viss avvikelse 

vad gäller den ekonomiska betydelsen för föreningarnas marknadskommunikation. 

Skillnaden går främst att härleda till idrottsföreningarnas olika idrottsinriktningar, där 

exempelvis kostnaderna för utrustning och försäkring begränsade möjligheten för att 

exempelvis annonsera i traditionella medier. Vidare kan organisationsbenämning ”ideell 

förening” vara tacksamt för föreningarnas marknadskommunikation. Detta eftersom 

idrottsföreningarnas ekonomiska bidrag gör det möjligt för föreningarna att utföra sina 

samhälleliga uppdrag snarare än att fokusera på marknadsföring. Ytterligare en förtjänst 

med organisationsbenämningen i förhållande till marknadskommunikation kan, med stöd 

från både informantintervjuerna och medlemsintervjuerna, fastställas vara att det ideella 

varumärket attraherar intressenter. 

 

6.3 Interna prioriteringar 

När idrottsföreningarnas marknadskommunikation redogörs är det nödvändigt att ha i 

åtanke att alla fyra studerade idrottsföreningar har olika förutsättningar vad det gäller 

marknadskommunikation. Exempelvis har vissa föreningar en förmånlig geografisk 

utgångspunkt och vissa föreningar har existerat under en längre period, vilket kan påverka 

föreningarnas kommunikativa möjligheter. Detta till trots var ett tydligt mönster som 

framgick under informantintervjuerna att idrottsföreningarna aktivt arbetade för att 

arrangera aktiviteter, som en betydande del av marknadskommunikationen. Att arrangera 

diverse aktiviteter kan vara ett sätt att förhålla sig till föreningarnas bristande resursinnehav 

av dels ekonomiskt kapital och dels med hänsyn till den limiterade arbetskraften. 

 

Utöver en prioritering av aktiviteter åskådliggjordes även föreningarnas arbete med det 
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sociala mediet Facebook. De fyra studerade idrottsföreningarna använder nämligen 

Facebook både för att marknadsföra de ovan nämnda arrangemangen, men även för att 

kommunicera med existerande medlemmar. Marknadskommunikation kännetecknas 

vanligtvis av organisationers externa kommunikation, men under denna analys har det 

framgått att den interna och externa kommunikationen går hand i hand. Detta eftersom 

idrottsföreningarna riktar kommunikationen direkt till medlemmarna via Facebook, vilket 

innebär att medlemmarnas vänner och bekanta tar del av informationsflödet på mediet. 

Vidare betyder detta att den interna kommunikationen till föreningarnas medlemmar i viss 

mån används för att stärka idrottsföreningarnas varumärken. 

 

6.4 Medlemmarnas betydelse 

Utifrån denna studie har en huvudsaklig faktor identifieras, denna faktor har visat sig vara 

mest kritisk när det gäller idrottsföreningarnas marknadskommunikation. Idrottsföreningars 

viktigaste resurs är nämligen medlemmarna och det har visat sig att antalet medlemmar är av 

stor betydelse för föreningarnas marknadskommunikation. Enligt Habermas upptar 

kommersiella aktörer en stor del av det mediala utrymmet. Med ett högt medlemsantal 

tillkommer dock mer ekonomiska tillgångar för idrottsföreningarna, vilket ger även 

föreningarna möjligheter att hantera den kommersiella marknaden. Vid ett ökat 

medlemsantal skulle således de tillkommande ekonomiska resurserna kunna nyttjas för att 

anställa personer till idrottsföreningarna. På så vis skulle svårigheten med att värva ideellt 

arbetande människor lösas. På längre sikt skulle detta innebära att det ekonomiska 

kapitalet återinvesteras i föreningarna för att förbättra medlemmarnas möjlighet till ett väl 

fungerande föreningsliv. 

 

Fler medlemmar leder även till en ökad legitimitet, detta i enighet med vad Enbom återger i 

sin avhandling (se kapitel 3.4). Mer konkret skulle ett högt medlemsantal utifrån denna 

ståndpunkt innebära att idrottsföreningar med många medlemmar enklare kan få publicitet 

och genomslag i medierna. Ett ökat medlemsantal leder till ett ökat antal intressenter såsom 

släkt, sociala kontakter och lokala företag. Ju fler aktörer som får en relation till föreningen 

desto viktigare blir idrottsföreningens verksamhet för befolkningen och sedermera även för 

medierna. 

 

Vidare skulle fler medlemmar kunna leda till en mer tids- och kostnadseffektiv 

marknadskommunikation mellan idrottsföreningarna och medlemmarna, detta i enighet 

med Bjellerts studie om supporterkultur (se kapitel 3.5). Med hjälp av mediala verktyg likt 

Facebook som omnämndes i intervjuerna skulle ett ökat medlemsantal leda till att 
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medlemmarna integreras i föreningarnas marknadskommunikation. Detta skulle exempelvis 

kunna resultera i att idrottsföreningarnas inlägg på Facebook får större genomslag. Med 

studiens intervjuer i beaktande framgick det att föreningarnas digitala publiceringar 

tenderade att få uppmärksamhet av föreningens medlemmar. När dessa inlägg kommenteras, 

gillas och även delas av föreningarnas medlemmar ökar därmed spridningen av 

föreningarnas inlägg. För idrottsföreningarna skulle det resultera i en ökad möjlighet att 

stärka sitt varumärke. Dessutom hävdar Bjellert att medlemmars egna inlägg om 

föreningarna tillsammans bidrar till att skapa föreningens värderingar och varumärken. 

 

Om en förening däremot uppfattas som en kommersiell aktör som endast strävar efter att 

rekrytera fler medlemmar för att få tillgång till större ekonomiska resurser kan föreningens 

ideella grundvärderingar förbises av idrottsföreningens intressenter. Om potentiella 

medlemmar därmed skulle få svårt att urskilja en ideell idrottsförening och ett kommersiellt 

företag riskerar föreningarnas grundvärderingar förändras. Detta skulle tala emot de 

egenskaper som tilltalade medlemmarna att ansluta till de studerade idrottsföreningarna. I 

denna studie handlade nämligen idrottsföreningarnas grundvärderingar till stor del om att 

erbjuda alla medlemmar möjligheten att vara del av en samhörighet som tillsammans strävar 

efter att utvecklas både socialt och idrottsligt. Detta understryks av föreningarnas benägenhet 

att använda sina ekonomiska resurser för intern utveckling, snarare än att satsa på 

reklamverksamhet. 

 

Skulle idrottsföreningarna därav förknippas med en kommersiell aktör kan det snarare 

hämma medlemsutvecklingen. Detta eftersom flera av de analyserade föreningarna beskrev 

sammanhållningen och känslan av samhörighet som den största interna styrkan. Av den 

anledningen kan en ideell organisations varumärke vara viktigare för ideella organisationer 

än för kommersiella. Uppsatsens syfte var att studera hur idrottsföreningar arbetar med 

marknadskommunikation för att bemöta det kommersialiserade samhället. Med syftet i 

åtanke kan det konstateras att alla fyra studerade idrottsföreningar värnar om det ideella 

ändamålet. På grund av mediala och kommersiella förändringar i samhället behöver dock 

vissa idrottsföreningar kommersialisera verksamheten för att kunna fortsätta bedriva ideellt 

arbete med medlemmarnas intressen i centrum. 

 

6.5 Framtidsutsikter 

Under intervjuerna med idrottsföreningarnas representanter var det tydligt att föreningarna 

är oerhört beroende av enskilda individer som utför en stor del av verksamheternas 

marknadskommunikation. Att eldsjälar återfinns i idrottsföreningar verkar bli allt mer 
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ovanligt i dagens kommersiella samhälle, detta trots att dessa återfanns i de studerade 

idrottsföreningarna.  

 

Att det traditionellt sett har funnits nyckelpersoner i idrottsföreningarna som under en 

längre period har hanterat kommunikationsfrågor är mestadels positivt, men det finns även 

vissa farhågor med detta. När det i synnerhet handlar om arbetet med 

marknadskommunikation kan det finnas en risk för att arbetet fortskrider enligt 

föreningarnas vedertagna arbetsmetoder, detta utan att ta hänsyn till den mediala 

utvecklingen. Att uppdatera och utveckla idrottsföreningarna utifrån den mediala och 

kommersiella utvecklingen kan dock vara mer vitalt för vissa föreningar än för andra. För 

kostsamma sportutövningar kan marknadskommunikation tänkas vara extra viktigt eftersom 

de har ett behov av att attrahera och rekrytera sponsorer som kan hjälpa till att finanisera 

idrottsverksamheten. En strävan mot ett uppdaterat arbetssätt där 

marknadskommunikationen anpassas utifrån samhälleliga förändringar är däremot svårt, 

vilket till viss del är ett resultat av problematiken med att engagera människor till ideellt 

arbete med kommunikativa färdigheter.  

 

Det har under en längre tidsperiod varit stora ekonomiska skillnader för medlemmar vad 

gäller kostnader av olika idrottsutövningar. Materialsporter såsom ishockey och amerikansk 

fotboll är redan i dag sporter som inte alla kan medverka i på grund av betungande 

ekonomiska inköp av exempelvis utrustning. Denna utveckling skulle kunna förstärkas 

ytterligare om den ideella arbetskraften fortsättningsvis kommer att vara svåråtkomlig. 

Skulle denna utveckling fortgå skulle det innebära att betydligt fler idrotter marginaliserade, 

vilket således skulle resultera i att antalet föreningarna skulle minska. I framtiden skulle ett 

medlemskap i exempelvis amerikansk fotboll därmed var något exklusivt och en 

samlingsplats där endast köpstarka målgrupper får möjlighet att utöva intresse, detta snarare 

än en plats för människor att umgås och utvecklas.  

 

En annan potentiell utveckling är att skillnaden mellan ungdomsverksamheter och A-lags 

verksamheter kommer öka. Ungdomsverksamheter kommer säkerligen bedrivas som de gör i 

dag trots de kommersiella samhällsförändringarna, detta tack vare de kommunala och 

statliga aktivitetsbidragen. A-lags verksamheter skulle däremot i fortsättningen bli allt 

svårare att bedriva utan aktivitetsbidrag. Eftersom dessa verksamheter ofta är kostsamma 

vad det gäller utrustning, försäkring och resor skulle den kommersiella utvecklingen kunna 

leda till att endast ett fåtal idrottsklubbar kommer tillhandahålla A-lagsverksamheter.  

 

Vidare skulle dessa A-lagsverksamheter tänkas bilda egna föreningar med en elitsatsande 
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inriktning och således verka mer som en kommersiell organisation där anställda personer 

utför arbetet med rekrytering av sponsorer, arbetar med mediekontakter och att skapa 

attraktiva miljöer för medlemmar att vistas inom. Denna potentiella framtid inom 

idrottsrörelser kan därav delas in i två delar. Ungdomsverksamheten som fortsätter använda 

resursera internt där den personliga kontakten och medlemmarnas utvecklingsmöjligheter 

skulle vara den mest centrala delen i föreningarna. Den andra inriktningen är A-

lagsverksamhet som istället kan tänkas behöva bedriva verksamheter som optimeras för att 

göra ekonomiska vinster. Vid en sådan utveckling skulle därmed det ekonomiska kapitalet 

prioriteras och färre skulle få möjligheten att tillgodose sitt intresse för dels idrotten, men 

även andra sociala aspekter föreningslivet medför. 

 

6.6 Förslag på vidare studier 

Denna fallstudie besvarar studiens syfte och frågeställningar i hög utsträckning, detta även 

om det finns begränsningar i studiens tillförlitlighet. För att hantera dessa begränsningar 

skulle det vara fördelaktigt att ta hänsyn till vissa aspekter, vilket hade varit nödvändigt om 

samma studie hade tillämpats med andra förutsättningar. Bland annat är det angeläget att ta 

hänsyn till att studien endast är grundad med hjälp av intervjuer från fyra idrottsföreningar, 

vilket innebär att analysen förmodligen skulle sett annorlunda ut om fler idrottsföreningar 

hade studerats. I studien gjordes bland annat en avgränsning gällande antalet respondenter. 

Om fler informanter och medlemmar hade intervjuats hade således analysen varit mer 

trovärdig. Denna avgränsning var dock nödvändig att tillta eftersom intervjuer är 

tidskrävande att utföra och studiens tidsomfång var begränsad. 

 

Studiens tidsomfång medförde även att en geografisk avgränsning var fördelaktigt att vidta. 

De studerade idrottsföreningarna har sitt säte i Umeå, vilket innebär att det exempelvis kan 

finnas demografiska skillnader i andra städer som skulle kunna resultera i ett annat 

studieresultat. Studien skulle således kunna valideras genom att samma studie utföras på fler 

geografiska platser än Umeå. Vidare skulle ett förslag på tillförande studier vara att utföra 

samma studie med hjälp av andra ideella organisationer, men även att jämföra olika ideella 

organisationsinriktningar skulle tillföra och komplettera studien ytterligare. 
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8 Bilagor 
Bilaga 1 

Informantintervju 

Tema 1: Inledande frågor 

 Vad heter du? 

 Vilken förening representerar du? 

 Vilken arbetsuppgift har du inom föreningen hur länge har du haft den? 

  

Tema 2: Ideell idrottsförening 

 Vilken sport bedriver ni verksamhet inom? 

 Vad innebär det för er marknadskommunikation att ni är en ideell förening? 

 Vad bidrar er förening med till samhället och till era medlemmar? 

 Vilka grundvärderingar står ni för? 

 Vad tycker du om varumärken, är det något ni tänker på? 

 Kan du beskriva föreningens utveckling sedan du blev involverad? 

  

Tema 3: Ekonomi 

 Hur finansierar ni verksamheten? 

 Använder ni ekonomiska resurser till marknadsföring? 

  

Tema 4: Medlemmar 

 Hur skulle du beskriva medlemmarnas betydelse för föreningen? 

 Finns det några specifika medlemmar som ni försöker intressera att bli medlem? 

 Hur har medlemsutvecklingen sett ut under de senaste åren? 

  

Tema 5: Marknadsföring 

 Anser du att det är viktigt för föreningen att marknadsföra sig? 

 Hur marknadsför ni er? 

 Hur rekryterar ni medlemmar? 

 Kommunicerar ni via medier för att marknadsföra föreningen? 
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Tema 6: Ändrade förutsättningar 

 Arbetar ni aktivt med att få publicitet och uppmärksamhet i exempelvis press? 

 Hur påverkas ni av den mediala utvecklingen, exempelvis sociala mediers framväxt? 

 Upplever du att det är enklare eller svårare att få uppmärksamhet idag än för några år 

sedan? 

  

Tema 7: Mediekontakter 

 Kan du berätta om någon gång då er förening fått särskild uppmärksamhet? 

 Har ni några kontakter inom medie-branschen? 

  

Tema 8: Styrkor och svagheter 

 Vilka styrkor anser du att er idrottsföreningar har? 

 Vilka svagheter anser du att er idrottorganisation har? 

  

Tema 9: Avslutande funderingar 

 Har du något att tillägga?  
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Bilaga 2 

Medlemsintervjuer  

Tema 1: Uppfattning 

 Hur skulle du kortfattat beskriva idrottsföreningen? 

 Hur ser du på ideellt arbete? 

  

Tema 2: Attraktionskraft 

 Hur fick du reda på idrottsföreningens verksamhet? 

 Vad var det som tilltalade dig till att bli medlem? 

  

Tema 3: Kommunikation 

 Vad visste du om föreningen innan du började? 

 Hur tar du del av information från idrottsföreningen? 

 Har ni någon dialog med idrottsföreningen, i sådana fall på vilket sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


