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Abstract 

Background European football has during the past decades seen a fast 

development towards a more professionalized and commercialized 

climate. This had led to the fact that a lot of clubs are run like any 

other company, and the focus on marketing and market shares has 

increased. To be able to create a strong brand clubs have to put a 

lot of work into marketing, not only of their own brand, but of 

their sponsors and partners as well.  

Purpose The purpose of this study is to (in step 1) analyze how two smaller 

Swedish football clubs build their brand and work with their 

marketing communication. In step 2, the purpose is to create a 

model of how these clubs may work to develop their brand and 

marketing communication.  

Method  With a qualitative approach, the authors of this paper have 

analyzed text and documents as well as performed two in-depth 

interviews. 

Findings Both clubs lack a well-developed strategy regarding their work 

with their brand and marketing communication. However, there 

are in both cases factors that, if developed correctly, could help 

build a stronger brand and better the marketing communication. 

One of these factors is the clubs’ work with social responsibility. 

Conclusion There is an importance of creating a strong internal identity in 

order to be able to position the club and define the offer towards 

different segments. Through this comes the possibility to create a 

strong strategy for marketing communication. 
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Förord 
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1. Inledning 

Inledningsvis kommer vi i denna studie visa på den ökade professionaliseringen och kommersialiseringen inom 

fotbollen, där vi även visar de likheter och skillnader som finns mellan fotbollsklubbar och företag inom andra 

branscher. I jämförelse med klubbarna i de stora ligorna i Europa är de svenska klubbarna relativt små. 

Eftersom denna studie omfattar svenska klubbar väljer vi att dra paralleller till mindre företag och deras 

förutsättningar och arbetsätt inom marknadsföring. Vidare kommer vi att mer specifikt visa på forskning om 

marknadsföring inom idrotten. 

1.1 Professionalisering och kommersialisering inom fotbollen 

Idrotten har de senaste decennierna gått från att drivas ideellt till att bli mer och mer 

professionell. Inom framförallt fotbollen, som är världens största idrott, har det skett en 

utveckling mot att driva föreningar som vilket företag som helst. Detta innebär heltidsanställd 

personal som arbetar aktivt för att bygga upp och utveckla föreningen. Klubbarna arbetar 

strukturerat och planerar sitt agerande på marknaden, tidigare var det kvällsarbete som gällde 

vilket innebar att ledningen inte kunde lägga ner lika mycket tid för att exempelvis utforma 

handlingsplaner. Denna professionalisering har också lett till en ökad kommersialisering där 

pengar spelar en viktig roll och spelarlönerna blir allt högre. För att klubbarna ska kunna 

svara mot de stigande lönerna krävs också att intäkterna ökar. Det innebär i sin tur att 

klubbarna måste arbeta hårdare för att skapa sponsorkontakter och locka mer publik. 

Boken ”Perspektiv på Sport Management” (2004) är en antologi som samlar flera texter med 

samma utgångspunkt, ledning av idrottsorganisationer. Bill Sund beskriver i denna bok hur 

idrotten gått från amatörism till professionalism och förklarar också begreppen 

professionalisering och kommersialisering kopplat till idrottsbranschen. Kommersialisering 

beskrivs som en verksamhet som går från att drivas på ideell basis till olika kommersiella 

blandformer med inslag av affärsverksamhet. En kommersialisering av en organisation 

innebär således att verksamheten inriktas mot vinstgivande affärsverksamhet. 

Professionalisering beskrivs som en process där en idrottsförening blir mer yrkesinriktad, 

professionell, där större krav ställs på kunskap och kompetens hos de personer som arbetat 

med föreningen.  

Denna professionalisering och kommersialisering sker först och främst i de större klubbarna 

som spelar i de två högsta divisionerna i Sverige (Allsvenskan & Superettan för herrar). Det 

sker dock en utveckling där kravet på professionalism letar sig nedåt i seriesystem på 

herrsidan och även börjar bli en realitet i Damallsvenskan.  

Denna utveckling är en följd av att det i Europa i stort har investerats mer pengar i 

fotbollsklubbarna, vilket i sin tur har gjort konkurrensen mer komplex då mer än enbart det 

sportsliga krävs för att lyckas. För att kunna konkurrera krävs bra spelare, som de senaste 

decennierna har ökat sina lönekrav. För att kunna finansiera detta krävs att även 

organisationen blir mer professionell vilket innebär ökade kostnader, först för organisationen 

och slutligen för konsumenterna, som i detta fall är åskådarna. Detta belyser Jakobsen, 

Gammelsæter & Flooysand (2009) genom en studie om kommersialiseringen i norsk 

elitfotboll. Fokus ligger dels på den ekonomiska utvecklingen, med dyrare spelarköp, vilket i 
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sin tur leder till bland annat dyrare biljettpriser. Men det starkaste resultatet i denna studie är 

det faktum att trots att kommersialiseringen och globaliseringen är i ständig utveckling, finns 

där något som tyder på att det lokala samhällets påverkan och inställning också den blir 

viktigare. Här tar man i studien upp vikten av supportrar som kan identifiera sig med 

föreningen och intressenter utifrån såsom lokala sponsorer och kommun. 

1. 2 Marknadsföring och Varumärke  

1.2.1 Likheter och skillnader mellan klubbar och företag 

I dagens samhälle drivs de flesta fotbollsklubbar mer eller mindre som företag, åtminstone de 

klubbar som befinner sig på elitnivå. För att jämföra mellan branscher går det att se på 

fotbollklubbarnas publik/supportrar som konsumenter. Eftersom både fotbollsklubbar och 

andra företag vill behålla sina kunder, samtidigt som de även vill locka till sig nya, blir 

kundnöjdheten en viktig faktor (Gray & Gray, 2012).  

Liksom för många företag är det inte enbart den huvudsakliga affärsidén och 

produkter/tjänster som påverkar den bild konsumenter har av organisationen och varumärket. 

Exempelvis har många industriföretags miljömedvetenhet blivit en stor del i konsumentens 

upplevda bild av organisationen, vilket även gäller inom andra branscher. Hos 

idrottsföreningar har andra faktorer än att vinna matcher blivit viktiga, exempelvis Corporate 

Social Responsibility som innebär att klubbarna även behöver ta ett socialt ansvar för 

samhället de figurerar i (Blumrodt, Bryson och Flanagan, 2012).  

För att locka till sig konsumenter och ge en positiv bild av företaget och varumärket är 

marknadsföring en viktig del i arbetet. Mindre företag med begränsade ekonomiska resurser 

har dock inte samma möjlighet att finansiera stora marknadsföringsstrategier som större 

företag med stora resurser. Därför blir ofta marknadsföringen bortprioriterad då andra 

områden behöver finansieras. Det är därför nödvändigt att implementera alternativa strategier 

som inte behöver belasta ekonomin i för stor utsträckning (Weinrauch, Mann, Robinson och 

Pharr, 1991). En viktig faktor är dock att det krävs ett stort engagemang vid utformandet och 

implementeringen av en marknadsföringsstrategi, framförallt genom insamling av information 

om marknaden och från konsumenter (Barnes, Pynn och Noonan, 1982). Samma problematik 

infinner sig hos många fotbollsklubbar i Sverige. De ekonomiska resurserna är begränsade 

och finansieringen av marknadsföringsstrategier blir lidande då andra områden prioriteras. 

Trots denna problematik har mindre företag ofta många fördelar av att vara just mindre. I 

jämförelse med större företag är de mindre ofta närmare sin marknad och sina kunder, 

samtidigt som de ofta har en större möjlighet till flexibilitet inom organisationen. Detta leder 

bland annat till att beslut kan tas och genomföras på ett snabbare sätt. Problematiken ligger 

dock i de ekonomiska resurserna, och formella arbetssätt anses vara överflödiga. Detta 

innebär ofta att kunskapen om marknadsföring är begränsad, och utbildning för de styrande är 

nödvändig. Tyvärr ger dessa utbildningar ofta väldigt lite praktiskt bidrag till att utforma 

dagliga aktiviteter inom marknadsföringen (McCartan-Quinn och Carson, 2003).  Även här 

finns det likheter mellan små företag och fotbollsklubbar i Sverige. Klubbarna arbetar mot en 

smal marknad, i form av klubbens supportrar, och har ofta en nära relation till dessa. Själva 
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organisationsstrukturen är ofta liten vilket gör att kommunikation kan ske snabbt och beslut 

fattas därefter.  

1.2.2 Marknadsföring inom idrotten 

Begreppet idrottsmarknadsföring kan enligt Aaron C.T. Smith (2008) delas upp i två 

nyckeldelar som har olika syften. Den första delen är att idrottsmarknadsföring syftar till att 

marknadsföra idrottsprodukter och idrottstjänster. Den andra delen innebär att produkter och 

tjänster som inte är relaterade till idrott kan marknadsföras genom idrotten. Marknadsföring 

inom idrotten syftar, precis som marknadsföring inom andra branscher, till att tillfredsställa 

kunden och arbeta för en nöjd slutkund.   

André Bühler och Gerd Nufer (2010) beskriver i boken ”Relationship Marketing in Sports” 

vilka relationer en professionell idrottsorganisation har. De lyfter fram vikten av supportrar 

för idrottsföreningar och menar att de är den viktigaste kundgruppen. Det är supportrarna som 

är målgruppen, dels för den verksamhet som bedrivs i föreningen men också för sponsorerna 

vilket i sin tur innebär att en förening bör ha en stor supporterskara för att sponsorer ska vara 

intresserade att synas i samband med föreningen. Vidare beskriver de att idrottsbranschen inte 

skulle vara en affärsverksamhet om inte supportrarna fanns, eftersom ingen skulle konsumera 

biljetter, sportprodukter, sportnyheter med mera. Nästan allting inom idrottsbranschen riktas 

mot supportrarna och bör också riktas mot supportrarna med tanke på den roll de spelar för 

verksamheten.  

Bühler och Nufer (2010) beskriver också relationen mellan idrottsorganisationer och 

sponsorer som att sponsorerna är en viktig intäktskälla för föreningarna. Ur sponsorernas 

perspektiv ses också idrottsbranschen som ett effektivt marknadsföringsverktyg för att nå ut 

med produkter och tjänster. De lyfter fram vikten av en bra relation mellan företag och 

idrottsförening och en förståelse för att det är ett tvåvägs-partnerskap där båda kan dra nytta 

av relationen. För det krävs ett långsiktigt arbete där tillit mellan parterna byggs upp med bra 

kommunikation. Exempelvis diskuterar Carrillat & d’Astous (2012) i sin studie att två typer 

av sponsorskap vid idrottsevenemang är produktsponsring och officiellt sponsorskap, och 

menar att de är två av de viktigaste typerna av sponsring inom idrotten. Produktsponsring 

innebär sponsring av en eller flera enskilda produkter, medan officiellt sponsorskap innebär 

sponsring av evenemanget i sin helhet. Resultatet av deras forskning visar att kombinationen 

av att både vara officiell sponsor och produktsponsor inte nödvändigtvis stärker 

konsumentens bild av varumärket. Istället diskuterar de det faktum att man som sponsor bör 

inrikta sig på någon av dessa sponsringstyper, då satsningar på kombinationer har visat sig 

vara onödiga ur marknadsföringssyfte.  

Därmed finns det en problematik i arbetet med marknadsföring inom fotbollsklubbar. Dels 

måste klubben marknadsföra sig mot konsumenter och potentiella sponsorer, samtidigt som 

klubben måste marknadsföra befintliga sponsorer mot konsumenterna. De sportsliga 

resultaten kan ge positiva eller negativa bilder av varumärket samtidigt som 

sammankopplingen med sponsorer även kan förbättra eller försämra bilden av varumärket. 
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Företag som exempelvis har brutit mot lagen kan skada en fotbollsklubb om dessa har ett 

samarbete i form av sponsring. 

1.3 ÖSK, KIF Örebro & BK Forward 

Fotbollen i Örebro består av många föreningar men där det finns ett lag som vi väljer att se 

som ”stadens lag”, Örebro SK Elitfotboll AB (ÖSK). Detta illustreras bland annat i Tabell 1, 

där klubbarnas statistik över publik år 2012 redovisas (Svenska Fotbollsförbundet, SvFF). 

Med tanke på den tradition som finns i staden där ÖSK varit den mest framgångsrika klubben 

sett över lång tid blir det naturligt att detta är stadens lag. Det medför att sponsorer vill synas i 

samband med föreningen och att det blir det naturliga laget för fotbollsintresserade invånare 

att följa. Med andra ord får ÖSK en hel del gratis tack vare den historik och tradition som 

finns i klubben och staden. BK Forward är den förening i Örebro som ligger närmast ÖSK i 

seriesystemet (säsongen 2013 endast en division under). Detta innebär att de befinner sig nära 

sportsligt sett, men frågan är hur pass nära de befinner sig när det gäller professionalism kring 

organisationen i klubben. KIF Örebro DFF (KIF Örebro) som spelar i Damallsvenskan ligger 

också i ett underläge gentemot ÖSK vad gäller intresse från supportrar och sponsorer. 

Damfotbollen blir även den mer kommersialiserad vilket ställer högre krav på professionalism 

inom föreningarna.  

 
Tabell 1. Publiksnitt och total publik år 2012. 

 

Förening Publiksnitt 2012 Publik totalt 2012 

Örebro SK Elitfotboll AB 5 525 82 875 

KIF Örebro 612 6 727 

BK Forward 530 6 890 

 

Det vi beskrivit ovan är alltså att det finns ett lag i Örebro som är det naturliga storlaget och 

att det finns två lag som sportsligt sett är nära ÖSK. Organisationsmässigt och 

marknadsmässigt finns det dock mer att göra i dessa två mindre klubbar. För att kunna 

etablera sig som en storklubb vid sidan av ÖSK krävs ett gediget arbete. 

Det som blir intressant i denna studie är att det i en mellanstor stad som Örebro (7:e största 

kommun med 138 952 invånare enligt statistik från SCB år 2012) finns ett lag som lockar 

avsevärt mycket mer åskådare än resterande klubbar i staden. Intresset ligger inte i att 

undersöka och försöka förstå vad ÖSK gör för att vara den ledande klubben i staden vad 

gäller publik och sponsorer. Det grundläggande intresset för studien hos oss som författare är 

att analysera hur de mindre klubbarna (BK Forward och KIF Örebro) arbetar för att locka till 

sig mer publik och fler sponsorer. Utifrån den analysen blir det i nästa led intressant att 

undersöka hur BK Forward och KIF Örebro, som faktiskt ligger nära ÖSK med sportsliga 

mått mätt, kan arbeta för att närma sig ÖSK även publik- och sponsormässigt. 
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1.4 Problemformulering 

De senaste åren har det skett en ökad professionalisering inom fotbollen, och därmed även en 

ökad kommersialisering. Många fotbollsföreningar drivs idag som vanliga företag, där fokus 

på marknadsföring och marknadsandelar har ökat. Dock är fotbollen en speciell bransch och 

därför krävs specifika marknadsföringsstrategier, dels för att stärka det egna varumärket och 

samtidigt marknadsföra samarbetspartner i form av exempelvis sponsorer. Då de flesta stora 

städer har ett flertal fotbollsföreningar är det en stor konkurrens om både publik och 

sponsorer. Vi menar därför att det kan vara nödvändigt att använda sig av en grundmodell vid 

framställningen av en marknadsföringsstrategi, dels för stora aktörer i branschen men 

samtidigt även för mindre aktörer som vill växa och ta marknadsandelar.   

 

1. 5 Syfte 

Syftet med denna studie är att i steg 1 analysera hur två mindre aktörer (i detta fall BK 

Forward och KIF Örebro) arbetar med sin varumärkesuppbyggnad och 

marknadskommunikation. I steg 2 syftar vi till att framställa en modell för hur dessa två 

fotbollsklubbar kan arbeta med sin varumärkesuppbyggnad och marknadskommunikation.  

 

1.6 Frågeställning 

Hur arbetar KIF Örebro och BK Forward med sin varumärkesuppbyggnad och 

marknadskommunikation? 

Hur kan dessa två klubbar arbeta för att stärka sitt varumärke genom sin 

varumärkesuppbyggnad och marknadskommunikation? 

 

1.7 Definition av nyckelbegrepp 

Varumärke: Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, 

inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara 

eller dess förpackning förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en 

näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan. (Melin, 1997) 

Varumärkesuppbyggnad: Detta begrepp innebär de framtagna strategier och det arbete som 

görs för att bygga upp och stärka ett varumärke. (Melin, 1997) 

Marknadsföringsstrategi: Den strategi, eller modell, som organisationen använder sig av för 

att kommunicera sina budskap och positionera sig på marknaden. Utgår ofta från 

marknadsföringsmixen (Produkt, pris, plats och påverkan). (Melin, 1997) 
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Marknadskommunikation: Den del i marknadsföringen som syftar till att kommunicera 

budskap, ofta i form av varumärket, externt till konsumenterna. (Mårtensson, 2009) 

 

1.8 Avgränsningar 

I denna studie kommer vi att fokusera på två fotbollsklubbar i Örebro, nämligen BK Forward 

(Herrfotboll) i division 1 och KIF Örebro (Damfotboll) i Allsvenskan. Denna avgränsning är 

gjord utifrån syftet angående mindre aktörer på marknaden, som är elitfotboll i Sverige. 

Eftersom ÖSK är den största aktören inom fotbollen i Örebro har denna klubb exkluderats ur 

studien, men nämns då den kan ses som en referenspunkt. Vi har även valt att enbart fokusera 

på klubbarnas perspektiv, och kommer således inte beakta supportrars och sponsorernas 

upplevelser. 

Den tidsmässiga avgränsningen är bestämd till att vara från starten av föregående säsong fram 

till slutet av Maj 2013. På så sätt kan vi hämta information om hur dessa två klubbar arbetat 

med sin marknadsföring tidigare och hur strategin för den här säsongen ser ut. Samtidigt kan 

information hämtas om sponsoravtal, förändringar av dessa och även hur publiksnittet har sett 

ut under tidsramen för denna studies avgränsningar. 
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2. Teori 

I detta kapitel kommer vi att ge en djupare förklaring av begrepp som Varumärke, Varumärkesuppbyggnad och 

Marknadskommunikation. Under dessa begrepp finns det ytterligare faktorer som är viktiga för vår studie, vilka 

vi kommer att beskriva mer ingående. Slutligen visar vi på tre stycken olika modeller som tagits fram genom 

tidigare forskning, som ligger till grund för vår egen modell som används i studien. 

2.1 Varumärke 

Frans Melin (1997) hänvisar till § 1 i Varumärkeslagen (VmL) i sin definition av begreppet 

varumärke, som lyder: 

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 

personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller 

dess förpackning förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en 

näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan.” 

En produkt måste utifrån denna beskrivning kunna återges grafiskt och kunna särskilja sig 

från en annan produkt för att kunna betraktas som ett varumärke.  

Philip Kotler (2007) skriver att begreppet varumärke ofta får människor att tänka på olika 

företagslogos, produkter eller även reklam i olika former. Men han beskriver samtidigt att ett 

varumärke är så mycket mer. Faktorer som existerar inom ett varumärke är bland annat att 

varumärket är ett löfte och den totala perceptionen (allting vi ser, hör, känner angående en 

produkt eller ett företag). Kunder har även olika uppfattningar om varumärken beroende på 

tidigare erfarenheter eller förväntningar på produkter eller företag.  

Hos fotbollsklubbar kan klubbmärket ses som en företagslogo eller det fysiska varumärket. 

Men precis som för företag finns det andra faktorer som spelar in i en fotbollsklubbs 

varumärke. Inom fotbollsvärlden är det vanligt att människor blir supportrar till ett lag på 

grund av det geografiska läget, och inte lika mycket på grund av produktens kvalitet, det vill 

säga den sportsliga framgången. 

2.1.1 Identifiering med klubben 

Supportrars och övriga människors uppfattning om klubbens varumärke (Klubbmärket) kan 

som för andra företag påverkas av de erfarenheter de har av produkten/tjänsten. Men 

samtidigt finns en grundförutsättning som inom forskningen benämns Team Identification 

(Pritchard, Stinson och Patton, 2010), som vi väljer att översätta till Identifiering med 

klubben. Supportrar börjar följa ett lag och gå på matcher då de på något sätt identifierar sig 

med olika faktorer hos klubben. Det kan exempelvis vara ett geografiskt läge, det spelsätt som 

laget använder eller andra faktorer. Dock är det inte vanligt att supportrar ser på klubbmärket 

som ett varumärke, i begreppets formella definition. Därför kan det uppstå en problematik att 

från klubbens perspektiv benämna det som varumärke i den mer kommersialiserade och 

professionella fotbollen.  

Dock har Abosag, Roper & Hind (2012) efter en studie inom två norska fotbollsklubbar slagit 

fast att supportrar som har ett högt engagemang för sin förening, också är mer troliga att 
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acceptera klubben som ett varumärke. Även om dessa supportrar värnar om klubbens historia, 

ser de positivt på en utvidgning och satsning på klubbens varumärke. Detta är ett resultat som 

motsäger andra studier som gjorts, där ett flertal forskare menar att supportrar är emot att 

klubben ska ses som just ett varumärke. 

2.1.2 Kundnöjdhet med den sportsliga prestationen 

Till viss del kan konsumenters och supportrars beteende förklaras av hur de identifierar sig 

med klubben och dess varumärke men även de sportsliga prestationerna är en bidragande 

faktor till supportrars agerande (Gray & Gray, 2012).  Trots en känsla av lojalitet till en klubb 

är dock en annan viktig faktor den transaktions-specifika kundnöjdheten. Det vill säga 

konsumenternas upplevelse av att de får det de betalar för (Bodet & Bernache-Assollant, 

2011). Som dessa två studier visar räcker det inte enbart med ett varumärke som 

konsumenterna kan identifiera sig med, men dock kan detta varumärke associeras med de 

upplevelser som konsumenterna får. Om fotbollslaget presterar och gör supportrarna nöjda 

ökar chanserna för positiva associationer till varumärket.  

 

2.2 Varumärkesuppbyggnad 

Varumärkesuppbyggnad är den kontinuerliga processen för att bygga upp eller stärka ett 

redan existerande varumärke (Melin, 1997). För att bygga ett varumärke finns det olika 

strategier, exempelvis att positionera sig med ett lågt pris. En viktig grund är dock att ta fram 

så kallade kärnvärden internt i organisationen. Dessa bör genomsyra allt arbete och visas utåt, 

och kan således kopplas samman med varumärket. På så sätt kan organisationen skapa en 

identitet som konsumenter kan förknippa sig med.  

Den interna identiteten behöver således förmedlas utåt för att kunna attrahera nya supportrar 

och även skapa kundnöjdhet hos de befintliga. Gallagher, Gilmore & Stolz (2012) har i sin 

forskning studerat hur mindre klubbar kan maximera aktiviteter för att öka sina finansiella 

resurser. I sin kvalitativa studie, med inriktning mot mindre nordirländska fotbollsklubbar och 

tyska rugbyklubbar, kommer de fram till att vikten av så kallat socialt entreprenörskap är stor 

för de mindre klubbarna. De menar att det är väldigt viktigt att förmedla varje klubbs unika 

karaktäristika, och att ett proaktiv och långsiktigt förhållningssätt är att föredra.  

Supportrar med en hög involveringsgrad i sin förening är enligt Tokuyama & Greenwell 

(2011) konsumenter av klubbens idrottsevenemang på grund av att de känner en tillhörighet 

med klubben och andra supportrar, att de tycker om idrottens tävlingsmoment och att de även 

är där för dess estetiska inslag.  Forskarna menar att inom marknadsföringen ska stor vikt 

läggas vid att anpassa sig efter konsumenternas involveringsgrad, och att skilda strategier bör 

används för att locka konsumenter med olika nivåer av sportinvolvering. 

Supportrars lojalitet är dock en komplex företeelse som består av många olika komponenter. 

Lojaliteten till en klubb, och därmed besöksfrekvensen på matcherna, kan påverkas av bland 

annat vänner, familj, arbetssituation, självbilden, identifieringen till klubben och även lagets 

sportsliga prestationer. Vid marknadsföringen av klubben eller enstaka matcher är det därför 



9 
 

viktigt att inte bara anta att alla supportrar kommer att vara där, utan det är väsentligt att gå in 

på djupet för att förstå befolkningen och den önskade publikens agerande (Tapp, 2004). 

Därmed är det nödvändigt att inte enbart se fotbollsklubbar och enstaka matcher som en 

produkt eller tjänst, där kunden blir nöjd av ett godkänt sportsligt resultat. Faktorer som 

samhörighet med ett samhälle eller en grupp och förstärkning av självbild bidrar till att sport 

utgör en mer komplicerad produkt eller tjänst än andra branscher. Varje enskild klubb bör 

därför analysera vilka olika segment, och hur de motiveras till att gå på matcher, som klubbar 

i dagsläget har och vilka de kan locka till sig. 

2.2.1 Event 

Ett av tillvägagångssätten för att bygga upp eller stärka ett existerande varumärke är genom 

att anordna event. Inom sportens värld är event ofta återkommande, exempelvis om en 

fotbollsmatch ses som ett event. Problematiken i att anordna återkommande event är att 

tillräckligt med kraft inte läggs på varje enskilt event då det kan ingjutas en falsk känsla av 

trygghet då de styrande i fråga vet att de får fler chanser inom en snar framtid (Parent, 

Eskerud & Hanstad, 2012).  Event i form av hemmamatcher innebär att klubben kan anordna 

ett flertal aktiviteter vid sidan av själva matchen. Det kan exempelvis anordnas tävlingar 

bland publiken, och även barnvänliga aktiviteter för att locka till sig barnfamiljer. 

2.2.2 Sponsorer 

Event och andra aktiviteter behöver inte enbart fokuseras mot publiken. Då sponsorer är en 

viktig intäktskälla för fotbollsklubbar kan event skapas för att kunna förmedla varumärket till 

potentiella och/eller befintliga sponsorer. Det är då viktigt att analysera vilka faktorer som är 

viktiga för sponsorerna. Bühler och Nufer (2010) visar exempelvis i sin studie att antalet 

supportrar och deras deltagande är en viktig faktor för sponsorer. Därmed blir det viktigt för 

klubbarna att fokusera på vad som motiverar att konsumera klubbens produkter och tjänster, 

och genom det få tillgång till sponsorernas budskap.  

 

2.3 Marknadskommunikation 

Marknadsföring, eller mer konkret marknadskommunikation, är den del i företag som syftar 

till att förmedla budskap till konsumenter eller andra företag. Men samtidigt innehåller 

begreppet mycket mer.  Det omfattar exempelvis att samla in konsumenternas åsikter och 

känslor gällande produkter och tjänster. Denna marknadskommunikation är enkelt sett en 

organisations kommunikation med dess marknad. Marknadskommunikationen har ansvaret 

för att få konsumenter att bygga upp de rätta associationerna till varumärket. 

Marknadskommunikationen ska även skapa och underhålla kännedomen om varumärket. 

(Mårtensson, 2009). I nästa avsnitt kommer vi på ett mer konkret sätt visa på en modell som 

beskriver en del av marknadskommunikationen.  
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2.4 Modeller – varumärkesuppbyggnad och marknadskommunikation 

2.4.1 Varumärkesmixen 

I Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga upp starka 

varumärken beskriver Melin (1997) en modell som benämns varumärkesmixen, som visas i 

Figur 1. Denna modell består av sex stycken nyckelbegrepp som relaterar till varandra, 

produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, positionering, marknadskommunikation och 

intern märkeslojalitet. Melin (1997) beskriver vidare att alla begrepp utom intern 

märkeslojalitet (som Melin utvecklat själv) är hämtade från brand management-litteraturen. 

Dessa sex begrepp skapar gemensamt en förståelse för hur ett varumärke kan byggas upp och 

sedan behålla sin starka position. Varje enskilt begrepp är en aktivitet i utvecklingen av det 

starka varumärket och bidrar tillsammans med de andra delarna till ett gemensamt resultat, ett 

starkt varumärke.  

Nedan kommer ovanstående begrepp att beskrivas mer ingående var för sig för att ge en tydlig 

bild för läsaren om vad varje del bidrar med till helheten.  

Produktattribut 

Produktattribut beskrivs som det som kännetecknar en produkt i form av förpackning, 

färgkombinationer och logotyp. Detta begrepp syftar således till differentiera produkten 

gentemot produkter från konkurrenter, vilket innebär att produkten bör vara unik på något sätt 

som gör att konsumenterna väljer en produkt framför en konkurrents produkt. Produktens 

unika egenskaper har som uppgift att skapa ett funktionellt mervärde hos konsumenterna 

(Melin, 1997). 

Märkesidentitet 

Märkesidentitet beskrivs som den del i varumärkesmixen som visar vad varumärket står för 

och vad som gör varumärket unikt. Begreppet märkesidentitet har blivit en starkare faktor på 

senare år eftersom skillnaderna mellan produkter inom samma bransch eller kategori minskar 

och det är lättare för företagen att efterlikna andra företags produkter. Detta leder i sin tur till 

att företagen måste hitta andra vägar till att differentiera sig mot konkurrenterna och få 

konsumenterna att välja deras produkter. Syftet blir därför att förmedla ett emotionellt 

mervärde till konsumenterna (Melin, 1997). 

Kärnvärde 

Kärnvärdet är det som märkesidentiteten och produktattributen gemensamt skapar och hur 

dessa två begrepp tillsammans bildar en konkurrensfördel gentemot konkurrenter. Kärnvärde 

beskrivs också som en länk mellan ovanstående begrepp och positionering, där kärnvärde 

ligger till grund för hur företaget ska positionera sig (Melin, 1997). 
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Positionering 

Positionering beskrivs som ett centralt begrepp inom brand management-litteraturen och avser 

hur ett företag arbetar för att etablera en position i konsumenternas medvetande. Syftet med 

detta är att skapa märkeskännedom (att konsumenterna känner till företaget och varumärket) 

och i längden även märkeslojalitet (att konsumenterna väljer det specifika företaget framför 

konkurrenterna eftersom de gjort det tidigare). Melin (1997) delar upp begreppet i två delar, 

psykologisk positionering och produktpositionering. Psykologisk positionering innebär hur 

konsumenterna uppfattar märkesprodukten i form av märkeskännedom och vad de associerar 

varumärket med för tankar kopplat till begreppet märkesidentitet. Produktpositionering 

behandlar istället hur företagen arbetar för att positionera en produkt i förhållande till liknande 

produkter inom samma kategori kopplat till begreppet produktattribut (Melin, 1997). 

Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation har en stor betydelse för företagen när det gäller att förmedla 

kärnvärdet bestående av produktattribut och märkesidentitet till konsumenterna. Detta kan ske 

på många olika sätt vilket den så kallade promotionmixen visar i och med att den lyfter fram 

fyra olika alternativ för marknadskommunikation, reklam, säljfrämjande åtgärder, PR och 

personlig försäljning. Reklamens uppgift är att förmedla produktens unika fördelar till 

konsumenterna. En svårighet med reklam som dykt upp de senaste åren är att reklamen måste 

vara något alldeles extra för att ta sig igenom det massiva informationsbrus som ökar hela 

tiden. Detta kan vara en av orsakerna till att säljfrämjande åtgärder tagit större del av 

företagens marknadskommunikation (Melin, 1997).   

Intern märkeslojalitet 

Intern märkeslojalitet är det begrepp som Melin (1997) själv utvecklat och integrerat i 

varumärkesmixen. Den interna märkeslojaliteten beskrivs som en förutsättning för den 

externa märkeslojaliteten (konsumenternas lojalitet mot varumärket). Detta innebär att 

märkesinnehavarna bör visa lojalitet gentemot vad det egna varumärket står för i form av 

produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde och positionering (Melin, 1997). 

Sammanfattningsvis går många av begreppen in i varandra vilket också visar deras 

samhörighet till varandra. Varumärkesmixen är en processuell modell vilket innebär att varje 

delprocess leder vidare arbetet till nästa delprocess för att i slutändan färdigställas till en 

helhetsprocess (Melin, 1997). 
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Figur 1. Varumärkesmixen (Melin, 1997, Varumärket som strategiskt konkurrensmedel, s.174). 

2.4.2 Riksidrottsförbundets Sport Brand Management 

Riksidrottsförbundet har med hjälp av Anna Fyrberg och Sten Söderman (2007) genomfört en 

stor litteraturgenomgång inom ämnet Sport Brand Management. I sammanställningen har de 

då tagit fram en modell över viktiga begrepp och deras interaktioner med varandra, som visas 

i Figur 2. Denna modell visar två delar av varumärket. Dels det interna arbetet med att bygga 

upp och stärka varumärket, samt den externa uppfattningen om varumärket. I den interna 

varumärkesuppbyggnaden visar modellen på tre övergripande faktorer, nämligen Identitet, 

Positionering och Varumärkesstrategi. Inom begreppet Identitet ingår det att analysera vilken 

identitet sporten har i stort, samt vilken identitet den egna klubben har och därigenom 

fastställa vilken identitet som klubben vill ha. Positionering innebär bland annat vilken 

målgrupp som klubben söker sig till, dels supportrar/publik men även de aktiva utövarna. Det 

kan innebära att ha en starkare elitsatsning eller enbart satsa på breddverksamhet där alla är 

välkomna. Den sista delen, Varumärkesstrategi, omfattar det arbetssätt klubben har för att 

förmedla budskapet om varumärket på marknaden. Det kan vara genom olika aktiviteter för 

publiken, men även aktiviteter för samarbetspartners som sponsorer.  

Utifrån studiens syfte och de teoretiska begrepp som tidigare lyfts fram är det framförallt 

delen Varumärkesarbetet internt, och de faktorer som ingår i detta som vi vill fokusera på. 

Exempelvis är faktorn Identitet ett övergripande begrepp där Identifiering med klubben ingår. 

De faktorer som finns under Extern uppfattning är viktiga för klubben i arbetet med 

marknadsföring och varumärkesuppbyggnad. Men då denna studie inte behandlar 

supportrarnas perspektiv väljer vi att förbise denna del. 
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Figur 2. Riksidrottsförbundets sammanställning av viktiga begrepp inom Sport Brand Management  

2.4.3 Kommunikativ identitet 

Melin (1997) beskriver varumärkets kärnvärde som den kommunikativa länken mellan 

konsumenterna och märkesinnehavaren. Därför är det extra viktigt att de framtagna 

kärnvärdena genomsyrar all form av marknadskommunikation. I marknadskommunikationen 

är det då viktigt att reklamen i sig har en egen identitet, vilket utgår ifrån den kommunikativa 

identiteten som byggts upp. De viktigaste elementen i denna identitet är tematisk identitet, 

visuell identitet, verbal identitet och audiell identitet, vilket illustreras i Figur 3. För att lyckas 

med att skapa en fungerande kommunikativ identitet behöver de fyra elementen följa samma 

tema, och fungera som en integrerad enhet. Dock har forskningen visat att reklamens kvalitet 

är betydligt viktigare än kvantiteten. Det gäller därmed att vara kreativ i utformningen för att 

lyckas få en differentierad kommunikativ identitet.  
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Figur 3. Kommunikativ identitet (Melin, 1997, Varumärket som strategiskt konkurrensmedel, s. 312) 

2.4.4 Analysmodell 

Med utgångspunkt från dessa tre olika modeller har vi arbetat fram en egen modell med delar 

från de övriga tre, som visas i Figur 4. Modellen visar processen som kan användas vid 

arbetet med varumärkesuppbyggnad och marknadskommunikation. Processen går stegvis där 

pilar visar i vilken riktning som arbetet rör sig, och de olika vägar som kan ingå. Rutorna och 

pilarna visar först och främst det arbete som behöver göras innan nästa steg kan tas. Därmed 

finns en inbördes påverkansgrad då exempelvis steg 1 behöver vara ordentligt genomarbetat 

för att förutsättningarna för steg 2 ska finnas.   

Studiens syfte är att analysera klubbarna ur det interna perspektivet, hur de arbetar inifrån och 

därför exkluderas det externa perspektivet såsom uppfattning och upplevelser från publik och 

sponsorer. Modellen Sport Brand Management (Fyrberg och Söderman, 2007) bygger 

grunden för den egna analysmodellen där vi tagit de tre begreppen från varumärkesarbetet 

internt. Identitet och Positionering kommer att ha samma namn som i ursprungsmodellen. 

Varumärkesstrategi ansågs dock för smalt och därför ändrades begreppet till Strategi för 

Marknadskommunikation. Anledningen till detta var att begreppet skulle breddas mer för att 

fånga in hela marknadskommunikationen snarare än att enbart fokusera på varumärket och 

strategin gällande det.  Dessa tre nyckelbegrepp skapar tillsammans grunden för 

analysmodellen där vi sedan valt att koppla in varumärkesmixen inom ramen för dessa tre 

begrepp.   

Identitet 

Under begreppet och fasen Identitet har vi valt att använda oss av tre underliggande faktorer: 

Kärnvärden, Produktattribut och Märkesidentitet.  Kärnvärden är ett begrepp som ofta nämns 

inom forskningen. I arbetet med kärnvärden skapas oftast gemensamma normer och 

värderingar som ska genomsyra hela organisationen. Dessa sammanfattas oftast till ett fåtal 
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ord som kan användas för att kommunicera budskapet. De kärnvärden som fastställs är oftast 

grunderna till hela organisationens identitet. Produktattribut är ett annat begrepp som mer 

syftar till att överföra de tidigare nämnda kärnvärdena till den produkt eller tjänst som 

förmedlas till kunderna. Det innebär att kunderna kan applicera exempelvis känslor och 

upplevelser till produkten istället för att enbart se de materiella faktorerna. Märkesidentitet är 

även det ett steg i att förtydliga och applicera kärnvärdena vidare inom organisationen. 

Exempelvis kan varumärket eller en företagslogo utvecklas för att framhäva de värderingar 

som organisationen har. Dessa begrepp är vanliga inom forskningen (Mårtensson, 2009; 

Melin, 1997) och är därmed användbara även i denna studie.  

Positionering 

I rutan Positionering finns begreppen: Differentiering, Målgrupp och Psykologisk- och 

Produktpositionering. Differentiering innebär att göra saker annorlunda än någon annan på 

samma marknad. Genom den Identitet som tagits fram kan organisationen tydligt differentiera 

sig mot sina konkurrenter, och på så sätt nå ut till valda målgrupper. Det är därför av värde att 

analysera befintliga målgrupper, och arbeta fram vägar att nå nya målgrupper. Den 

psykologiska positioneringen innebär hur klubben vill uppfattas av sin målgrupp i jämförelse 

med sina konkurrenter. Återigen kopplas kärnvärdena in och står som grund för det budskap 

klubben förmedlar som slutligen påverkar hur den uppfattas av utomstående. 

Produktpositioneringen innebär mer konkret hur klubben kan positionera sin produkt, 

exempelvis genom olika differentieringsalternativ. Positionering och dess olika metoder 

beskrivs ofta som viktiga faktorer för organisationer (Melin, 1997), och blir därför även en 

viktig faktor i denna studies analysmodell.  

Erbjudande 

När dessa tidigare nämnda steg är avklarade bör det finnas ett väl utarbetat erbjudande 

(Fyrberg och Söderman, 2007). Detta erbjudande bör skilja sig beroende på den målgrupp det 

riktas mot. Därför har vi valt att påvisa två olika kategorier, nämligen Publik och Sponsorer 

som är uppdelade i olika boxar. Publiken definieras som den grupp av personer som besöker 

arenan på A-lagets matcher, och är där främst för själva fotbollsunderhållningen. Erbjudandet 

mot denna grupp bör därför fokusera på det sportsliga och underhållningsvärdet. Gruppen 

Sponsorer innebär övriga företag som hjälper klubben, framförallt ekonomiskt genom att 

investera i klubben i utbyte mot reklamplatser på matchkläderna eller genom reklamskyltar på 

arenan. Denna grupp har ett annat fokus då underhållningsvärdet inte är lika viktigt som de 

sportsliga framgångarna.  

Strategi för marknadskommunikation 

När de tidigare delarna är utarbetade, och olika former av erbjudandet är framtaget, behöver 

klubben arbeta fram en Strategi för marknadskommunikation. I denna del finns det fyra olika 

identiteter att visa på när klubben förmedlar sitt budskap till marknaden: Tematisk, Audiell, 

Verbal och Visuell. Det viktiga är att dessa fyra är integrerade och utgår från samma tema och 

även utgår från de framarbetade kärnvärdena som finns i den identitet klubben har arbetat 
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fram. Dessa identiteter är tagna från modellen Kommunikativ identitet, Figur 3, som beskrivs 

av Frans Melin (1997).  

 

Figur 4. Analysmodell, egen konstruktion.  
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3. Metod 

I denna del kommer vi utförligt beskriva de tillvägagångssätt som använts för att genomföra denna studie. En 

beskrivning ges av den intervjumetod som använts, samt en redogörelse för hur intervjuerna genomförts 

3.1 Fallstudie 

Denna studie är en fallstudie på två klubbar inom den lokala fotbollen, som  kan ses som 

mindre aktörer på den stora marknaden. En fallstudie karaktäriseras av att den är en detaljerad 

och ingående studie inom ett specifikt fall (Ely, 1993). Det är av just den anledningen vi valde 

att använda oss av denna typ av studie. Vi vill presentera en så välarbetad bild som möjligt av 

varje fall. Valet att utföra studien på två fall grundar sig i att vi också ville jämföra om det 

finns några skillnader eller likheter mellan de aktörer som anses vara mindre inom den 

berörda marknaden. 

I denna studie har vi valt att fokusera på analys av text, dokument och intervjuer. Anledningen 

till valet att använda sig av ett flertal olika metoder grundar sig i det faktum att detta leder till 

ett mer kontrollerat resultat, där metoderna används för att stärka de fynd som gjorts. 

 

3.2 Textanalys 

Enligt Andreas Fejes och Robert Thornberg (2011) kan kvalitativ textanalys göras på tre olika 

nivåer, eller som de benämner det, inom tre dimensioner. Vi har i vår studie valt att inrikta oss 

på den tredje dimensionen, som handlar om att tolka vilka innebörder texten får i relation till 

ett sammanhang utanför själva texten. I och med att vi tolkar klubbarnas strategier för 

varumärkesbyggnad anser vi att det är viktigt att redan under den första textanalysen fundera 

över vilken typ av resultat klubbarnas strategier kan tänkas få, eller faktiskt får i nuläget.    

För att kunna utföra en så god textanalys som möjligt kan det vara av stor vikt att arbeta fram 

ett antal frågor som syftar till att söka svar i analysen av texten (Fejes & Thornberg, 2011). Vi 

har gjort detta med utgångspunkt i vår analysmodell, och huvudbegreppen som textanalysen 

syftar till att undersöka är således:    

 Identitet 

 Positionering 

 Erbjudande 

 Strategi för marknadskommunikation 

  

3.3 Intervjumetod 

Det finns inom kvalitativ intervjumetodik två huvudsakliga arbetssätt, den ostrukturerade 

intervjun och den semi-strukturerade intervjun. Vi har i vår studie valt att använda oss av 

semi-strukturerade intervjuer, som av Alan Bryman och Emma Bell (2005) beskrivs som 
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flexibel, ur både intervjuarens och respondentens synpunkt. En semi-strukturerad intervju 

utgår från en lista med specifika teman och frågor, en så kallad intervjuguide. Intervjuaren har 

dock stor möjlighet att ställa följdfrågor som anknyter till något respondenten sagt, och 

frågorna i intervjun behöver inte följa den ordning som finns i intervjuguiden. Bryman och 

Bell (2005) lägger också viss tyngd på att intervjuaren bör vara redo att lämna utrymme för 

respondenten att ta upp teman som de anser vara relevanta.  

Anledningen till att vi väljer den semi-strukturerade intervjun är att vi ska kunna ställa 

följdfrågor för att få ökad förståelse och djup, och för att respondenten ska känna större frihet 

under intervjun.  

 

3.4 Intervjuguide 

En intervjuguide skapad för en semi-strukturerad intervju bör innehålla de frågeställningar 

som ska täckas eller beröras under intervjun (Bryman & Bell, 2005).  Vid utformandet av en 

intervjuguide menar Bryman och Bell (2005) att några grundläggande faktorer bör beaktas. 

Dessa är:  

 Att skapa ett visst mått av ordning, så att frågorna som täcker ett specifikt tema 

kommer efter varandra.  

 Att formulera frågor eller teman som underlättar svar på studiens frågeställningar. 

 Att anpassa språket för intervjupersonen 

 Att inte ställa ledande frågor 

(Bryman & Bell, 2005) 

Vi har i utformandet av vår intervjuguide dels beaktat de faktorer som tas upp ovan, men har 

även tagit del av den information som framkommer i vår analys av text och dokument, och det 

är denna som ligger till grund för vår intervjuguide. För att skapa en så bra intervjuguide som 

möjligt inledde vi med en testintervju för att undersöka om de frågor vi skapat var relevanta.  

 

3.5 Genomförande av studien 

Denna studie började med att vi tog kontakt med de två fotbollsklubbar som vi ville arbeta 

med som fallstudieobjekt, KIF Örebro och BK Forward. Anledningen till att vi valde dessa 

två klubbar är att de ligger närmast ÖSK, som är den största aktören inom Örebrofotbollen. 

De båda klubbarna passar studiens syfte, då de ses som konkurrerande mindre aktörer i 

jämförelse med den marknadsledande aktören ÖSK. Denna kontakt togs genom ett 

mailutskick där vi beskrev våra tankar kring studien i form av syftet, vad studien skulle kunna 

ge tillbaka till klubbarna och vad vi förväntade oss av klubbarna. Detta mail skickades till 

flera ansvariga inom klubbarna för att klubbarna själva skulle kunna avgöra vem som var 

mest lämpad att sköta kontakten beroende på ansvarsområde i klubben. Både KIF Örebro och 

BK Forward gav direkt positivt gensvar och kontakten sköttes av Charlotta Nordenberg, 

Ordförande KIF Örebro och Mats Eriksson, Ordförande BK Forward. 
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Efter att vi skapat kontakt med klubbarna och de gett ett positivt gensvar bokade vi möten 

med båda klubbarna var för sig. Detta gjordes för att träffa dem personligen, förklara studiens 

syfte mer ingående och diskutera upplägget på studien i sin helhet. 

Mötet med BK Forward genomfördes onsdagen den 20/3 på BK Forwards kansli, Trängens IP 

med Ordförande Mats Eriksson. Till mötet hade Mats Eriksson medtagit BK Forwards 

verksamhetsberättelse och ett reklamblad för deras föreläsningsserie (Executive Club (EC)) 

för sponsorer. Vid mötet beskrev vi syftet med studien och ville även höra vad Mats hade för 

tankar kring studien. Mats var tydlig med att han var mycket positiv till studien och att BK 

Forward behövde hjälp kring just marknadsföring vilket innebar att det låg helt rätt i tiden för 

klubben. En intervju preliminärbokades till månadsskiftet april-maj där vi beskrev att vi ville 

göra ett noggrant förarbete för att vara så förberedda som möjligt inför intervjun. Efter mötet 

skickade Mats. Eriksson ett mail där han beskrev vad BK Forward gjort inom 

marknadsföringsområdet de senaste åren och bifogade även en medlemstidning samt en 

powerpointpresentation för sponsorer. 

Mötet med KIF Örebro genomfördes torsdagen den 21/3 på Cityakademin, Örebro 

Stadbibliotek. Charlotta Nordenberg tog också med sig Rickard Vappelin, ansvarig för 

Marknadsutskottet i KIF Örebro. Vid mötet diskuterades studien och de ansvariga i KIF 

Örebro berättade kortfattat om klubben och var tydliga med att de skulle ställa upp på studien 

i form av intervjuer och material som behövdes. Till mötet hade de också tagit med en folder 

som var skapad för att sälja in klubben gentemot sponsorer. Denna var inte helt färdigställd, 

men gav en tydlig utgångspunkt för oss i vårt arbete med KIF Örebro. En intervju 

preliminärbokades till månadsskiftet april-maj där vi beskrev att vi ville göra ett noggrant 

förarbete för att vara så förberedda som möjligt inför intervjun. 

3.5.1 Utformning av intervjuguide 

Efter dessa möten med klubbarna hade vi en bra grund att stå på och började därför söka 

tidigare forskning och arbeta med den teoretiska referensramen. Den teoretiska referensramen 

mynnade sedan ut i vår egenskapade analysmodell. I samband med arbetet kring den 

teoretiska referensramen studerades också de dokument vi tagit del av från båda klubbarna. 

Dessa dokument är i denna studie sekundärdata. I fallet KIF Örebro fokuserades arbetet mot 

foldern riktad mot sponsorer som vi tagit del av där klubben beskrevs och värderingar lyftes 

fram. I fallet BK Forward studerades powerpointpresentationen för sponsorer, 

medlemstidningen och reklambladet för EC. Dessa dokument analyserades utifrån de 

principer som beskrivs i avsnittet 2.2 Textanalys som utgår från vår analysmodell. 

Vår analysmodell har som tidigare nämnts legat till grund för hur dokumenten från klubbarna 

analyserats samt att intervjuguiden utformats utifrån de delar som finns i analysmodellen, 

Identitet, Positionering, Erbjudande och Strategi för marknadskommunikation. Enligt Bryman 

och Bell (2005) kan det vara viktigt att utföra en pilotundersökning när vid arbetet med 

skapandet av en intervjuguide. Detta dels för att få svar på om frågorna är lätta att förstå, men 

även för att identifiera eventuella brister som kan motarbeta studiens syfte.  
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För att testa vår intervjuguide togs därför kontakt med en person som varit involverad i 

ledningen av olika idrottsklubbar samt har examen i både ekonomi och idrott. Vi genomförde 

då intervjun och bad om feedback på frågorna vilket ledde till vissa justeringar. De justeringar 

som gjordes efter testintervjun var att några frågor omformulerades för att inte vara ja/nej-

frågor. Vi strukturerade även om i intervjuguiden för att särskilja de olika rubrikerna tydligare 

och för att säkerställa att frågorna hörde till den rubrik de låg under. Viss omstrukturering 

skedde också för att få en bättre och tydligare följd på frågorna. Denna intervjuguide visas i 

sin helhet i Bilaga 1.  

3.5.2 Utförandet av intervjuer 

Två intervjuer genomfördes, en med vardera klubb. Först delgavs respondenterna de etiska 

aspekterna kring intervjutillfället som beskrivs under avsnittet 3.7 Etik i form av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Upplägget 

vid intervjun var sedan att en av oss tre författare höll i intervjun och ställde frågor utefter 

intervjuguiden. Alla tre hade dock möjlighet till att ställa följdfrågor till respondenten under 

intervjuns gång, något som tydliggjordes redan innan intervjun för att skapa en förståelse hos 

respondenten för hur intervjun skulle gå till. 

Intervjun med BK Forward utfördes måndagen den 6/5 på BK Forwards kansli, Trängens IP 

med Ordförande Mats Eriksson. Tanken var egentligen att intervjua en person som var 

marknadsansvarig, men detta fanns inte i BK Forward och Mats Eriksson var den i klubben 

som hade bäst kunskap om detta område. Intervjun spelades in via mobiltelefon och blev 37 

minuter lång. Intervjuguiden följdes klart och tydligt samtidigt som en del följdfrågor ställdes 

för att Mats Eriksson skulle utveckla de delar som han själv lyfte fram. 

Intervjun med KIF Örebro utfördes tisdagen den 7/5 på Cityakademin, Örebro Stadsbibliotek 

med ansvarig för Marknadsutskottet Rickard Vappelin. I KIF Örebro fanns en person med 

ansvar för marknaden, Rickard, vilket gjorde att vi valde honom som respondent framför 

Ordförande Charlotta Nordenberg då han har mer insyn i marknadsföringsarbetet hos KIF 

Örebro. Vi valde bort att ha båda två närvarande vid intervjutillfället eftersom att vi ansåg att 

det skulle bli för rörigt och otydligt med två respondenter. Intervjun spelades in via 

mobiltelefon och blev 56 minuter lång. Intervjuguiden följdes tydligt samtidigt som Rickard 

svarade på många frågor utan att de hann ställas av oss. Färre följdfrågor ställdes eftersom 

Rickard själv utvecklade de delar som lyftes fram på ett bra sätt. 

3.5.3 Sammanställning av intervjuer 

Intervjuerna transkriberades var för sig av två olika författare av denna studie. Efter att det 

första transkriberingsstadiet genomförts bytte de två författarna klubb och lyssnade igenom 

intervjun samtidigt som transkriberingen följdes. Detta gjordes för att säkerställa att ingenting 

fallit bort i den första transkriberingen och att allting uppfattats korrekt. Transkriberingen av 

intervjuerna låg sedan, tillsammans med de dokument vi tagit del av, till grund för empirin. 
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3.6 Validitet & Reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som ofta används vid diskussionen om trovärdigheten 

och styrkan i framförallt kvantitativa studier. Vad gäller kvalitativ forskning har det 

diskuterats om användandet av andra mått, med större anpassningsgrad till just det kvalitativa 

resultatet. Bryman och Bell (2005) tar upp fyra delkriterier som kan användas för att bedöma 

en kvalitativ undersökning, och det är viktigt att som forskare arbeta med att uppfylla dessa. 

Tillförlitlighet- handlar om att skapa en tillförlitlighet i resultaten genom att dels säkerställa 

att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns samt att forskaren rapporterar och 

kontrollerar sina resultat med de personer som studerats. (Bryman & Bell, 2005)  

I denna studie arbetar vi med två olika typer av data, med textanalys av dokument och analys 

av intervjudata. Valet att kombinera dessa två grundar sig dels i att vi inför intervjuerna 

utförde textanalyserna för att intervjun sedan skulle leda till djupare information kring de 

ämnen som identifierats i den inledande textanalysen. Beslutet om en kombination av 

textanalys och intervju togs också för att ge ökad förståelse och starkare grunder för de 

slutsatser som framkommer i slutet av studien.  

Vad gäller kontroll av resultat och rapportering är resultatet av denna studie vår analys av de 

empiriska data vi samlat in. Dessa resultat presenteras för båda klubbarna, dels i syfte att 

uppvisa de fynd som gjorts, men även för att ge våra respondenter möjlighet att ha synpunkter 

och tankar angående studien och dess resultat.  

För att ytterligare öka tillförlitligheten spelade vi in och transkriberade de genomförda 

intervjuerna, något som dels ger oss möjlighet att gå tillbaka och söka ytterligare information, 

men som även fungerar som en säkerhet i att den empiri som presenterats faktiskt är giltig.  

Överförbarhet- handlar om att skapa ett djup i studien som gör att de som tar del av den ska 

ha möjlighet att koppla den till en annan kontext om detta skulle vara önskvärt. (Bryman & 

Bell, 2005)   

För vår studie betyder detta att vi själva inte ämnar generalisera vårt resultat, utan helt enkelt 

skapa en så uttömmande bild som möjligt av våra fallklubbar, för att skapa möjligheter för 

andra att applicera våra resultat till exempelvis en annan klubb.  

Pålitlighet- handlar om att se till att redovisa och tydligt påvisa alla steg som tagits i 

forskningsprocessen.(Bryman & Bell, 2005)   

Vi har arbetat med pålitligheten genom att vi genomgående varit tydliga i de beskrivningar 

som görs av bland annat fallföreningar, problemformulering etc. Här krävs också 

motiveringar till samtliga beslut som tas under studiens gång. En stor del i detta behandlar vi i 

stycket 3.5, genomförande av studien.   

Styrka och bekräfta- handlar om att som forskare ha insikten om att det inte går att få någon 

fullständig objektivitet i samhällelig forskning, och att som forskare visa att handling gjorts i 

god tro. (Bryman & Bell, 2005)  
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Detta innebär rent konkret att vi inte ska låta personliga värderingar eller teoretiska 

inriktningar påverka utförandet av studien eller dess slutsatser. Då vi haft en viss förförståelse 

i ämnet har vi tvingats vara noggranna med att vetenskapligt förankra de tankar och teorier 

som vi använt oss av.  

Sammanfattningsvis anser vi att skapa god validitet och reliabilitet inom kvalitativ forskning 

handlar om att vara tydlig i allt som presenteras. Från de inledande val som görs inom syfte 

och problemområde, till de slutgiltiga analyserna och slutsatserna. Vi har hela tiden arbetat för 

att skapa en så djup och ingående bild som möjligt av dels de val vi gjort men också de 

resultat som framkommit.  

 

3.7 Etik 

Peter Hassmén och Nathalie Hassmén tar i sin bok ”Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder” 

(2008) upp de etiska krav som ställs under en studie av detta slag. De framhäver fyra olika 

aspekter som forskare måste ta i beaktande. Det handlar om att berörda personer ska vara 

informerade om studiens syfte (informationskravet), deltagarna har själva rätt att bestämma 

över sitt deltagande (samtyckeskravet), inga obehöriga ska ta del av personuppgifter 

(konfidentialitetskravet) och de insamlade uppgifterna får enbart användas i 

forskningsändamål (nyttjandekravet).  

Inledningsvis var vi tydliga med att beskriva studien och vårt syfte med den. Vi klargjorde att 

studien skulle utföras inom både BK Forward och KIF Örebro. 

För att ytterligare stärka denna studies etiska korrekthet informerade vi inför varje intervju 

respondenten om det frivilliga deltagandet, om rätten att vara anonym, rätten att avbryta 

intervjun eller avstå från att svara på en fråga, och det faktum att insamlade data enbart 

ämnats användas i studiesyfte.  

 

3.8 Användning av analysmodellen 

Denna framtagna modell har i denna studie använts i två olika faser. I den första fasen har 

modellen använts för att analysera de båda klubbarna som ingår i studien. Genom de olika 

begreppen och deras innebörd har vi steg för steg att analyserat det material vi fått fram, dels 

från de båda intervjuerna och dels från den sekundärdata som samlats in. Genom analysen 

kunde vi då se om klubbarna brister i arbetet inom de delar som ingår i modellen. Exempelvis 

kan det inom organisationen finnas en bild av att det finns en fastställd identitet. Men om det 

grundläggande arbetet med kärnvärden inte är genomfört kan identiteten vara otydlig och te 

sig olika hos individerna inom klubben.   

I nästa fas har vi genom analysen av klubbarna visat på hur arbetet med 

varumärkesuppbyggnad och marknadskommunikation kan skötas. Genom att gå igenom 

modellen steg för steg vill vi visa hur klubbarna först kan skapa en grund för att bygga upp 

sitt varumärke internt. Nämligen genom att i första steget skapa en gemensam identitet utifrån 
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gemensamt framtagna kärnvärden och klargöra vilka produktattribut som finns samt vilken 

märkesidentitet som bör tas fram. När identiteten är fastställd bör klubbarna klargöra hur de 

vill positionera sig. Vilka faktorer gör att klubben skiljer sig från andra, samt vilken målgrupp 

som finns och hur denna identifieras. Utifrån målgruppen bör även den psykologiska- och 

produktpositioneringen fastställas. När detta grundläggande arbete är fastställt ville vi visa på 

att fastställa konkreta erbjudanden till publik och sponsorer. Nästa steg, och även det sista 

innebär hur detta erbjudande sedan bör kommuniceras extern utifrån de fyra olika 

identiteterna inom marknadskommunikationen. 

 

3.9 Metodreflektion 

Vi bestämde oss tidigt för att arbeta med en kvalitativ utgångspunkt, något som grundade sig i 

att vi ville få en djup inblick i vardera klubb. Då vi bland annat syftar till att undersöka 

klubbarnas interna arbete ansåg vi att valet att intervjua representanter bäst kunde uppfylla 

detta, då den information vi hade tillgång till i form av text och dokument inte gav oss 

fullständig information inom detta område. Valet att använda oss av intervjuer visade sig 

också vara framgångsrikt, framförallt då vår intervjuguide utgick från den analysmodell som 

genomsyrar studien. Detta ledde till att vi fick den information vi var ute efter. Intervjuerna i 

sig utfördes utan problem, och båda representanterna var öppna och tydliga i de svar som 

gavs.  

Analysarbetet har också förankrats i den analysmodell som skapats, och detta skapar en 

tydlighet i hur arbetet med analysen utförts. Vad gäller analys av kvalitativa data handlar det 

om författare som tolkar vad någon annan sagt eller skrivit, och detta kan i sig vara en 

svaghet. Vi har försökt uppväga risken för feltolkning genom att tydligt redogöra för hur vår 

analysprocess sett ut, och hur vi kommit fram till våra slutsatser. Alla tre författare av studien 

har deltagit i alla delar av arbetet vilket minskar risken för feltolkning i analysarbetet. Beslutet 

att använda oss av två fall har också det varit positivt, då detta gett oss möjlighet att inte bara 

beskriva varje klubb, utan även visa på dessa klubbars skillnader och likheter. Vi var inför 

studien osäkra på om arbetet med två parallella fall skulle vara för stort och tidskrävande med 

tanke på den tidsram vi arbetat inom, men vi har inte känt att detta skapat några problem.  

 

 

 

 

 

 



24 
 

4. Empiri 

I detta kapitel kommer vi först att ge en bakgrundsbeskrivning av de båda fotbollsklubbar som ingår i denna 

studie. Vidare kommer vi att redovisa den information som framkom genom de båda intervjuerna, samt 

information från diverse sekundärdata. 

4.1 KIF Örebro 

KIF Örebro DFF är en damfotbollsförening i Örebro som härstammar från moderföreningen 

Karlslunds IF. Karlslunds IF bildades 1920 och damsektionen grundades 1980, då vid namn 

Karlslund IF DFF som senare blev KIF Örebro DFF. Klubben spelar i Damallsvenskan sedan 

2003 och spelar sina hemmamatcher på Behrn Arena med en publikkapacitet på 13 500 

personer. Publikrekordet för KIF Örebro DFF sattes 2005-09-01 mot Umeå IK med en publik 

bestående av 5 172 åskådare. Publiksnittet 2012 var 612 åskådare på Behrn Arena. KIF 

Örebro DFF:s största merit är ett Svenska Cupen-Guld 2010. (Damfotboll, 2013)  

KIF Örebro har skapat en folder som fungerar som en presentation för potentiella sponsorer, 

denna folder är fortfarande under utveckling och alltså inte helt färdigställd. I denna framställs 

inledningsvis ett genusperspektiv där de visar på skillnader mellan herrfotboll och damfotboll. 

Detta sker i form av löneskillnader och vad som krävs för att bli en storklubb inom svensk 

damfotboll. De lyfter också fram en slogan: ”VI VILL, VI KAN OCH VI SKA! 

Huvudbudskapet i foldern är att lyfta fram den strategi som de tagit fram för att förbättra 

klubben. Denna strategi är uppdelad i fem delar och dessa är: 1) EN gemensam vision och 

tydliga, mätbara mål. 2) Vi ska skapa en debatt om damfotboll och om KIF Örebro. 3) Vi ska 

visualisera och utveckla vårt koncept som är kopplat till varumärket. 4) Vi ska skapa olika 

matcharrangemang som attraherar en större publik. 5) Vi ska sälja in vårt koncept och vårt 

varumärke. 

Vidare i foldern beskrivs varje del i strategin mer ingående för sig själv, vilket visualiseras 

nedan. 

1) Gemensam vision  

KIF Örebro menar i denna del att alla som på något sätt är involverade i klubben måste ha en 

gemensam vision. Denna vision skapas genom något som de kallar för visionsboken där 

klubbens värderingar fastslås och denna bok ska sedan genomsyra hela föreningen. ”Här får 

alla ta del av allt från hur vi möter allmänheten till mental uppslutning kring matcher.” 

2) Att skapa debatt 

KIF Örebro är i denna del tydliga med att det krävs en lyhörd debatt för att damfotbollen ska 

ha möjlighet att ta nya marker och expandera till ett modernt idrottsevenemang. De belyser 

även vikten av att en stark satsning på KIF Örebro och kvinnligt idrottande överlag kommer 

att gynna Örebro som stad samt stadens näringsliv. De vill synas och höras genom annonser i 

dagspress, på stortavlor och i sociala medier. I foldern visas också en mängd olika exempel på 

olika sammanhang som annonserna huserar i.  
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3) KIFs koncept 

I denna del av strategin beskriver KIF Örebro sin värdegrund utifrån ett antal nyckelord: 

Stolthet, Samarbete, Glädje, Nytänkande, Satsning, Samhällsansvar, Jämställdhet, Kvalitet, 

Vinnare, Målmedvetenhet, Respekt, Samhörighet och Öppenhet. Dessa nyckelord bildar 

gemensamt KIF Örebros värdegrund och föreningens helhetskoncept. Alla som har någon 

form av involvering i KIF Örebro benämns ”teamspelare” och ska då dela visionen och 

konceptet.  

4) Publiken och arrangemanget 

I denna del beskriver KIF Örebro att publiksiffrorna är ett problem inom damfotbollen och de 

lyfter fram funderingar kring vilka typer av åskådare som går på deras matcharrangemang. De 

beskriver att seniorer, mammor och syskon utgör den största delen av publiken. De resonerar 

också kring att kvinnor i åldrarna 30-45 är den publik som kan växa mest och även är den 

mest köpstarka. Publikmålet är att det kommer 1 000 – 2 000 besökare på varje hemmamatch. 

Stödjande aktiviteter såsom exempelvis loppis, hembakt och uppträdanden är en fokuspunkt 

de har kring matcharrangemangen.  

5) Är ni med?  

I denna del blir det en ännu tydligare och mer konkret inriktning vad sponsorerna har för 

möjligheter i klubben. Olika former av sponsorskap beskrivs och även vad sponsorerna får ut 

av detta sponsorskap. XXL – Small där XXL innebär att du tar över rättigheten till klubben 

och i fallande ordning av sporsorskapsformaten följer olika nivåer av det som sponsorn får ut 

av att vara just sponsor för KIF Örebro. Det kan innebära exempelvis rätten att använda ”VI 

VILL, VI KAN och VI SKA, olika kampanjer, årskort, arenareklam och/eller logotype på 

matchdress. 

4.1.1 Intervjuempiri 

När respondenten för intervjun, Rickard Vappelin, tillträdde som adjungerad 

marknadsutskottsansvarig för KIF Örebro i slutet av 2012 befann sig KIF Örebro i en prekär 

ekonomisk situation, och konkurshotet var ett faktum. Han anser dock att situationen sedan 

dess har förbättrats markant, framförallt för att organisationen har fått en mycket tydligare 

struktur, och enligt Rickard är KIF Örebro på rätt väg, även om mycket arbete fortfarande 

behövs. 

4.1.1.1 Identitet 

När Rickard får frågan om tre ord som kännetecknar eller beskriver klubben behöver han inte 

speciellt lång betänketid. Passion, Social responsibility och Familjärt är de ord som för 

honom bäst beskriver KIF Örebro. Han utvecklar detta genom att tala om distans, eller 

utebliven distans mellan de som är aktiva inom klubben, däribland spelare och styrelse.  
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”Det är ingen distans alls egentligen mellan styrelsen och spelarna. Alltså träffas vi på stan så 

liksom kramar vi om varandra och står och snackar ett tag. Alltså, så vi är liksom som en enda 

familj på något vis.” 

Han anser dock att Passion är det ord som bäst beskriver situationen, eller klimatet i 

organisationen. Alla som är involverade inom KIF Örebro är väldigt engagerade och 

passionerade, från de som spelar i flicklagen till de som representerar klubben utanför 

fotbollsplanen.  

Han beskriver också hur många spelare utifrån söker sig till KIF Örebro just för att de har 

bilden av att det är en väldigt harmonisk organisation. I samma veva lovordar Rickard 

spelarna i A-truppen. 

”… det betyder också att, tjejerna i laget är otroligt omhändertagande när det kommer in nya 

spelare. Det är liksom inte att de har någon slags karenstid innan de tas upp i gänget, utan de 

sugs upp direkt liksom.” 

”Jag vet inte hur många spelare som hade ställt upp med de villkor som vi gav dem för den här 

säsongen. Där många fick gå ner ganska ordentligt i lön.” 

Klubbens nyskapade slogan eller motto är också centralt när det talas om KIF Örebro, och 

Rickard Vappelin trycker hårt på att alla inom organisationen står bakom mottot VI VILL, VI 

KAN, VI SKA. Det är detta som han vill att klubben ska associeras med.  

”Det är väl något att stå fast vid: VI VILL; VI KAN; VI SKA. Det är viljan, jävlar anamma. Men 

med ett hjärta liksom, det är inte bara att gå över lik” 

Vappelin talar också om att sponsorerna måste passa in i organisationen, och då dela de 

kärnvärden som hela klubben grundar sig på. 

”Vi tackar nej till vissa som inte passar in i KIF Örebrobilden, vi behöver inte gå in djupare på 

det.” 

Rickard för också resonemanget kring klubbens namn, och det faktum att många associerar 

KIF Örebro med klubben Karlsunds IF (KIF). 

”…sen har vi liksom haft funderingar på, ska vi fortsätta heta KIF, på något vis. För KIF-familjen 

är ju jättestor, vi kanske skulle ha ännu större slagkraft om vi hade ett eget namn.” 

För att sammanfatta hur Rickard beskriver KIF Örebro vad gäller identitet är det framförallt 

viljan och passionen han framhåller, och han menar att de kan komma långt om alla 

involverade jobbar hårt mot ett tydligt gemensamt mål. 

4.1.1.2 Positionering 

Vad gäller positionering diskuterar Rickard det faktum att KIF Örebro är stadens enda 

fotbollslag i den högsta divisionen i Sverige. Han framhåller också hur Örebro som stad kan 

vara ett konkurrensmedel för att locka till sig spelare.  
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”Sen erbjuder staden, det är en lagom stor stad, det är ett bra Universitet och så vidare. Hyfsad 

arbetsmarknad, även om allting är relativt, men jämfört med många andra orter på samma 

storlek.” 

Sett till positioneringen gentemot publik berättar Rickard att den grupp som är främst 

förekommande i publiksammanhang är män över sextio år, en grupp som klubben inte alls har 

haft ett medvetet fokus att locka till matcherna. Istället handlar fokus och arbetet nu om att 

locka fler fotbollsspelande tjejer till matcherna. Detta gör de bland annat genom att skicka ut 

inbjudningar till samtliga flicklag i länet, där de för cirka hundra kronor kan gå hela laget. 

Anledningen till detta fokus handlar framförallt om att, som Rickard beskriver det, följa 

klubbens hjärtetänk. Klubben arbetar hårt för att flickor och tjejer ska ges så bra möjligheter 

som möjligt att spela fotboll, då vill de också att de kommer på KIF Örebros matcher.  

KIF Örebro är också medvetna om att damfotbollen inte är lätt att locka publik till, och planer 

finns därför på att skapa större evenemang kring matcherna i framtiden. Här finns exempel 

som loppmarknad, modevisning, ordentlig fikaförsäljning med mera i samband med 

matcharrangemang.   

Arbetet med att locka fler unga tjejer till matcherna är i ett relativt tidigt skede, och Rickard 

menar att de inte sett någon förändring vad gäller publik ännu, men att de är tydliga i sin 

uppföljning av denna satsning.  

”Ja, absolut! De skriver upp exakt vilka klubbar och vilken åldersgrupp som kommer när de säljer 

lagbiljetten, då skriver de upp på ett papper. Så där har vi bra koll, exakt egentligen vilka klubbar 

som kommer, och vilka åldersgrupper på tjejerna.” 

KIF Örebro har inte haft någon tydlig struktur eller något tydligt arbetssätt vad gäller arbetet 

med sponsorer, och framförallt vilka typer av företag eller aktörer de vänt sig till när de sökt 

sponsorer. Här finns dock planer på att skapa en tydligare plan kring detta, för att det som 

Rickard beskriver det, inte ska spreta så mycket. Samtidigt har de nya personer som anslutit 

till KIF Örebro och deras utskott gett större kontakter inom Örebros näringsliv, vilket också 

verkar resultera i fler och större sponsorer.  

”Men vi har en del större sponsorer på väg in, just för att vi knutit lite nya människor till 

marknadsutskottet då. Som har ett visst inflytande i näringslivet i staden, och de har kontakter som 

kanske inte jag har.” 

KIF Örebros största ekonomiska sponsor är Örebro Kommun, och enligt Rickard är det 

troligtvis också kommunen som får mest tillbaka på de pengar som investerats i klubben.  

”Det vi har diskuterat hittills liksom, hela grundtänket med klubben, alltså det är ju en av 

anledningarna till att vi faktiskt får så mycket pengar från kommunen. Det är ju att de ser att vi 

har en funktion i samhället liksom, inte bara att vi råkar ha ett hyfsat lag. Utan att det är viktigt 

dels marknadsföringsmässigt, men även funktionsmässigt i samhället” 

Rickard återkommer ofta till just det faktum att klubben gör en stor insats för det samhälle de 

verkar i, och det är tydligt att klubben brinner för utveckling av flick- och damfotboll. Detta 

fokus ligger inte bara på utvecklingen av den egna organisationen, utan att utveckla 

damfotbollen i hela länet. KIF Örebro samarbetar med ett flertal klubbar i regionen, och 
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bidrar till att skapa ett klimat där alla tjejer kan känna att de kan satsa och lyckas med 

fotbollen. 

4.1.1.3 Erbjudande 

Erbjudandet gentemot publiken har vi redan diskuterat, och här vill klubben kunna erbjuda 

mer än själva fotbollsmatchen för att locka mer publik. Här visar också Rickard tydligt att de 

måste arbeta med kringarrangemang, och ett flertal idéer finns inför framtida satsningar.  

Att KIF Örebro vill erbjuda sponsorerna mer än bara en logotyp på matchtröjan är tydligt. 

Klubben har under senare år haft ett flertal årliga nätverksträffar där samtliga sponsorer bjuds 

in. Under dessa nätverksträffar får de något gott att äta, de får träffa ledare från KIF Örebro 

och de ges möjligheter att nätverka och skapa kontakter med andra sponsorer och företag.  

”Vi har haft flera år tillbaka de här nätverksträffarna, och de är jätteuppskattade.” 

Planerna för framtiden är dock att göra dessa nätverksträffar mer regelbundna, och ska 

förhoppningsvis kunna hållas vid varje hemmamatch, alltså med cirka 14 dagars mellanrum.  

”Utan då ska vi liksom ha öppnat något konferensrum uppe på fjärde våningen ett par timmar 

innan match, så att de faktiskt kanske kan göra affärer med andra sponsorer, eller bjuda dit någon 

affärsbekant som de behöver snacka med.” 

Utöver dessa nätverksträffar arbetar KIF Örebro mycket med att involvera spelarna i arbetet 

med sponsorerna, och i spelarnas avtal finns riktlinjer på att de måste utföra ett visst antal 

arbetstimmar ute hos sponsorerna, vid exempelvis olika typer av events.  

”Så är det ju att tjejerna, i många avtal har vi inskrivet att tjejerna hjälper till, de ställer upp och 

marknadsför företaget.” 

4.1.1.4 Strategi för marknadskommunikation  

Rickard Vappelin poängterar att KIF Örebro är med överallt i fotbollssverige. I alla 

sammanhang är de tydliga med att enkelt kommunicera sin filosofi, att stärka hela länets 

damfotboll, och att inte enbart fokuserara på sin egen klubb. Sedan nämner Rickard också 

förbundskapten Pia Sundhage som en stark ambassadör för klubben 

”Hon, hon marknadsför ju oss utan att vi ber om det på något vis. Hon kommer ju vara med på 

matcher nu, vi har ju, tjejevenemang i samband med matchen på torsdag då. Så att tjejer har fått 

köpa biljett då, ska käka och umgås med Pia på Restaurang 4:e Våningen.” 

KIF Örebro arbetar i dagsläget också med att skapa en tydlig kommunikationsplan, något som 

inte funnits i klubben tidigare, förhoppningsvis har de en sådan klar till hösten.  

Sett till de mål som finns, handlar mycket om att få en stabil ekonomi. Klubben var nyligen 

konkurshotad, och fokus ligger på att få ett ständigt inflöde av pengar som inte är 

sponsorpengar. Här tror Rickard att en del i det arbetet handlar om att bredda medlemskapet, 

och erbjuda medlemmar något mer än att ”bara vara medlem”.  
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”… för stödmedlemskapet har varit bortkastade pengar, för de som köpte det. Man har inte fått 

någonting för det, mer än en sponsring av laget. Nu ingår gratis entré till alla hemmamatcher i 

stödmedlemskapet, så redan där har man fått tillbaka pengarna.” 

Sedan vill de också spetsa till medlemskapet med ett flertal olika rabatter hos butiker och 

företag i staden. Vidare finns också tankar om att inkludera småföretag i satsningen, och även 

inkludera och tillåta de företag som inte har de största ekonomiska musklerna att sponsra 

laget, och vara med under bland annat nätverksträffarna.  

”Man får delta på alla de här nätverksträffarna, har man då inte ekonomiska muskler själv, då ska 

man kunna få vara med i gänget ändå.” 

Avslutningsvis är Rickard Vappelin tydlig med att poängtera att KIF Örebro får se till att 

mätta mun efter matsäck i framtiden. Fokus ligger på en stabil ekonomi, med ett stadigt 

inflöde av pengar, och att sponsorpengarna någonstans får styra kvaliteten på laget. De vill 

också få en tydligare och mer lättkommunicerad profil. Alla som på något vis stöttar KIF 

Örebro ska kunna säga tre-fyra saker som gör att de ger sitt stöd.  

”Dit har vi inte kommit än, men förhoppningsvis är vi klara under året. Så vi har påbörjat en resa, 

vi är en bit på vägen…” 

4.2 BK Forward 

BK Forward är en herrfotbollsförening som bildades 1934 och hör hemma i stadsdelen Väster 

i Örebro. Klubben spelar sina hemmamatcher på Trängens IP med en publikkapacitet på 

4 700, publikrekordet är 4 149. År 2012 var BK Forwards publiksnitt 530 åskådare på 

Trängens IP. Klubben spelar i Division 1 Norra som är den tredje högsta divisionen i Sverige. 

2003 var senaste året som BK Forward var uppe i den näst högsta divisionen, Superettan, men 

åkte ur samma säsong. (BK Forward, 2013) 

I de dokument (medlemstidning, EC reklamblad, Powerpoint) vi tagit del av beskriver BK 

Forward hur de arbetar med sin marknadsföring, med fokus på sin medlemstidning och sitt 

arbete med och mot sponsorer. 

I medlemstidningen som distribuerats i 15 000 exemplar på Väster i Örebro väljer klubben att 

fokusera på att lyfta fram hur de arbetar långsiktigt med talangutveckling. Talangutvecklingen 

är en faktor som används för att visa hur mycket klubben ger till de ungdomar som bor på 

Väster och bidrar därför till att föräldrar ska välja BK Forward som förening för deras barn. 

Det ger även så kallat goodwill till klubben då de lyfter fram de positiva delar som klubben 

bidrar med för barn och ungdomar.  

BK Forward har även sammanställt en Powerpoint som fungerar som presentationsunderlag 

för sponsorer. I denna sponsorpresentation lägger de också stor vikt vid att lyfta fram klubben 

i ett talangutvecklingsperspektiv. De belyser då några nyckelord som de menar är 

bakomliggande faktorer till att de lyckas bra med sin talangutveckling, dessa är: engagemang, 

gemenskap, trygghet, konkurrens, organisation, mod, glädje, anläggningen, närhet, 

traditionen, integration, kultur och kunskap. 
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Executive Club (EC) är ett projekt som BK Forward arbetar med tillsammans med 

sponsorerna. Under varje år anordnar BK Forward fyra stycken lunchseminarier med olika 

gästföreläsare. 2013 är dessa föreläsare, Staffan Olsson, Boris Lennerhov, Björn Ranelid och 

Marie Giertz. Till dessa lunchseminarier bjuds sponsorerna in för 8 000 kr per företag och ges 

då möjlighet att dels lyssna till intressanta och aktuella föreläsare samtidigt som de kan knyta 

kontakter med de andra sponsorerna. BK Forward anordnar också en golftävling vid namn 

”Forward Open” varje år i augusti där varje sponsor får en spelplats. 

Under 2012 satsade de också på roll-ups på ICA Maxi dagarna före match, de hade två spelare 

som bloggade i Nerikes Allehanda, de uppdaterade sina matchannonser med häftigare bilder 

och kommunicerade också mer aktivt med media före, under och efter match. En utveckling 

av hemsidan gav också mer och tydligare information om både laget och klubbens sponsorer. 

4.2.1 Intervjuempiri 

Utöver den skriftliga dokumentation vi tidigare beskrivit, utfördes också en semi-strukturerad 

intervju på kansliet på BK Forwards hemmaarena Trängens IP.  

Intervjupersonen var BK Forwards Ordförande, Mats Eriksson, som suttit på posten i cirka 

fyra år. Mats har genom olika roller varit involverad i BK Forward sedan 1969, han har 

exempelvis varit spelare, tränare, suttit i styrelsen och arbetat med ungdomssektionen. Mats 

beskriver själv att han inte sett någon tydlig utveckling i föreningen under åren som 

ordförande och menar att det inte finns rätt personal i klubben för att utföra det arbete som 

krävs. BK Forward har idag en heltidstjänst och det är Kjell som är kanslist, det finns även en 

deltidstjänst som är tillsatt för arbete med Forwardscupen. Utöver dessa tjänster beskriver 

Mats att 5-6 personer arbetar aktivt med klubben på ideell basis.  

”Vi står lite och stampar just nu... vi har inte den personal som utvecklar föreningen tyvärr”  

4.2.1.1 Identitet 

BK Forward arbetar enligt Mats Eriksson med ungdomsfotboll i första hand, men han påpekar 

också att de har ett representationslag som håller sig på en hög nivå vilket han anser går hand 

i hand med ungdomsfotbollen. Mats beskriver att ungdomarna har någonting att se fram emot 

när de börjar i klubben och syftar då på det framgångsrika seniorlaget.  

”Vi kallas ju för talangfabriken av förklarliga skäl eftersom det kommer fram mycket bra 

fotbollsspelare härifrån... det är väl ett ganska gott renommé som vi har tycker jag”  

Mats anser att BK Forward känns som en halv förening då det inte finns någon tjejverksamhet 

i klubben. Detta är något som klubben försökt få igång vid flertalet tillfällen men det har varit 

svårt av olika anledningar, såsom dåligt med tider på Trängens IP. Vidare berättar Mats att en 

stor anledning till att de inte lyckats med tjejverksamheten är att de försökt starta den vid fel 

tillfällen, när de inte haft en stabil ekonomi. 

”… vi har försökt starta det kanske i fel ögonblick, när vi haft en taskig ekonomi... att då öka på 

med mer aktiviteter... det är ju som att skjuta sig själv i foten alltså... då måste man försöka hitta 

en stadig ekonomi först...”  



31 
 

Ett ytterligare problem är, enligt Mats, att det finns för få tjejer som vill spela fotboll och att 

det finns tillräckligt med lag i länet för dem som vill spela. BK Forward har av den 

anledningen lagt tjejverksamhet åt sidan, men Mats tycker ändå att det vore kul om de hade 

tjejer. Han säger också att BK Forward inte är den enda föreningen som har det så och 

berättar att Karlslunds damer inte har några pojklag. 

På frågan vad som gör BK Forward som klubb unik gentemot andra klubbar har Mats 

Eriksson svårt att sätta fingret på vad det är, men beskriver samtidigt att det onekligen finns 

något som gör klubben unik eftersom de fostrar bra spelare.  

”Det är någon sorts kontinuitet, någon sorts närhet mellan lag... vi är ju här nere, här möts vi ung 

som gammal hela tiden. Det blir ju väldigt nära till A-laget, mentalt och praktiskt... och det tror 

jag är en viktig bit.”  

Vidare beskriver Mats att BK Forward har verksamhet på två platser, dels Trängens IP, men 

även ute i Lundby och pekar på hur viktigt det varit när han tittar i backspegeln. Två olika 

typer av områden där Lundby är ett villaområde medan området kring Trängen är hyresrätter, 

något som leder till olika samhällsklasser. Vid 13 års ålder slås grupperna ihop och bildar 

gemensamma grupper.  

”Så när killarna är 13 år då slår man ihop grupperna... det blir ju en ganska skön mix som i och 

för sig är jävligt svårhanterlig ibland, men det kommer något bra ur det för man lär sig av 

varandra...”  

Mats är dock noga med att poängtera att det skiljer sig mycket från år till år i dessa grupper 

och att det inte är helt klassindelat i de första grupperna utan att grupperna ser olika ut från år 

till år. Han beskriver dock att mötena mellan olika samhällsklasser är viktiga och att dessa 

möten har varit bra för föreningen. 

BK Forward gör en social insats där de tar hand om ungdomarna som bor i stadsdelen Väster i 

Örebro enligt Mats Eriksson. Han tycker att de gör en stor insats för dessa ungdomar och för 

samhället. 

”Vi tar hand om ungdomarna på Väster vill jag påstå... där gör vi en jätteinsats... vi har några lag 

nu som, det är gangsters... släpp ut dem, då har vi problem på Väster... de ska vara här och spela 

fotboll så mycket det går för då gör de inget annat jäkelskap.”  

Mats berättar att BK Forward inte får något erkännande från kommunens sida vad gäller den 

sociala insats som klubben gör för dessa ungdomar. BK Forward försöker konstant och 

kontinuerligt lyfta dessa frågor med kommunen, men får alltså inget gensvar. Vidare 

beskriver Mats hur möten med kommunen handlar om att få ekonomiskt stöd för det som 

klubben arbetar med och att kommunen ändrat stödet, att det ska bygga på marknadsmässiga 

grunder. 

”Om man nu tittar på sponsorstöd så ska det ju bygga på marknadsmässiga grunder... att komma 

med sociala frågor, det är en helt annan grej... då får man söka speciella bidrag, men det har vi 

inte gjort.”  
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Det är samma sak när det gäller ÖBO (ÖrebroBostäder AB), menar Mats, som också har svårt 

att uppskatta den sociala insats BK Forward gör i deras största områden.  

På frågan vad BK Forward vill att deras klubbmärke ska associeras med beskriver Mats att 

klubben för hans del kan liknas vid Åshöjdens BK från serietidningen Buster, med tanke på 

att det är en liten förening med små resurser. Klubben lyckas ändå hålla sig på en hög nivå 

och spela mot storlag i Sverige. 

”Ändå spelar vi på en så hög nivå och krigar med storlag runt om i Sverige och gör det riktigt 

bra... Nämen just Forward och egna talanger... det är det som syns ut i Sverige och det ska 

fortsätta synas.”  

BK Forward vill uppfattas som Västers lag där alla som bor på Väster borde komma och titta 

och stötta laget menar Mats. I framtiden vill klubben även in och konkurrera med ÖSK i hela 

Örebro beskriver Mats och förklarar samtidigt att det måste finnas visioner.  

”... så känner jag sportsligt alltså... det är ju långt dit och det blir tyngre och tyngre, det märker 

man när man sitter här och jobbar med det. Det skiljer ju ljusår mellan oss på något sätt i 

resurser... någonstans finns det cementerat även om man är fotbollsintresserad, det spelar ingen 

roll bara man får bra fotboll så är det ÖSK som gäller.”  

Han förklarar vidare att det förmodligen ser ut på samma sätt i alla städer i Sverige och jämför 

BK Forward med Brommapojkarna som också är en klubb med ett större lag (AIK) i nära 

anslutning. Mats beskriver att det är sporrande att Brommapojkarna lyckats ta sig till 

Allsvenskan med små medel.  

4.2.1.2 Positionering 

När Mats Eriksson ska förklara vilken som är den främsta publikmässiga målgruppen för BK 

Forward pratar han om fotbollsintresserade Örebroare. Han berättar vidare att det inte finns 

någon speciell åldergrupp som besöker matcherna utan att det är en blandning av 

fotbollsintresserade, men att de försöker få ner boende på Väster till hemmamatcherna.  

Mats fortsätter med att berätta att de egna ungdomarna saknas på A-lagets matcher, alltså de 

ungdomar som tillhör och spelar i klubben. Han tycker även att det vore trevligt om hela 

familjer kunde komma på matcherna. 

”Jag tycker vi saknar våra egna ungdomar, det är förhållandevis få som går och tittar... det är 

dåligt. Ändå gör vi PR och peppar för det... att de ska komma ner hit på matcherna, men det är lite 

tunt förhållandevis tycker jag.”  

Det finns, enligt Mats, inget strukturerat arbete för att locka specifika målgrupper och han har 

heller inte sett någon tydlig förändring publikmässigt de senaste åren. Mats menar dock att 

åskådarantalet tydligt följer den sportsliga framgången och tabelläget. 

”Man kan ju se publikkurvan hur den är parallell med hur vi ligger i tabellen, det är ju ganska 

klockrent…” 

 ”… det är en otrolig skillnad, när vi spelar dåligt har vi 200, när vi spelar bra har vi 700-800.”  
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För att locka mer publik i perioder då det inte går bra sportsligt har BK Forward försökt med 

olika aktiviteter, men enligt Mats är det mycket jobb med detta utan att det ger tillräckligt 

mycket tillbaka. I slutändan handlar det om att spela bra fotboll vilket leder till medial 

uppmärksamhet, menar Mats.  

”... sista året har det varit riktigt mycket positivt om Forward och det märks direkt i 

publiktillströmningen... nu har ju till och med, ekonomiskt, har ju publikintäkterna blivit något att 

räkna med, det är viktigt alltså... Tidigare var det ju försumbart, det låg på 230 personer i snitt 

och hälften av dem går in gratis.”  

När Mats Eriksson berättar om arbetet med sponsorer beskriver han att det inte finns någon 

tydlig plan för vilka typer av företag som klubben tar kontakt med, de söker brett efter 

sponsorer. Klubben har några större sponsorer som lägger 50 000 var, men Mats önskar att det 

fanns 3-4 sponsorer som kunde lägga 200 000 var men förklarar samtidigt att BK Forward 

inte har det marknadsvärdet idag.  

Kontakten med potentiella nya sponsorer sköts av en anställd som aktivt arbetar med att sälja 

föreningen och Mats menar att det är hans strategi och hans kontakter som är den viktiga 

delen i detta. Det finns planer på att strukturera upp arbetet tydligare kring dessa frågor 

förklarar Mats. 

”Vi ska försöka starta upp en kommitté, marknadskommitté med lite fler folk där vi spånar upp 

just kring de här frågorna och ert arbete vore kul att se och kanske ligger till grund för hur vi ska 

jobba vidare.”  

Samma person som sköter kontakten med nya sponsorer sköter också kontakten med 

befintliga sponsorer som Mats beskriver som ett återkommande arbete där det tillkommer 

några och faller ifrån några varje år.  

På frågan om det skett någon tydlig förändring de senaste åren vad gäller sponsring menar 

Mats att den är ganska relativ, men att han tror att de blir några fler hela tiden. Mats lyfter 

också fram och poängterar vikten av att ge någonting tillbaka till sponsorerna.  

4.2.1.3 Erbjudande 

Arbetet med att ge någonting tillbaka till sponsorerna pågår på olika fronter, dels genom det 

traditionella med reklamskyltar och logotyper på kläder osv. Utbyte sker även i form av den 

så kallade EC: n (Executive Club) där BK Forward ger tillbaka i form av intressanta 

föreläsningar för sponsorerna. Mats beskriver också att det ger kontakter att vara med i det 

nätverk som finns kring BK Forward.  

”Här skapar man ju kontakter i det här lilla, om man får kalla det så, nätverket som finns kring 

klubben... de lär känna varandra och på så sätt sprider det ju lite, förhoppningsvis, affärer till de 

här företagen”  

Enligt Mats är ändå det största bidraget från BK Forwards sida gentemot sponsorerna att de 

anordnar en golftävling, föreläsningsserierna (EC) och entrébiljetter till matcherna. På 

matcherna får även sponsorerna tillgång till fika. Mats förklarar att det enbart är de mest 
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trogna sponsorerna som besöker matcherna och att det finns mycket arbete att göra kring 

detta, men att det kräver ork och resurser.  

Vidare beskriver Mats att klubben trycker på olika saker när de försöker sälja in klubben till 

sponsorer. Vissa sponsorer är mer mottagliga för argumentet om att de gör en social insats för 

ungdomarna på Väster medan det är mindre viktigt för andra och enligt Mats är detta ett 

område de kan förbättras inom. Eftersom klubben synts mycket i media senaste åren menar 

Mats att det är en bra placering om ett företag vill profilera sitt varumärke. Han beskriver 

också hur det beror på vilka företagen riktar sig mot.  

”ICA Maxi som är störst som sponsor, de finns ju överallt, de är ju med på skyltar, de är med på 

spelare, de är med i program, de är med överallt där vi syns, på overall, ledaroverall, allt, 

överallt. Då blir det ganska spritt vill jag påstå.”  

Mats tillägger dock att det är mer utav allmosor som sponsorerna bidrar med och menar att ett 

företag inte kan lägga 200 000 och tro att de får tillbaka 400 000 om tre år när de satsar i BK 

Forward. För att det ska bli en realitet krävs det, enligt Mats, att BK Forward tar steget upp i 

Superettan och får synas i TV. Han förtydligar också svårigheten med att hela tiden spela i 

andraligan i Örebro efter ÖSK och även KIF Örebro.  

”Division 1 i Örebro slår ju inte så högt tyvärr, hade vi bott i Uppsala hade det varit skillnad, då 

är det de pengarna.”  

4.2.1.4 Strategi för marknadskommunikation 

Mats Eriksson berättar att klubben tagit in en medieansvarig, Göran, som sköter all 

kommunikation med media inför, under och efter match. Göran arbetar med detta på ideell 

basis. Under matcherna går det att följa BK Forward på Everysport där de har 

liverapportering. Vidare beskriver Mats att BK Forward har både en Facebooksida och 

Twitter och att detta sköts av spelarna i laget till största del. Spelarna har själva tagit initiativ 

till att starta upp konton på dessa sociala medier och Mats menar att det är på gott och ont, att 

det är viktigt att det är någon ansvarsfull som sköter det. Facebook- kontot har idag cirka 300-

400 följare enligt Mats. Han förklarar även att två spelare i laget bloggade på NA.se förra året, 

men att den bloggen nu ligger nere av för Mats oklar anledning.  

På frågan om det finns någon röd tråd/strategi i hur klubben kommunicerar med marknaden 

svarar Mats att någon tydlig sådan inte finns. 

”Vi har väl en slogan som heter Full Fart Framåt, den har vi haft i många år, står på bilen till 

exempel, så det är väl någonting... men det här är ju... ja... hjälp oss.”  

Matchannonserna som synts i NA:s papperstidning beskriver Mats som tråkiga då de bara 

visar att BK Forward spelar och vilka som är matchsponsor. Han menar att det finns mycket 

arbete att göra när det gäller annonsering, men att det samtidigt kostar ganska mycket pengar. 

Mats resonerar också kring huruvida det är lönt att annonsera i papperstidningen eller bara 

inrikta sig på internet då det ofta står mer inför matcherna på NA.se än i papperstidningen. 
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”Er generation har ju inte ens papperstidning, man börjar fundera, är det lönt liksom? Jag 

funderar själv på att säga upp prenumerationen, det känns ju, det är lite mossigt, man får försöka 

hitta nya vägar och nya medier att profilera sig på... det går ju blixtsnabbt idag.”  

Mats pratar om framtida målsättningar och arbetet med marknadskommunikation och 

varumärket BK Forward där det första steget är att starta en marknadsgrupp vilket inte 

existerar i dagsläget. Han menar att det blir lättare att sätta upp en tydlig strategi och tydliga 

målsättningar om de har en grupp som arbetar aktivt inom marknadsområdet. Mats beskriver 

att nu görs allt som det alltid har gjorts med undantag för vissa insatser via media för att höja 

intresset.  

”Det är gamla hjulspår kan man säga och sen försöker vi göra insatser och höja intresset, via 

media då, genom att informera och det har vi ju varit dåliga på och blivit bättre nu, men vi måste 

bli ännu mycket bättre absolut.”  

Mats inser också vikten av att ha folk som arbetar och faktiskt genomför de idéer som 

kommer upp. Han beskriver att det finns mycket idéer men att det krävs resurser för att 

anställa någon för att idéerna ska bli en verklighet och kostnaden för att anställa en person är 

hög, cirka 400 000 på ett år enligt Mats.  

”Då gamblar man helt plötsligt med någonting för insatsen är ju ganska hög för att anställa en 

människa, det är ju i alla fall en 400 000 på ett år som det kostar, men kan man få ut 800 000 då 

är det ju värt varenda krona eller mer... eller går det bara jämnt upp, ja det kanske är värt det i 

alla fall, på sikt.”  

Mats förklarar att den ekonomiska situationen inte är lysande och att BK Forward kommer att 

gå med förlust i år med cirka en halv miljon kronor, något som de vet redan nu och därför är 

förberedda på det. De vet dock att de kommer att klara av det med eget kapital men Mats 

beskriver att BK Forward levt på att sälja spelare de senaste åren och att det inte är en bra 

affärsidé. 

Mats tillåts drömma lite om hur det ser ut i BK Forward om fem år, både sportsligt och 

ekonomiskt och beskriver då hur han vill att hela verksamheten ska se ut: 

”Då är vi ett stabilt Superettanlag med ett ganska väl utvecklat kansli, vi har 

marknadsföringsresurser, vi har en jättebra tränarutbildning internt... en fotbollsakademi här med 

en egen hall och en konstgräsplan som är bäst i staden här ute. Vi har harmoni i klubben, vi har 

samarbete med några föreningar så att vi har vuxit och blivit fler ungar, ja vi har utvecklat vår 

cup till att bli ännu bättre.”  

Vidare förklarar Mats vad som krävs för att uppnå dessa drömmar och poängterar då hur 

viktigt det är med rätt person på rätt plats, att det inte fungerar med ideella arbetare för att nå 

dit. Han beskriver en skillnad mellan att ha en föreningsadministratör och en 

föreningsutvecklare. 

”Det är en jävla skillnad att administrera en grej och bara låta det rulla och gå, men ska man 

kliva vidare, då kräver det så mycket mer av människorna som jobbar med det här och det gäller 

att hitta de människorna.”  
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Mats förstår att det inte är det lättaste att hitta rätt människor men beskriver samtidigt den 

drivkraft som finns inom klubben och att det är mysigt på Trängens IP med mycket 

engagemang kring lagen. Vidare berättar Mats att det finns många bra ungdomsspelare som 

kommer underifrån, men att A-laget är för bra för tillfället. Han förklarar med detta i åtanke 

att om BK Forward inte går upp till Superettan i år kommer de vara ett bottenlag i Division 1 

nästa år. 

Avslutningsvis beskriver Mats Eriksson BK Forward med tre ord: 

”Nja, det var svårt... det är lite olika från människa till människa, men för min del är det väl... 

engagemang, glädje, teknik... fotbollsteknik.”  
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5. Analys 

I denna del kommer vår Empiri att analyseras utifrån teorin. Först utförs en analys av klubbarna var för sig 

utifrån den framtagna analysmodellen som beskrivs i Teorin. Slutligen kommer en jämförande analys att visas, 

även den utifrån den framtagna analysmodellen. 

5.1 KIF Örebro 

5.1.1 Identitet 

Gällande identiteten i KIF Örebro beskrivs klubben av Rickard Vappelin utifrån tre ord, 

passion, social responsibilitiy och familjärt. Vidare består identiteten av vilja, en vilja som 

KIF Örebros ledning vill se genom hela organisationen. Vilja och engagemang är två 

nyckelord som framhävs för att alla i klubben ska dra åt samma håll. Klubbens ambition om 

viljan och hjärtat som ska finnas i klubben mynnar ut i en närhet mellan olika parter inom 

organisationen.  

KIF Örebro vill bygga en stark identitet inom klubben där alla ska stå bakom de uppsatta 

värderingarna.  Detta stämmer överens med vad Melin (1997) skriver om att börja bygga 

identiteten internt genom starka kärnvärden som stöttas av samtliga berörda parter. De ord 

som Rickard Vappelin lyfter fram uppfattas som nyckelord för hur klubben ska arbeta internt. 

Det är också viktigt att arbeta fram tydliga riktlinjer för vad passionen, viljan, engagemanget 

och det familjära ska leda till i form av externa uppfattningar. De ord som beskrivs ska 

användas för att förmedla starka värderingar och ståndpunkter exempelvis det sociala ansvar 

som klubben står för. KIF Örebro tar ett socialt ansvar för fotbollstjejer i Örebro Län genom 

samarbete med andra damfotbollsklubbar. Det sociala ansvaret är något som klubben skulle 

kunna trycka på mer i sin identitet och arbeta för att mottagaren associerar klubbmärket med 

en positiv tanke om socialt ansvar.    

Rickard Vappelin beskriver att KIF Örebro funderat kring om de skulle tjäna på att bryta sig 

loss från moderföreningen Karlunds IF där KIF Örebro i dagsläget är en sektion. Detta medför 

en problematik i och med att klubbmärket framträder i andra sammanhang än vid tillfällen där 

KIF Örebro damfotbollsförening är representerat. Eftersom att klubbmärket är detsamma för 

alla sektioner inom föreningen innebär det i förlängningen att andra sektioners agerande 

påverkar synen på damfotbollssektionen. Pritchard, Stinson och Patton (2010) beskriver dock 

att det finns faktorer som gör att supportar identifierar sig med klubben. Detta kan skapa en 

problematik i att byta klubbnamn och klubbmärke då det kan leda till att supportrarna slutar 

identifiera sig med klubben. 

Vi anser dock att de positiva faktorer som kan uppstå överväger de potentiella negativa 

konsekvenserna. Vi ser det som positivt för att KIF Örebro kan skapa en egen unik identitet, 

som inte kan kopplas samman med herrfotboll. Eftersom mycket av KIF Örebro:s arbete 

bygger på att stärka damfotbollen i Örebro Län skulle deras varumärke stärkas av att enbart 

vara en damfotbollsklubb.  
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5.1.2 Positionering 

Då KIF Örebro är det enda laget i Örebro Län som spelar i den högsta serien differentierar de 

sig mot andra aktörer på marknaden. Genom detta har de en stor fördel gentemot sponsorer 

som enligt Rickard Vappelin inte värderar klubben utifrån herr- eller damfotboll. Sponsorerna 

värderar istället att få synas i så många sammanhang som möjligt. Denna position kan KIF 

Örebro utnyttja i större utsträckning än i dagsläget, genom att använda sin positionering i 

erbjudanden och marknadskommunikationen. Enligt Rickard Vappelin finns det i dagsläget 

ingen tydlig strategi för arbetet med befintliga och potentiella sponsorer. Då sponsorer är en 

viktig inkomstkälla för fotbollsklubbar i Sverige behöver KIF Örebro arbeta fram en tydlig 

strategi för arbetet med sponsorer.  Som Bühler och Nufer (2010) poängterar är antalet 

supportrar en viktig faktor för sponsorer, vilket innebär att det även krävs en tydlig strategi för 

arbetet med olika målgrupper.  

KIF Örebro arbetar idag på ett bra sätt vid analys och uppföljning av befintliga målgrupper. 

Rickard Vappelin menar att den största publikgruppen består av män i 60-års åldern. Men 

samtidigt finns ett fokus på att locka till sig unga tjejer i länet för att öka denna publikgrupp. 

Tokuyama och Greenwell (2011) menar att stor vikt ska läggas vid att anpassa 

marknadskommunikationen beroende på konsumentens involveringsgrad. I detta fall skulle 

det innebära att KIF Örebro är tydliga i sin marknadskommunikation gentemot denna 

specifika grupp. Det är av stor vikt för KIF Örebro att inledningsvis skilja på 

produktpositionering, det som faktiskt presenteras på fotbollsplanen, och den psykologiska 

positioneringen, de känslor om socialt ansvar och damfotbollsengagemang som väcks vid 

associationer med KIF Örebro. Produktpositioneringen och den psykologiska positioneringen 

är enligt Melin (1997) intimt förknippade med varandra, vilket innebär att de bör 

sammanstråla för att gemensamt skapa en positioneringsgrund. Beroende på sammanhang kan 

KIF Örebro sedan välja att trycka mer eller mindre på dessa två typer av positionering.  

5.1.3 Erbjudande 

Som tidigare nämnts finns det många idéer och planer inom KIF Örebro, dels gentemot 

sponsorer och dels mot publik. För sponsorer gäller det diverse nätverksträffar och att spelare 

utför arbetstimmar hos sponsorerna. För publiken finns det idag kringarrangemang på 

matchdagar, och klubben deltar även vid olika events som anordnas i Örebro. Vissa av 

aktiviteterna utförs kontinuerligt, exempelvis kringarrangemangen på matchdagar, medan 

andra enbart är i planeringsfasen. Exempelvis är nätverksträffarna det som är nästa steg i 

utveckling av erbjudandet till sponsorerna.  Utvecklingsarbete sker även mot medlemmar och 

publik, där KIF Örebro vill utöka erbjudandet. Medlemskapet ska innebära mer än enbart ett 

stödmedlemskap. Då detta i dagsläget är i planeringsfasen finns ingen utarbetat strategi eller 

inget konkret erbjudande, men det finns planer på olika former av rabatter och andra förmåner 

samtidigt som medlemskapet ger fritt inträde på hemmamatcher.  

Vid utformning av erbjudandet behöver KIF Örebro vara noggranna i vad som erbjuds. Som 

Bodet och Bernache-Assollant (2011) framhäver räcker inte enbart lojaliteten till en klubb för 

att få en hög kundnöjdhet. Den transaktionsspecifika kundnöjdheten har stor betydelse och 
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publiken vill känna att erbjudandet matchar verkligheten. Om erbjudandet är otydligt eller 

felaktigt skapas förväntningar som klubben inte kan infria. Samtidigt behöver erbjudandet 

skiljas beroende på om det riktas mot sponsorer eller publiken. KIF Örebro behöver därför 

analysera vilka faktorer som är avgörande hos de olika grupperna för att kunna utforma 

tydliga erbjudanden.  

5.1.4 Strategi för marknadskommunikation 

Melin (1997) beskriver vikten av att de olika typerna av kommunikation bör samspela och 

följa en röd tråd. Detta är något som KIF Örebro behöver ta i beaktning nu då de arbetar med 

sin kommunikationsplan. Rickard Vappelin menar att KIF Örebro tar varje tillfälle som finns 

att kommunicera ut sin strategi och vision, vilket kan skapa en problematik om de tidigare 

stegen i varumärkesuppbyggandet inte är ordentligt genomförda. Klubben har en filosofi om 

att stärka damfotbollen i Örebro län, men samtidigt finns det konkreta mål om att stärka 

klubbens ekonomi. Detta visar ytterligare hur viktigt arbetet med kommunikationsplanen är. 

Samtidigt som det krävs mycket arbete att kommunicera ut klubbens budskap och stärka 

damfotbollen krävs det strikta ekonomiska prioriteringar för att de ekonomiska målen ska 

uppnås. 

Dock kan klubben få mycket uppmärksamhet gratis. Vi anser att det är positivt att alla 

personer inom klubben aktivt arbetar med att förmedla klubbens budskap extern, samtidigt 

som klubben får hjälp av damlandslagets förbundskapten Pia Sundhage då hon agerar som en 

ambassadör. Detta är enligt Mårtensson (2009) positivt då arbetet med att underhålla 

kännedomen om varumärket behöver skötas kontinuerligt. Men då dessa budskap 

kommuniceras från ett flertal olika håll och på olika sätt skapas en problematik om det inte 

sker en uppföljning på vilka budskap som kommuniceras. Det är av stor vikt att alla budskap 

följer en röd tråd för att inga olikheter ska uppstå.  

 

5.2 BK Forward 

5.2.1 Identitet 

BK Forward beskriver sig som en talangfabrik där stort fokus ligger på ungdomsfotbollen. 

Dock finns det stora brister i klubbens sätt att arbeta med sin identitet, vilket Melin (1997) 

framhäver som en viktig faktor. I sin presentation till sponsorer använder de vissa nyckelord 

för att beskriva klubben. Men samtidigt framkommer det i intervjun att det inte finns några 

konkreta kärnvärden som är framtagna gemensamt inom organisationen. Dock finns 

förutsättningarna för att bygga upp en stark identitet. Klubben tar ett stort ansvar för 

ungdomarna på väster i Örebro, och kan ses som västers lag i staden. I arbetet med 

kärnvärdena kan dessa faktorer lyftas in, och framhävas inom organisationen. Detta är dock 

ett arbete som behöver göras ordentligt för att kärnvärdena verkligen ska spegla det arbete 

som görs. Genom att arbeta fram konkreta kärnvärden blir steget lättare till att få fram vilka 

produktattribut klubben kan erbjuda. Produkten blir således inte enbart en fotbollsmatch, utan 

andra upplevelser kan appliceras till produkten. Dock kan igenkänningsfaktorn minska för 
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klubbmärket om denna skulle förändras i arbetet med märkesidentiteten. Istället bör fokus 

ligga på att framhäva känslor och upplevelser som kan appliceras på det redan existerande 

klubbmärket. Detta utifrån de framarbetade kärnvärden som ligger till grund för klubbens 

identitet.  

Då BK Forward är en klubb med begränsade resurser, och de flesta inom organisationen 

arbetar på ideell basis, kan det uppstå viss problematik kring arbetet med att strukturera upp 

identiteten. Dock är det ett arbete som inte kräver några monetära investeringar, det som krävs 

är att de personer som är involverade och engagerade bidrar med sin tid. Mats Eriksson 

berättar exempelvis att det finns en stor närhet mellan personer inom klubben, och ser 

Trängens IP som den naturliga mötesplatsen för samtliga individer i organisationen. Genom 

att involvera alla i organisationen i arbetet med identiteten leder till att det finns ett 

strukturerat arbetssätt på alla olika nivåer. Är denna tydlig internt är det även enklare att 

kommunicera denna identitet externt.  

5.2.2 Positionering 

BK Forward har ingen tydlig strategi för hur de arbetar med olika målgrupper, dels för att 

locka nya målgrupper men även hur de förstärker de målgrupper som redan är starka. Det 

finns en vilja i klubben om att vara laget på Väster i Örebro, att alla boende på Väster ska 

komma och stötta laget på Trängens IP. Denna målgrupp har ett geografiskt ursprung då 

Trängens IP, anläggningen där BK Forward huserar, ligger på Väster och det blir därför 

naturligt för klubben att inrikta sig på denna del av Örebro. Arbetet med att positionera sig 

som Västers lag har skett genom att en medlemstidning delats ut i brevlådorna på Väster med 

information om klubben. Att framhäva denna differentiering kan, som Melin (1997) hävdar, 

innebära att klubben kan skapa unika produktattribut och skapa ett starkare varumärke.  

Inom detta område finns det mycket mer att göra för de som arbetar aktivt inom BK Forward, 

först och främst måste de fastställa vilka som är de största målgrupperna, dels publikmässigt 

och även gällanden sponsorskap. En god start skulle vara att urskilja vilka olika åldersgrupper 

som är mest representerade i publiken på matcher. Som BK Forward beskriver det i dagsläget 

är det en stor spridning, men det finns ingen djupare analys av vilka som faktiskt är åskådare 

på en hemmamatch för BK Forward. Det enda som lyfts fram vid intervjun är att de egna 

ungdomarna saknas på matcherna, alltså de ungdomar som aktivt spelar i ungdomslagen i BK 

Forward. Det finns dock ingen tydlig plan för hur de ska locka dessa ungdomar till matcherna, 

någonting som genomlyser hela positioneringsarbetet, att det inte existerar en bakomliggande 

strategi för hur klubben ska arbeta för att rikta sig mot olika målgrupper och även hur de ska 

följa upp det arbetet.  

De sportsliga framgångarna är klubbens produktattribut vilket i sin tur leder till att 

produktpositionering sker genom resultaten som laget presterar på fotbollsplanen. Klubbens 

Ordförande beskriver att publikantalet påverkas markant utefter hur det går för laget i 

matcherna. Klubbledningen har relativt liten chans att påverka det sportsliga resultatet under 

pågående säsong. Någonting som de kan påverka är dock vad klubben kan göra för att locka 

publik även om det går dåligt på fotbollsplanen. Det är då viktigt att förstå vad som lockar 
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människor att ta sig till Trängens IP. Det kan vara de sportsliga framgångarna (Gray & Gray, 

2012) eller identifieringen med klubben (Pritchard, Stinson och Patton, 2010). Utifrån den 

informationen kan klubben sedan anordna olika kringarrangemang för att tillfredsställa 

åskådarna.  

Den psykologiska positioneringen är vad BK Forwards klubbmärke förknippas med och där 

finns i dagsläget ingen strategi kring vad de vill bli associerade med. Detta beskrivs även 

tidigare i denna analys, hur pass viktigt det är att fastställa en tydlig identitet. Utifrån denna 

identitet kan sedan klubben positionera sig på olika sätt genom att rikta sig mot en viss typ av 

sponsorer och då trycka på den identitet som BK Forward har. Den sociala insats som klubben 

gör för ungdomar i Örebro och framförallt i stadsdelen Väster är något de själva tycker är bra. 

Det som behöver göras är att de måste konkretisera vad de faktiskt gör för social insats och 

sedan använda sig utav detta i sin positionering.  

Sammanfattningsvis saknar BK Forward en tydlig strategi för hur de vill positionera sig på 

marknaden gentemot sponsorer, publik och övriga intressenter. Ett första steg för att påbörja 

arbetet med detta är att skaffa en större medvetenhet om vilka intressenter de har i dagsläget, 

de måste reda ut vilken typ av människor som följer BK Forward. Detta tillsammans med den 

identitet som de också måste tydliggöra kommer sedan att ligga till grund för hur de väljer 

väg på marknaden i form av positionering.  

5.2.3 Erbjudande 

Som vi tidigare i denna analys varit inne på finns det brister i klubbens arbete, både vad gäller 

identitet och positionering. Bristen på medvetenhet i de val klubben gör leder också till att 

erbjudandet inte blir optimalt. I intervjun framkommer att klubben framförallt vill se 

ungdomar från de egna leden på A-lagets hemmamatcher, men det skapas inte ett specifikt 

erbjudande för dem. Här krävs en mycket tydligare struktur och anpassning i erbjudandet för 

att kunna påverka eventuella målgrupper. Klubben behöver göra tydliga analyser av vad som 

lockar personer till matcherna (Tapp, 2004). Mats diskuterar också hur klubben under 

perioder med sämre sportsliga resultat valt att försöka locka till sig publik genom 

kringarrangemang, men att dessa inte varit kostnadseffektiva. De har helt enkelt inte sett den 

önskade publiktillströmning som de hoppats arbetet ska leda till. Här är det återigen bristen på 

medvetna val som är central, och klubben bör skapa någon sorts plan för hur exempelvis 

dessa kringarrangemang kan se ut. BK Forward kan bland annat fundera över om dessa 

kringarrangemang ska anpassas efter de som vanligtvis går på matcherna, eller om de ska 

rikta det mot en önskad målgrupp som inte tidigare gått på matcherna. En ökad 

publiktillströmning kan således leda till ett större antal sponsorer och ökade intäkter då 

sponsorer, enligt Bühler och Nufer (2010), ser antalet supportrar som en viktig faktor. 

Sett till vad BK Forward erbjuder sina sponsorer uppfattar vi dem som relativt nöjda med 

dessa arrangemang, även om Mats här anser att arbetet kan förbättras. De träffar som 

anordnats med Executive Club har av klubben uppfattats som uppskattade, och klubben har 

därför valt att fortsätta detta arbete. Mats uttrycker dock att sponsorsummorna är små i 

relation till vad sponsorerna faktiskt får ut av sitt sponsorskap. I dagsläget får sponsorerna 
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”medlemskap” i EC, matchbiljetter, plats i den årliga golftävlingen och fika i samband med 

hemmamatcherna. Här finns stora möjligheter att utveckla sitt erbjudande, och arbeta med en 

större anpassning. Detta uttrycker också Mats i vår intervju och här visas en medvetenhet om 

att BK Forward, när de försöker sälja in klubben, trycker på olika punkter. Återigen handlar 

det här om att skapa en struktur och tydlighet i arbetet som görs. När Mats får frågan om hur 

arbetet med befintliga och nya sponsorer ser ut kan han inte konkret beskriva hur den 

sponsoransvarige arbetar, och på vilket sätt denne säljer in klubben. Vi anser att bristen på en 

röd tråd och tydlig kommunikation stoppar upp arbetet med att skapa bra och tydliga 

erbjudanden för samtliga målgrupper, publik som sponsorer. Vi menar att en intern tydlighet 

gällande identitet och positionering utgör en viktig grund för vidare arbete med erbjudanden 

av olika slag.  

5.2.4 Strategi för marknadskommunikation 

BK Forward har under de senaste åren fått en ökad medial exponering. Dels i media då de 

sportsliga framgångarna har ökat, men även uppmärksamhet på diverse sociala medier som 

Facebook och Twitter. Klubben har tidigare även haft en blogg på Nerikes Allehanda:s 

hemsida. Dessa sociala medier har genomgående skötts av spelare i klubbens Seniorlag, vilket 

är en styrka hos klubben. Då spelarna själva är engagerade och bidrar till den mediala 

exponeringen behöver klubben inte investera i att få denna uppmärksamhet. Dock finns det en 

problematik även här. Liksom i de tidigare stegen finns här ingen röd tråd för klubbens 

marknadskommunikation, som Melin (1997) beskriver som avgörande för att undvika att 

olika budskap kommuniceras. Då klubben inte har en utarbetad strategi för sin 

marknadskommunikation, och spelarna sköter stora delar av den, kan det uppstå olikheter i de 

budskap som kommuniceras externt. Exempelvis kan det uppstå skillnader i vilka värderingar 

som exponeras.  

Klubben bör därför arbeta fram en stark kommunikativ identitet utifrån de tidigare stegen, 

framförallt klubbens grundläggande identitet med väl utformade kärnvärden. Om denna 

strategi arbetas fram blir det således smidigare att kommunicera ut klubbens identitet och 

stärka varumärket. Inom klubben finns det tankar om att utveckla denna del av organisationen 

då tidiga planer på en marknadsgrupp har kommit på tal. Denna grupp skulle således få ett 

stort ansvar i att ha en övergripande blick på alla de budskap som kommuniceras ut från 

klubben. Exempelvis behöver gruppen hålla sig uppdaterade och se till att klubbens verbala 

identitet överensstämmer med den visuella identiteten, exempelvis genom att undvika 

motsägelser i bildreklam och slogans.  
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5.3 Sammanfattande analys 

Utifrån den analys som gjorts av de båda klubbarna framkommer en del nyckelbegrepp, som 

visas i Figur 5. 

 

Figur 5. Sammanfattande analys av de båda klubbarna utifrån analysmodell.  
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För KIF Örebros del består dessa nyckelbegrepp av Socialt ansvar där de tar ett ansvar för 

unga fotbollsspelande flickor i Örebroregionen. Damfotboll då de vill utveckla och stärka 

damfotbollens status i landet. Gemensamma värderingar för att allt det klubben står för ska 

delas av alla involverade. Klubbmärke då de i dagsläget är en del av en organisation med flera 

inriktningar, men att möjligheten finns att bryta sig loss och skapa en egen identitet. Högsta 

serien eftersom de är det enda laget i länet som spelar i den högsta serien. Uppföljning av 

målgrupper för att de i dagsläget riktar sitt arbete mot specifika målgrupper och samtidigt 

analyserar resultatet. Unga tjejer eftersom de ser dem som den viktigaste målgruppen. 

Kringarrangemang för att locka personer med olika grad av fotbollsintresse. Medlemskap för 

att utvecklingsarbete sker för att ge någonting tillbaka till medlemmarna. Nätverksträffar 

eftersom sponsorerna ska få en arena att mötas på. Varje tillfälle som ges då de vill synas i 

alla möjliga forum. Pia Sundhage eftersom att hon är en person med hög status som talar gott 

om klubben och agerar ambassadör. Hög involveringsgrad eftersom alla inom och runt 

klubben arbetar aktivt med att förmedla klubbens budskap. 

För BK Forwards del består dessa nyckelbegrepp av Socialt ansvar där de tar ett ansvar för 

unga pojkar i stadsdelen Väster i Örebro. Ungdomsfotboll eftersom de har en bred 

ungdomsverksamhet och en framgångsrik Talangutveckling. Närhet internt då de har en given 

mötesplats på Trängens IP och en familjär känsla i klubben. Västers lag eftersom de riktar sig 

mot fotbollsintresserade individer i stadsdelen Väster i Örebro. Ingen strategi eftersom att de 

saknar en tydlig strategi kring positioneringsarbete i klubben. Sportsliga framgångar då 

framgångarna är en avgörande faktor för publiktillströmningen och hur de positionerar 

klubben. Kringarrangemang eftersom att mer kraft bör läggas kring detta vid sämre sportsliga 

resultat. Executive Club då det är ett viktigt arbete för att ge någonting tillbaka till 

sponsorerna. Förmåner för att det är ett sätt att visa sponsorerna att de är välkomna till 

klubben. Medial exponering då de utökat den mediala exponeringen och kan utnyttja det till 

större del. Sociala medier eftersom att spelarna hjälper klubben att nå ut till framförallt de 

yngre målgrupperna på ett kostnadseffektivt sätt. Marknadsgrupp för att det behövs en grupp 

som tydligt fokuserar på att utveckla klubbens marknadskommunikation och 

varumärkesbyggande. 
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6. Diskussion 

Utifrån analysen av KIF Örebro och BK Forward framkommer, i förhållande till 

analysmodellen, en del likheter och skillnader mellan klubbarna. Vår uppfattning av 

klubbarna är att de i dagsläget befinner sig på samma nivå vad gäller 

marknadskommunikation och varumärkesuppbyggnad. En nivå där de inte har en tydlig 

strategi för arbetet kring dessa områden i klubben. Den stora skillnaden mellan klubbarna är 

dock att KIF Örebro, till skillnad från BK Forward, har påbörjat ett utvecklingsarbete kring 

just marknadskommunikationen och hur de ska bygga ett starkt varumärke. KIF Örebro 

befinner sig just nu i en planeringsfas där de arbetar med att sätta tydliga ramar kring vad som 

är klubbens identitet, vad de kan erbjuda och hur erbjudandet ska förmedlas externt genom 

marknadskommunikationen. BK Forward befinner sig i en situation där de inte har någon 

välarbetad strategi kring identitet, erbjudande eller marknadskommunikation. Det sker heller 

inget aktivt arbete för att utforma en sådan strategi eller plan, det enda som visar på något 

slags utvecklingsarbete är att det finns planer på att tillsätta en marknadsgrupp.   

För att bygga ett starkt varumärke krävs det tydliga konkreta kärnvärden, vilket är något de 

båda klubbarna brister i. BK Forward har på många sätt flera identitetsfaktorer som går att 

bygga vidare på, men dessa har inte konkretiserats vilket gör att kärnan i klubben blir otydlig. 

Mats Eriksson ger inget rakt svar på vilken identitet klubben har, men när han börjar beskriva 

klubben går det att hitta faktorer som utgör BK Forwards identitet. Genom att ta till vara på 

dessa faktorer och tydliggöra dem till kärnvärden skulle BK Forward få en tydlig grund att 

bygga sitt varumärke på. KIF Örebro däremot har många tankar och idéer kring arbetet med 

identiteten, men de tar enligt vår mening in för många begrepp vilket även här skapar en 

otydlighet kring kärnan. Samtidigt finns en medvetenhet om vikten av en stark identitet, men 

denna behöver tydliggöras genom att precisera vilka kärnvärden klubben har och vad de står 

för. Vi anser att det är viktigt för klubbarna att arbeta fram en stark och tydlig identitet som 

alla i klubben kan stå bakom och arbeta utifrån. Detta ligger till grund för hur klubben sedan 

väljer att positionera sig på marknaden.  

Positioneringsmässigt finns det stora skillnader mellan de båda klubbarna. KIF Örebro är 

bland lagen i länet ensamma om att spela i den högsta serien. Att de har denna position kan ge 

stora fördelar i utformandet av sina erbjudanden och sin marknadskommunikation. BK 

Forward har däremot inte denna fördel, men är starkt förknippade med en specifik stadsdel i 

Örebro vilket kan ge en unik positioneringsmöjlighet. Även om det finns en likhet i att båda 

klubbarna riktar sig mot de egna aktiva ungdomsspelarna, finns det skillnader i arbetet med 

detta. KIF Örebro riktar sig även mot andra lags ungdomsspelare och är aktiva i uppföljningen 

av olika målgruppers närvaro på matcher. BK Forward har brister i sitt arbete att aktivt locka 

till sig andra målgrupper, det sker heller ingen uppföljning för att analysera närvaron. Vi anser 

att identiteten i samband med positionering skapar förutsättningarna för att specificera 

klubbens erbjudande gentemot sponsorer och publik.  

Angående erbjudandet arbetar båda klubbarna med kringarrangemang vid lagens 

hemmamatcher. KIF Örebro har planer på att utöka dessa för att erbjuda något mer än enbart 

fotbollsmatcher, och på så sätt locka till sig publik med olika grad av fotbollsintresse. BK 
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Forward beskriver istället att dessa kringarrangemang använts vid perioder av sämre 

sportsliga resultat och att det ofta kräver mer arbetskraft än det ger tillbaka i form av intäkter. 

Dock har båda insett vikten av arbetet med sponsorer, att ge någonting tillbaka. I detta 

avseende ligger BK Forward i framkant då de erbjuder Executive Club, förmåner vid 

matcherna och en årlig golftävling. KIF Örebro har arbetat med nätverksträffar som infunnit 

sig vid enstaka tillfällen varje år. Dock sker ett utvecklingsarbete för att göra dessa mer 

frekventa. I och med detta finns stor utvecklingspotential hos båda klubbarna i att förbättra 

erbjudanden som riktar sig mot publiken. Genom att förbättra kringarrangemangen går det att 

minska betydelsen av de sportsliga resultaten och locka till sig publik genom andra aktiviteter. 

Dessa aktiviteter behöver inte alltid ske i samband med match. Möjligheten finns att anordna 

olika typer av events för att skapa och underhålla intresset kring klubben. Vi anser att 

klubbarna bör arbeta fram en tydlig identitet som leder till hur de positionerar sig som i sin tur 

mynnar ut i de faktiska erbjudanden som vardera klubb står för. Dessa tre delar skapar 

gemensamt underlaget för hur klubbarna utformar en röd tråd i strategin för 

marknadskommunikation. Genom att arbeta på detta sätt kan klubbarna bygga upp en tydlig 

grund de sedan kan arbeta vidare efter för att till slut fastställa en strategi för hur de 

kommunicerar klubbens budskap externt.  

Avseende strategi för marknadskommunikation saknas tydliga riktlinjer i båda klubbarna i 

dagsläget. KIF Örebro arbetar för tillfället med att utveckla en kommunikationsplan för att 

skapa en röd tråd i sättet de kommunicerar med marknaden. I klubben finns ett 

marknadsutskott, där Rickard Vappelin är ansvarig, som arbetar aktivt med att strukturera upp 

detta arbete. I BK Forward däremot finns inga tydliga framtidsplaner gällande hur 

marknadskommunikationen ska ske. I dagsläget finns ingen tydlighet i hur BK Forward 

kommunicerar sitt varumärke utåt, bristen på samspel mellan ordförande och sponsoransvarig 

skapar en problematik. Till största del sker marknadskommunikationen av spelarna i BK 

Forwards A-lag via sociala medier vilket gör att det är svårt för ledningen att kontrollera vad 

som kommuniceras. Vi anser att båda klubbarna kan utveckla arbetet med 

marknadskommunikationen för att skapa en röd tråd i all kommunikation med marknaden. 

KIF Örebro har påbörjat utvecklingsarbetet, och BK Forward har planer på att tillsätta en 

marknadsgrupp vilket kan innebära en start på ett liknande utvecklingsarbete i BK Forward. 

Den röda tråden som skapas i klubbarna ska sedan styra hur all kommunikation sker i alla 

forum, audiellt, verbalt och visuellt. Vi anser att båda klubbarna bör utveckla en tematisk 

identitet i sin kommunikation mot marknaden för att mottagaren ska känna igen klubben och 

direkt uppfatta att det är ett budskap från den specifika klubben.  

Något som framkommer av denna studie är de båda klubbarnas sociala arbete. Både KIF 

Örebro och BK Forward nämner vid ett flertal tillfällen de insatser de gör för ungdomarna i 

länet och Örebro som stad. Ändå är detta något som inte uppmärksammas i den stora 

utsträckning som det kan. BK Forward nämner exempelvis att de uträttar mycket för 

ungdomarna i stadsdelen Väster, men att de ändå inte får det stöd de förtjänar av Örebro 

Kommun. Även om kommunen inte väljer att uppmärksamma detta humanitära arbete, kan 

klubbarna ändå förbättra sitt anseende och även stärka sitt varumärke genom att kommunicera 

detta externt.  Genom att trycka på denna faktor kan publiken öka sina sympatier med 
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klubben, samtidigt som fler sponsorer vill synas i samband med klubbens aktiviteter, vilket i 

slutändan kan ge ökade intäkter. Även samarbetsavtal med andra organisationer som arbetar 

med sociala insatser kan framkomma. För att kommunicera detta utåt kan ännu ett specifikt 

erbjudande behöva utformas.  
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7. Slutsats 
 

Utifrån den analys som gjorts och den diskussion som förts har en reviderad modell tagits 

fram, vilken visas i Figur 6. 

Det som även framkommit av denna studie är att ett flertal steg behöver genomgås för att 

bygga upp ett starkt varumärke. En första faktor är att det krävs en grund i form av en stark 

identitet. Denna identitet behöver formas efter starka gemensamma kärnvärden som 

genomsyrar klubben internt. När identiteten är fastställd kan klubben positionera sig, och 

börja arbetet med att definiera målgrupper. 

När varumärket sedan börjar ta form kan klubbarna tydliggöra sina erbjudanden. Dessa 

erbjudanden bör särskiljas och te sig annorlunda beroende på om de riktas mot publik eller 

sponsorer. Under studiens gång har vi också identifierat en tredje grupp som klubbarna kan 

rikta sig mot, nämligen Övriga intressenter. Denna grupp har tillkommit på grund av att 

klubbarna tydligt diskuterar den roll de har för samhället de verkar i, och den kommun de 

representerar. Även väldefinierade erbjudanden bör riktas mot Övriga intressenter. 

När dessa erbjudanden väl är utformade krävs det att dessa kommuniceras ut externt. För att 

lyckas förmedla de budskap klubbarna vill krävs en tydlig strategi för 

marknadskommunikationen. En viktig faktor är att strategin har en röd tråd och följer ett 

framarbetat tema, oavsett om budskapen förmedlas verbalt, audiellt eller visuellt. 

 

Figur 6. IPEM-modellen. 



49 
 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Eftersom att denna studie har haft ett internt perspektiv, skulle det vara intressant att studera 

det externa perspektivet i form av publikens och sponsorernas upplevelser. Det externa 

perspektivet skulle kunna ge ny information som kan bidra till arbetet med 

varumärkesuppbyggnad och marknadskommunikation.  
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Bilagor 

 
Bilaga 1. Intervjuguide 

 
Vilken är din roll i klubben? 

Hur länge har du varit involverad i klubbens arbete?  

Hur har utvecklingen sett ut inom klubben sen du blev involverad? 

Hur många arbetar aktivt i klubben? 

Hur många heltidsanställda finns i klubben? 

Identitet 

Beskriv klubben med tre ord. 

Vilka kärnvärden står klubben för? 

Vad gör er klubb unik? 

Vad erbjuder er klubb för produkt?  

Vad vill ni att klubbmärket ska associeras med?  

Hur vill ni uppfattas av era sponsorer? Er publik? Övriga intressenter?  

Positionering 

Vilken är er främsta målgrupp publikmässigt? 

Vilka målgrupper vill ni rikta er mot publikmässigt och på vilket sätt arbetar ni med detta? 

Vilka potentiella målgrupper skulle ni kunna arbeta mot? 

Hur följer ni upp arbetet med att locka specifika målgrupper? 

Har ni sett någon tydlig förändring publikmässigt de senaste åren? 

Har ni någon plan för vilka typer av företag ni tar kontakt med gällande sponsorskap? 

Hur fungerar arbetet med potentiella nya sponsorer? 

Hur fungerar arbetet kring kontakt med befintliga sponsorer? 

Har ni sett någon tydlig förändring vad gäller sponsring de senaste åren?  

Bortsett från publik och sponsorer, vilka är era övriga intressenter?  

Erbjudande 

Hur arbetar ni för att ge någonting tillbaka till sponsorerna så att de känner att de får ett 

utbyte?  
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Om du tänker på allt det vi gått igenom, Hur skulle du beskriva din klubbs erbjudande 

gentemot Publik/Sponsorer/Övriga intressenter? 

Marknadskommunikation 

Hur arbetar ni rent konkret för att stärka klubbens namn i länet och över landet, förutom att 

stärka era sportsliga resultat?  

Finns det någon röd tråd/strategi med hur ni kommunicerar med marknaden (tematiskt, 

verbalt, audiellt, visuellt)? Om ja, hur ser den ut? Om nej, Varför inte, hur går tankarna kring 

detta? 

Vad har ni för mål med verksamheten för framtiden? Hur ser strategin ut för att nå målen 

gällande marknadskommunikation och arbetet med varumärket? 

 


