
  

 

Kompispassning 

En kvalitativ studie om sportföreningars strategiska 

kommunikation och relationen till kommunen 

 

Ante Forsström & Marcus Heggem 

Informations- och PR-programmet 

Höstterminen 2017 



Förord 

Vi vill inleda uppsatsen med att rikta ett stort tack till 

vår handledare Elisabet Ljungberg för ett konstruktivt 

och gott samarbete.  

Anders Johansson, Pernilla Berg, Lars Backlund, Ewa 

Lindstrand, Johan Martinsson och Lars Norlander. Tack 

för att vi fick tillåtelse att trakassera er! 

  



Abstract 

Titel: Kompispassning – en kvalitativ studie om sportföreningars strategiska kommunikation 

och relationen till kommunen 

Författare: Ante Forsström & Marcus Heggem 

Kurs, termin och år: C-uppsats, höstterminen 2017 

Antal ord i uppsatsen: 16573 

Problemformulering och syfte: Hur förhåller sig elitföreningar till strategisk kommunikation, 

och specifikt dess kriskommunikation? Studien har granskat två föreningar som under de 

senare åren på ett eller annat sätt varit i svåra kriser som haft ödesdigra konsekvenser. Utifrån 

detta har den undersökt hur den strategiska kommunikationen tillämpats, hur 

kommunikationen under kris har sett ut samt om dessa kriser haft någon påverkan på 

relationen till den lokala kommunen. Sport överlag är ett fenomen som har ett överflöd med 

kriser (Kitchin & Purcell, 2017:661). Även fast det vore självklart för professionella 

sportorganisationer att ha en välutvecklad kriskommunikationsplan så har det visat sig att de 

flesta organisationer fortfarande arbetar för reaktivt och ineffektivt med sitt krisförebyggande 

arbete. Detta är var vår studie tar avstamp ifrån. 

Metod och Material: Studiens insamling av material har genomförts med användningen av 

samtalsintervjuer. Intervjuerna har involverat sex medarbetare, varav tre med anknytning till 

föreningarna och tre till kommunerna.  

Huvudresultat: Det finns en stor medvetenhet kring att den strategiska kommunikationen växt 

fram som något viktigt, men att de som organisationer inte har anpassat sig till denna 

utveckling. Resultatet tyder på att det krävs ett ytterligare fokus på den strategiska 

kommunikationen för att även kriskommunikationen ska få utrymme att utvecklas och på så 

sätt användas av föreningarna. Relationernas betydelse knyts ann till städernas varumärke 

men skvallrar även om en brist på kontinuerlig kontakt. 

Nyckelord: Strategisk kommunikation, Kriskommunikation, Relationsskapande, 

sportföreningar, kommun. 
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Problembakgrund- och formulering 

GIF Sundsvall och Timrå IK är två sportorganisationer belägna i Sundsvall respektive Timrå 

som på senaste åren har fallit offer för liknande problem. Dessa föreningar har pågående 

ekonomiska ansträngningar. GIF Sundsvalls ekonomiska läge beskrivs som akut och de 

beräknades gå back med 5 miljoner kronor under föregående säsong. Klubbens ordförande 

Johan Nikula har gått ut med att man kommer att vända sig till externa aktörer för att ta sig ur 

krisen, däribland Sundsvalls kommun (Andersson, 2017). Timrå IK har i sin tur en skuld på 2 

miljoner kronor till Timrå kommun och enligt Jan-Christer Jonsson, ordförande i kultur och 

tekniknämnden, är det ingen nyhet att Timrå IK har ekonomiska bekymmer (Lunneborg, 

2017). Den gemensamma nämnaren i dessa fall, förutom ekonomiska problem, är att de söker 

stöd från respektive kommun. Peder Björk, kommunalråd på Sundsvalls Kommun, uttalade 

sig på följande vis om relationen till GIF Sundsvall: “Det vore förstås oerhört tråkigt om 

Sundsvall skulle förlora sitt elitlag i fotboll. Klubben betyder mycket för staden och för hur vi 

marknadsförs ute i landet” (Lindblom, 2017). Timrå Kommun hjälpte Timrå IK genom att 

köpa deras arena, en kostnad på 45 miljoner kronor, som alternativ till att klubben skulle gå i 

konkurs (Nord & Lund, 2015). 

Det skulle kunna argumenteras för att sportorganisationer och deras lokala kommuner är en av 

varandras viktigaste intressenter då de är beroende av varandra för att nå framgång. 

Organisationerna vill ha en god relation med kommunerna för att de hjälper dem på ett 

ekonomiskt plan. Kommunerna vill i sin tur ha en god relation med organisationerna för att de 

hjälper dem marknadsföra staden i den sportsliga världen. Det borde därför ses som en 

självklarhet av sportorganisationer och kommuner att vårda relationen till varandra.  

Kommunikation spelar en kritisk roll i krissituationer (Heide & Simonsson, 2015:224). 

Tidigare forskning inom ämnet visar även att planering av kommunikation innan krisers 

faktum är till stor underlättnad för organisationer, då det skapar en plan för hur kriser ska 

hanteras mer generellt. Samma studie visar även vikten av att i ett tidigt stadie skapa stabila 

relationer till viktiga intressenter, och inte etablera dessa när krissituationen är i akt (Koerber 

& Zabara, 2017). Därför är det intressant att kartlägga hur organisationerna planerat sina 

strategier.  

Studien riktar sig mot att kartlägga sportorganisationernas strategiska kommunikation med 

inriktning mot kriskommunikation. Mycket av det som det tidigare har forskats kring om 

sport handlar om marknadskommunikation och om den potential som det besitter för 
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organisationer (se exempelvis: Thrassou et al., 2012; Tsiotsou, 2016; Fullerton and Merz, 

2008; Raynaud and Bolos, 2008). En följd av detta är att det finns begränsad forskning som 

pekar på hur svenska sportorganisationer ställer sig till kriskommunikation. Genom att tackla 

ett relativt outforskat område inom strategisk kommunikation så bidrar det till att utöka 

kunskapen kring svenska sportorganisationers kommunikationsinsatser. Zhao, Falkheimer och 

Heide förklarar att mängden kvalitativa studier inom kriskommunikation är bristfällig och att 

ytterligare forskning måste göra. De talar specifikt om hur intressenter till organisationer är av 

intresse då det kan skapas en förståelse kring hur kommunikation till intressenter kan bidra till 

att skapa en annan social verklighet (Zhao et al., 2017: 373).  

Ur ett annat perspektiv är det intressant att studera då idrottsorganisationer fyller en stor roll i 

samhället. Torbjörn Andersson (2006) menar att i Allsvensk fotboll så finns det stor 

marknadsföringspotential för mindre städer i Sverige. Det är svårt att kvantifiera vad som gör 

en stad till stor eller liten, men sett till internationella sammanhang kan Sundsvall och Timrå 

klassificeras som en mindre stad rent populationsmässigt. Ett nyligt exempel för detta är 

Östersunds ÖFK som skapat rubriker i fotbollseuropa kring deras succé i fotbollsturneringen 

Europa League.  

Sportföreningar förlitar sig till stor del på sponsoravtal för att bibehålla en stabil ekonomi 

(Jensen & Cornwell, 2017:401). En analys av allsvenska fotbollsklubbars ekonomi gjord av 

Kjell Sahlström för Svenska fotbollsförbundet (2017:8) visar att sponsoravtal och reklam 

utgör 26% av de totala intäkter som klubbarna i Allsvenskan gör. Det går däremot inte att 

utläsa hur stor andel av GIF Sundsvalls intäkter som utgörs av sponsoravtal i samma 

utredning. Detta belyser ett möjligt problemområde, just relationen mellan kommun och 

organisation. Sundsvalls Kommun erbjuder riktlinjer för hur kommunen förhåller sig till 

sponsoravtal för sport på elitnivå (Sundsvalls Kommun, 2016). Detta var dock inget som 

hittades för Timrå kommun. Det går att argumentera kring att det ligger i kommunernas 

intresse att behålla organisationerna i städerna då det gynnar samhället i stort, dock med 

förutsättningen att de inte utvecklas till en ekonomisk belastning. 

Sport överlag är ett fenomen som har ett överflöd med kriser (Kitchin & Purcell, 2017:661). 

L’etang (2006:387) menar dock att trots sportens stora påverkan på samhället så har lite 

forskning kring kommunikation och sport utförts. När det forskas kring kriser inom 

sportorganisationer är det vanligt förekommande att stor vikt av undersökningen läggs vid 

mediers rapportering av händelsen. Verksamma inom organisationerna får däremot sällan 
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komma till tals och göra sig hörda. Att verksammas perspektiv får så lite utrymme i studierna 

är ett problem då det leder till en ökad klyfta mellan akademiker och yrkesverksamma inom 

kommunikation (Kitchin & Purcell, 2017:661). Även fast det vore logiskt för professionella 

sportorganisationer att ha en välutvecklad kriskommunikationsplan så har det visat sig att de 

flesta organisationer fortfarande arbetar för reaktivt och ineffektivt med sitt krisförebyggande 

arbete. Detta leder till att de inte kan förutse kriser som skulle kunna förebyggas (Bruce & 

Tini, 2008:109). Detta blir intressant då det kan bidra till ytterligare förståelse kring det 

kommunikativa insatserna inom sportorganisationer i Sverige. 

Coombs och Osborne (2012:204) talar om Boyle och Haynes studie där de skriver om ett av 

de största varumärkena inom fotboll nämligen Premier League, Englands högstaliga inom 

fotboll. De förklarar att det kommunikativa arbetet inom dessa klubbar var en nyfunnen 

tillgång trots dess dokumenterade påverkan inom andra sporter (Coombs & Osborne, 

2012:204). Med detta går det att föra ett argument kring om de svenska idrottsföreningarna 

har hunnit ikapp denna utveckling eller om kommunikativa insatser bland elitlag har 

försummats mot att lägga resurser på annat håll.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att kartlägga GIF Sundsvall- och Timrå IKs strategiska kommunikation 

i allmänhet, och kriskommunikation i synnerhet. Samt om relationen till respektive kommun 

är ömsesidigt gynnsam. De frågeställningar som ska tas med i undersökningen för att besvara 

syftet är följande: 

● Har sportorganisationerna tillämpat strategisk kommunikation innan, under samt efter 

kriserna? I så fall hur? 

● Har kriserna påverkat relationerna mellan sportorganisationerna och respektive 

kommun? I så fall på vilket sätt? 

● Har sportorganisationerna arbetat proaktivt eller reaktivt med sin kriskommunikation? 
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Teoretiskt ramverk 

 

Strategisk kommunikation  

Strategisk kommunikation definieras som en organisations medvetna kommunikationsinsatser 

som utförs för att de ska nå sina mål (Falkheimer & Heide, 2011:13; Falkheimer et al., 

2017:92; Werder, 2015:80; Macnamara & Zerfass, 2012:290). Detta är i grunden vad 

strategisk kommunikation är (Hallahan et al., 2007:4). Falkheimer och Sandberg (2017:15) 

skriver att “kommunikation har blivit hårdvaluta för samtidens organisationer när kriser och 

förändringar blivit vardag”. Strategisk kommunikation handlar om att försöka beskriva, 

förklara och förstå vad utövandet av en strategisk handling har för konsekvenser på samhället, 

organisationen och individen. Strategisk kommunikation utförs rent praktiskt när 

organisationsmedlemmar kommunicerar på ett sätt som är medvetet för att nå vissa mål 

(Falkheimer & Heide, 2011:14). Det är just den medvetna handlingen av kommunikationen 

som Hallahan et al. (2007:7) menar är det som utmärker det strategiska i kommunikationen. 

Vidare förklaras det att fokuset ligger starkt på just hur organisationen framställer sig genom 

de medvetna kommunikationsinsatserna som sker av ledare och anställda (Hallahan et al., 

2007:7). Snarare än att se på strategisk kommunikation som styrt ovanifrån med asymmetrisk 

kommunikation så bör strategisk kommunikation inte slipas ner till något specifikt, utan 

appliceringen av teorin är mer bred och multidimensionell (Macnamara, Zerfass, 2012:291). 

För att kommunikation ska nå den potential som den besitter krävs det att kommunikationen 

inte ses som en separat process från organisationens verksamhet, utan att den inkorporeras i 

organisationen som en del av verksamhetens viktiga frågor (Falkheimer & Sandberg, 

2017:104). 

Det som utmärker strategisk kommunikation är fyra kännetecken. Det första är att ett 

helhetsperspektiv av en organisations kommunikation måste antas, detta innebär att det 

strategiska tänket bör genomsyra hela organisationen (Falkheimer & Heide, 2011:19). Detta 

har lett till att det idag är ansett att även aktörer som chefer, politiker, advokater och 

personalvetare inom organisationer bör praktisera strategisk kommunikation, och inte endast 

informatörer eller de som är ansvariga för marknadsföring (Falkheimer & Heide, 2011:14, 

19). Detta förklaras också av det ökade intresset bland organisationer kring immateriella 

tillgångar (Falkheimer et al., 2017:93). Det kan antas att dessa tillgångar kan vara faktorer 

som bra rykte, trovärdighet och hängivenhet, för att nämna ett fåtal.  
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Det andra kännetecknet är att kommunikation och organisationer måste vara i centrum och att 

man ska skapa gemensam mening mellan dessa. Detta innebär att andra forskningsfält 

integreras med kommunikationsteorier. Det tredje kännetecknet är att strategisk 

kommunikation präglas av att många perspektiv används, detta leder till att även teorier från 

samhälls- och kulturvetenskap används (Falkheimer & Heide, 2011:19). Det fjärde 

kännetecknet är att strategisk kommunikation präglas av att forskare inom ämnet har många 

olika härkomster, detta är tack vare att strategisk kommunikation är en väldigt global 

plattform (Falkheimer & Heide, 2011:19-20).  

Pedersen (2012:56) menar att strategisk kommunikation har en viktig plats inom 

sportindustrin, oavsett om den analyseras från ett individualistiskt eller organisatoriskt 

perspektiv. Fortsättningsvis menar Pedersen (2012:57) att sport inte kan existera utan 

kommunikation, då sportorganisationer använder sig av interpersonell och organisatorisk 

kommunikation för att fungera effektivt. För att utveckla dessa relationer krävs det strategisk 

planering av organisationens kommunikation, vilket ytterligare understryker värdet av 

strategisk kommunikation inom sporten.  

Anledningen till att strategisk kommunikation beskrivs i denna rapport är av den anledning att 

strategisk kommunikation har kommit att bli den överliggande teori som kriskommunikation 

oundvikligt hamnar under (Hallahan et al., 2007:9). Av denna anledning ses det som ett 

nödvändigt ramverk att utförligt beskriva. Under denna förklaring av teorin strategisk 

kommunikation placeras även sportorganisationer som utövare.  

Kriskommunikation 

En kris definieras enligt Coombs (2012:2) som en oförutsägbar händelse som hotar 

organisationens intressenters förväntningar och som kan ha en stor påverkan på hur 

organisationen presterar vilket kan ha grova negativa resultat. Det är på så sätt en skadlig 

händelse för alla inblandade i en organisations verksamhet, såsom anställda, medlemmar, 

kunder och även då intressenter (Coombs, 2007:164). I kriskommunikation ingår två faser; en 

förberedelsefas och en responsfas. Förberedelsefasen syftar till att förebygga möjliga kriser 

som kan uppstå genom att identifiera risker och agera gentemot intressenter. Responsfasen 

präglas av att försöka minimera skadorna av en kris för en organisations intressenter 

(Alpaslan, Green & Mitroff, 2009:40). Marra (1998:472) styrker användandet av en stark 
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strategi kring kriser. En bra strategi leder ofta till bra hantering av kriser, men utmärkta 

kommunikativa egenskaper väger inte upp för dålig administration eller bristfälliga strategier. 

Detta kan liknas vid vad Wan och Pfau (2004:302, 320) säger i sin teori som menar att ett 

proaktivt arbete med kriskommunikation är ett bättre sätt för organisationer att arbeta snarare 

än reaktivt. 

Chun (2005:96) menar att skillnaden på image och anseende ligger i att det förstnämnda är 

något som direkt återspeglas av en organisations kommunikativa insatser. Detta ställs mot 

anseende som talar om att resultatet av effektiv kommunikation över en tid skapar ett högt 

anseende (Chun, 2005:96; Koerber & Zabara, 2017:194). Coombs (2007:165) menar att en 

organisation har möjlighet att bygga upp ett förtroendekapital, vilket syftar på det anseende 

som en organisation skapat under en längre tid. Ett högt förtroendekapital leder därför till en 

mindre verkan av en potentiell kris, då det byggts upp ett förtroende. Det är däremot inte 

möjligt att ta sig igenom en kris utan att förlora något förtroendekapital. Två faktorer som har 

stor påverkan på krisers konsekvenser är historia och rykte. Har en organisation inte varit med 

om stora kriser, finns det en större förståelse från intressenter, och det har även mindre 

påverkan på image och relationer. Upplevs det att krisen i en organisation ingår i ett mönster, 

så har krisen värre konsekvenser (Koerber & Zabara, 2017:194). Grunig menar att det är 

viktigt att vid ett tidigt stadie bygga upp ett bra anseende, då det är svårt att ersätta ett 

anseende med ett annat (Grunig, 1993:135). Rykte för organisationer har potential att skapa 

större inkomster, attrahera fler kunder och skapa ett större intresse för investeringar för att 

nämna ett fåtal positiva faktorer (Coombs, 2007:164).  

I denna studie är image och anseende synonymt med varandra, dessa begrepp kommer dock 

att särskiljas gentemot förtroendekapital. 

 

Traditionell kriskommunikation 

Det traditionella synsättet av kriskommunikation menar att oklara och komplexa problem går 

att lösa med enkla metoder (Coombs & Holladay, 2010:521). Detta är felaktigt då komplexa 

problem även kräver komplexa lösningar, ändock är det många som fortfarande ter sig till 

detta traditionella perspektiv då det är lätt att förstå sig på vilket kan uppfattas som tilltalande 

(Coombs & Holladay, 2010:521-522). Perspektivet beskriver en kris som en händelse som 

uppstår väldigt sällan för organisationer. Kriser uppstår från hot som oftast är externa och 

kommer från konkurrenter eller närliggande aktörer. Det är ansett att kriser hotar 
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organisationers anseende och dess relationer till intressenter och målgrupper. Det är oftast 

kommunikatörer som får i uppdrag att ta kontroll över krisen och förmedla ut information för 

att göra smällen så lindrig som möjligt för organisationen. Vidare menar detta synsättet att en 

kris bör hanteras reaktivt snarare än proaktivt, dock ska det förhoppningsvis finnas 

välstrukturerade strategier på plats för att hantera den (Falkheimer & Heide, 2006:181). 

Idag går det att konstatera att det traditionella synsättet har två stora problem. Det första är att 

användningen av kriskommunikation har varit begränsad. Det har tidigare resonerats att 

kriskommunikation endast behövts användas när det redan har uppstått direkta och konkreta 

problem, det vill säga som en reaktiv handling. Det andra problemet med det traditionella 

synsättet är att det är baserat på en föråldrad syn på vad kommunikation, samhället och vad en 

organisation är för någonting. Enligt perspektivet ska information förmedlas i enlighet med 

transmissionssynen på kommunikation. Severin och Tankard (2014:16) hävdar att Carey 

förklarar transmissionssynsättet som att kommunikation är något som sker i en riktning, och 

avses därmed till att skapa kontroll över mottagare av meddelandet. Samhället ses som en 

likformig grupp där alla har liknande intressen och värderingar. Slutligen ses det som att en 

organisation kan ta sig igenom en kris på ett bra sätt med standardiserade krisplaner, det vill 

säga organisationen behöver inte anpassa sig efter vad krisen gäller (Coombs & Holladay, 

2010:512).   

 

Modern syn på kriskommunikation 

Det moderna perspektivet av kriskommunikation ger en bättre helhetssyn av en kris och 

belyser att kriser är en väldigt normal del i en organisations tillvaro (Falkheimer & Heide, 

2006:182). Synsättet ser kriser som en viktig och naturlig process av en organisations 

utveckling och mognad (Falkheimer & Heide, 2006:181-182). I jämförelse med det 

traditionella synsättet ser det moderna samhället som en blandad grupp människor som är i 

ständig förändring där alla kan ha olika moraliska värderingar. Vidare ses kommunikation 

som en kritisk process, och handlar om hur ord kan tolkas. Slutligen ses organisationer som 

oberäkneliga och flexibla, och måste därför kunna anpassa sig utefter de villkor som krävs för 

att klara sig igenom en kris (Coombs & Holladay, 2010:512). Kriser delas in i tre steg; före 

krisen, under krisen och efter krisen. I steget efter krisen fokuseras det på att komma 

underfund med vad eller vem som bar ansvaret för krisen, det görs även förberedelser inför 

andra potentiella kriser (Falkheimer & Heide, 2006:182). Det kan tolkas som att Falkheimer 
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och Heide här menar att organisationer måste tänka mer proaktivt och förebyggande när det 

kommer till hantering av kriser. Det finns två inriktningar inom det moderna synsättet. Ena 

fokuserar på strategier som kan hjälpa organisationer att återuppbygga sin image efter en kris. 

Den andra inriktningen belyser hur kriser hanteras enligt teorier som “issues management” 

(Falkheimer & Heide, 2006:182). 

Författarna till denna studie förespråkar en modern syn på kriskommunikation då detta 

perspektiv är mer inkluderande då fler potentiella händelser tas i beaktning, vilket i sin tur 

leder till ett mer proaktivt händelseförlopp genomgående i hela krisperioden. 

 

Kriskommunikation inom sportorganisationer 

Det är inte endast det som sker tävlingsmässigt som har potential att skapa en kris, utan även 

sådant som sker på sidan om (Billings, Brown, 2013:76). Den tidigare beskrivningen som 

Coombs ger av kriskommunikaföretagtion motsägs av forskare som menar att inom sport så 

sker inte kriser som har potential att ha grova negativa resultat vad gäller försäljning, 

biljettförsäljning eller image (Koerber & Zabara, 2017: 194). Det belyses dock att det 

specifikt inom kriser kring sportorganisationer krävs en effektiv strategisk kommunikation då 

krisen annars kan leda till skador som kan ses som ej reparerbara (Koerber & Zabara, 2017: 

193-194). Inom forskning som berör kriser runt sportorganisationer har det huvudsakligen 

applicerats två kristeorier; Timothy Coombs “situational crisis communication theory” och 

William Benoits “Image repair theory” (Kitchin & Purcell, 2017:662).  

Denna studie kommer att använda sig av “situational crisis communication theory” som grund 

för en del av de analyser som ska göras.  

Bruce och Tini (2008, 109) talar om att sport i sig är omringat av media som hellre talar om 

de kriser eller problem som pågår i klubbar. För att sportklubbar ska uppnå någon typ av 

framgång i sin kommunikation krävs det ett fokus vid att utveckla relationer med 

organisationer, spelare, supportrar och tredje parter (Mishra et al., 2015:214) 
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Situational crisis communication theory (SCCT) 

Teorin syftar till att bidra med sätt för organisationer att förutse kommande kriser samt föreslå 

strategier för att minimera den skada som kriser kan ha på en organisations rykte (Coombs, 

2007:166). Vidare här förklaras det även att om en organisation själva står som ansvariga för 

att krisen blivit verklighet så skapar detta en skillnad i attityd från viktiga intressenters håll. 

SCCT menar att genom förståelse kring krisen kan man utvärdera den och på så sätt veta vilka 

strategier som är mest effektiva för situationen. Genom att utvärdera krisen skapas även en 

förståelse kring den potentiella skadan som krisen kan orsaka, vilket även det bidrar till bättre 

uppfattning om vilken strategi som bäst lämpas (ibid). Större potentiell skada för 

organisationen innebär att man som organisation måste vara mer tillmötesgående i sin 

kommunikation med de som berörs av krisen (Coombs & Holladay, 2002:168). Att en 

organisations tidigare historia kring kriser kan ses följa ett mönster tillsammans med 

“relational reputation” är två saker som direkt påverkar den potentiella påverkan som en kris 

kan ha på en organisation (Coombs, 2007:167). Dessa två faktorer är kan alltså förbättra men 

även försämra gruppers attityder mot organisation (Coombs & Holladay, 2002:169).  

Vidare förklarar Coombs (2007:168) att kriser kan delas in i olika kluster. Beroende på vilket 

kluster som en kris kan räknas som har de olika påverkan på organisationens rykte. Dessa 

kluster är Offerkluster, Olyckshändelse och Förebyggesbar. Offerkluster är det kluster som 

har minst påverkan på rykte då det berör sådant som även påverkar organisationen negativt, 

såsom naturkatastrofer och ryktesspridning.Olyckshändelse-klustret talar om de kriser som 

sker av en organisations oavsiktliga handlingar. Förebyggesbara kriser är de som har potential 

att orsaka störst skada, detta då det hanterar kriser som orsakats av organisationen men som 

hade kunnat förhindrats, alltså en mer avsiktlig handling. Upplevs det att ansvaret ligger i 

stort på organisationen i dessa fall kommer det att ha den maximala skadepotentialen för 

ryktet (Coombs, 2007:168). Responsstrategier i SCCT liknar i mångt och mycket Benoits 

(1997) image restoration theory. Coombs (2007:170-172) delar in de olika responsstrategierna 

i så kallade primära och sekundära strategier. Under det primära hamnar tre grupper av 

strategier; Förnekande, Förminskning och återuppbyggande. Förnekande strategier syftar till 

att distansera den egna organisationen från krisen, vilket kan visa sig i att exempelvis slå ifrån 

sig anklagan om att ha gjort fel eller genom att rent av förneka att det finns en kris. Här 

förekommer det även att den anklagade organisationen använder sig av en så kallad 

“scapegoat” strategi, där man för över skulden för krisen till någon utanför den egna 

organisationen. Förminskning strävar efter att innehålla strategier där organisationen ska 
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förminska krisens storlek eller organisationens intentioner. Denna strategi ses fungera bäst där 

krisen som äger rum kan förminskas till att ses som en olyckshändelse. Återuppbyggande är 

det kluster som handlar om att återuppbygga det tidigare förtroendet genom att agera utefter 

intressenters bästa och på så sätt avstyra den rådande krisen. Detta kan ske i form av att be om 

förlåtelse (Coombs, 2007:170-172). Totalt innehåller dessa grupperingar sju strategier att 

använda, vilket går från att se till organisationens bästa i första hand till att istället se till 

intressenters bästa (Coombs & Holladay, 2002:171). De sekundära eller “kompletterande” 

strategierna syftar till att förstärka den positiva synen på den egna organisationen sett till både 

intressenter och allmänheten, vilket kan uppnås genom att tala om tidigare gärningar av 

organisationen eller genom att lovorda intressenter (Coombs, 2007:172) 

Kriskommunikationsplan 

En kriskommunikationsplan är det dokument som förklarar vad som skall göras i fall av en 

möjlig kris hos organisationen (Langen & Sverredal, 2012:30). I ett förebyggande stadie kan 

det ses som förmånligt att utarbeta krisplanen utifrån specifika scenarion som byggs på 

tänkbara händelser för organisationen (Langen & Sverredal, 2012:82). Trots att det ska 

förklara vad som bör göras i fall av kris bör dokumentet ändå lämna rum för improvisation 

(Langen & Sverredal, 2012:33). En kriskommunikationsplan bör kartlägga intressenter till 

organisationen som kan anses viktiga att kommunicera med i fall av kris. Den bör även 

identifiera de olika typer av budskap som kan komma att behöva hanteras i kriser (Langen & 

Sverredal, 2012:88-90). Vidare ses det som nödvändigt att specificera vilka kanaler som ska 

utnyttjas vid olika typer av budskap (Langen & Sverredal, 2012: 91).  

 

Relationship Management 

Organisationer och människor i ett samhälle är ömsesidigt beroende av varandra. Det 

framhålls allt oftare och med allt mer eftertryck att det finns ett stort värde för organisationer 

att skapa och bevarar goda relationer med olika målgrupper och intressenter (Falkheimer & 

Heide, 2011:119). En intressent är enligt Freeman (2010:46) en individ eller en grupp som 

påverkas av eller påverkar en organisations prestationer. För att lyckas skapa relationer måste 

organisationer uttrycka sig i enlighet med det meningsskapande synsättet på kommunikation, 

genom diskussion och att lyssna på varandras argument leder detta till att parterna 

tillsammans kan komma fram till en gemensam uppfattning (Falkheimer & Heide, 2011:136). 

Organisationers förutsättningar att kommunicera effektivt vid en kris har enligt forskare en 
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koppling till organisationens relation till intressenter (Freeman, 2010:48; Alpaslan, Green & 

Mitroff, 2009:39; Van der meer et al., 2017:426 ). Relationer kan påverkas av kriser, och 

kriser som lider av tidsbrist eller osäkerhet tenderar till att påverka kommunikationen mellan 

intressenter och organisationer (Van der meer et al., 2017:427). Relationship management 

handlar om kommunikationsaktiviteter som organisationer genomför för att fastställa 

ömsesidiga intressen och värderingar mellan den egna organisationen och olika grupper av 

människor (Hutton, 1999:208). Brunings (2001:5) åsikter kring teorin stärker detta då han 

menar att själva grundtanken med relationer mellan organisationer och intressenter är att de 

uppstår för att det existerar en ömsesidig fördel. Det ligger därför i organisationers intresse att 

värna om relationen till intressenter, samt skapa förståelse och förväntningar, vilket är vad 

som bidrar till organisationens framgång i hanteringen av kriser (Alpaslan, Green & Mitroff, 

2009:39-40). L’etang (2006:387) menar att kommunikation inom sport är unikt och bör 

separeras från andra typer av kommunikativt arbete. 

 

Image och Varumärke 

Begreppen image och varumärke är två uttryck som är viktiga för sportklubbar då det i dagens 

klimat är nödvändigt för sportorganisationer ett ha ett starkt varumärke för att kunna nå 

affärsmässiga framgångar (Martinez & Chernatony, 2004:39). Falkheimer och Heide 

(2011:285) menar att Kotler definierar varumärke som ett namn, ett begrepp, en symbol eller 

design som har till syfte att identifiera en säljares produkt och differentiera produkten från 

konkurrenterna. Det är också ansett att ett starkt varumärke bidrar med ett utökat värde för 

produkten då det signalerar att produkten är av hög kvalitet (Falkheimer & Heide, 2011:285). 

Begreppet image är en central komponent i utvärderingar av varumärkens värde (Falkheimer 

& Heide, 2011:149). Image definieras som resultatet av interaktionen mellan en organisation 

och dess målgrupper (Tench & Yeomans, 2014:183). Det vill säga hur en organisation blir 

uppfattad av dess målgrupper. Idealt sett ska konsumentens uppfattning av en organisation 

stämma överens med hur organisationen vill bli sedd av denne. Termen används också som ett 

mått för att uppskatta hur framgångsrik kommunikation gentemot en konsument har varit 

(Falkheimer & Heide, 2011:149). Kurtzman och Zauhar (2003:41) talar om Olivovas 

uttalande kring sport och turism, där han menar att sport är världens största sociala fenomen 

och turismen är bland världens största industrier. Det kan därför hävdas att båda dessa 

marknader är väldigt viktigt när det kommer till en stads anseende.  
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Strategisk improvisation 

Strategisk improvisation är en ny teori som menar att bygga upp strategier eller planer för hur 

kommunikation ska hanteras är i dagens organisationsmiljöer inte alltid en möjlighet på grund 

av den rådande utvecklingen och tidspressen. Av denna anledning menar Falkheimer och 

Sandberg (2017:16) att det krävs ett mer situationsanpassat kommunikationstänk i 

kombination med mer traditionellt kommunikationsarbete. De menar även att planer eller 

ramverk inte kräver mångsidighet i sitt skapande, då de ska finnas till som en grund snarare än 

ledande i arbetet. Vidare menar de att improvisation fortfarande behöver ramverk, rutiner och 

strukturer för att det ska kunna utvecklas och effektivt utnyttjas (Falkheimer & Sandberg, 

2017:45). Improvisation förklaras som att hantera det som är oförutsägbart eller det som 

tidigare inte varit inplanerat (Weick, 1998:544). En ytterligare förklaring av termen menar att 

improvisation är återanvändandet av äldre material tillsammans med nytt material för att på 

sätt skapa något nytt (Falkheimer & Sandberg, 2017:75). Med detta tillkommer att det måste 

finnas både ordning och kaos inom organisationer. Ordning kan vara planering medans kaos 

kan vara situationsanpassad. Ett annat exempel skulle vara att kontrollerad är ordning och 

flexibel är kaos. Dessa typer av faktorer måste balanseras gentemot varandra för att skapa 

strategisk improvisation (Falkheimer & Sandberg, 2017:48). Organisationer som lutar åt 

ordnings-hållet karaktäriseras ofta av att de har mycket att förhålla sig till innan ett beslut kan 

tas.  

 

De organisationer som agerar mer utifrån kaos-hållet agerar mer snabbt och tar möjligheter 

som uppstår, vilket kan leda till bättre möjligheter för organisationen men även större risker 

(ibid). Weick (1998:543) menar att tänket på kontroll och ordning är något som står i vägen 

för förståelsen kring nyttan bakom innovation och kreativitet. Det kan tolkas som att detta 

innebär att Weick förminskade behovet av överarbetade planer och strategier, och istället 

förespråkar ett mer kreativt arbetssätt. För att kommunikation ska nå fram och vara effektiv 

krävs det en kreativ höjd, något som bryter ifrån det självklara och därmed är mer 

oberäkneligt (Falkheimer & Sandberg, 2017:61).  

För att strategisk improvisation ska uppstå behövs det en kombination av ett tydligt ramverk, 

professionell tolkning och situationsanpassning. För att skapa förståelse kring vad dessa 
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termer innebär ska de förklaras ytterligare för sig. Tydligt ramverk talar om det som tidigare 

nämnts angående att det krävs struktur och ramverk för strategisk kommunikation. Mer 

konkret syns detta i en kommunikationsplan, en affärside eller andra regler inom 

organisationen. Detta ramverk är vad som “skapar boxen inom vilket man tryggt kan röra 

sig”, vilket ytterligare stärker ett strategiskt tänk (Falkheimer & Sandberg, 2017:68). 

Improvisation måste utgå från något för att ses som kreativt eller anpassningsbart, då det 

annars bara skulle agera i tomrum och utan koppling till något annat. Professionell tolkning 

hanterar de frågor som yrkesverksamma måste svara på inom organisationer, vilket kan vara 

hur man ska formulera sig i ett meddelande, var kommunikationen ska kommuniceras ut och 

hur organisationen ska förhålla sig till omvärlden (Falkheimer & Sandberg, 2017:72). 

Situationsanpassning är den sista faktorn och den behandlar just möjligheten till 

anpassningsbart agerande utifrån de tidigare nämnda faktorerna. Det kan ses som att en 

musiker som improviserar alltid har en grund i tanken, exempelvis en melodi eller en idé. Att 

sedan ta från dessa grunder och tillämpa i nuet på ett personligt och nytt sätt är vad 

situationsanpassad kommunikation är (Falkheimer & Sandberg, 2017:76). 

Strategisk improvisation beskrivet som det tidigare stycket innebär inte att organisationer 

krävs tänka utanför boxen (ramverket), utan snarare anpassa tillämpningen av boxen till den 

situation som råder. Som tidigare nämnt kan inte improvisation ske i tomrum. Av denna 

anledning är det viktigt att inte ta det grundläggande för givet, då det är vad som skapar 

förutsättningarna för improvisation överhuvudtaget (Weick, 1998:544).  

Studien vill använda sig av strategisk improvisation för att se hur det tillämpas inom 

organisationerna rent generellt men även sett till kriskommunikationen. Weick menar att 

Crossan och Sorenti förklarar tid som en fördel att ha för organisationer, men att spontanitet i 

arbetet ger organisationen fart, till skillnad från utdragna planeringsprocesser (Weick, 

1998:552). Detta tolkas som att vid uppdrag där tiden är knapp kan det krävas viss 

improvisation för att träffa deadline.  

 

Vera och Crossan studerade improvisation inom organisationer, och menar att improvisation 

kan ses som både negativt och positivt, allt beror på hur utövaren av improvisationen förstår 

sig på verktyget som är improvisation. Vidare menar dem att improvisation är en 

nödvändighet då det är en del av människan och därmed en del av organisationen (Vera & 

Crossan, 2004:744). Vera och Crossan (2005:221) talar om improvisationens potential inom 
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organisationer, och påpekar genom deras resultat att improvisation är en process som kan ha 

positiv verkan på en organisations kommunikation men att läran kring improvisation är något 

som bör ses som en inlärningsprocess. De menar att det kan behövas workshops och liknande 

för att effektiv improvisation ska uppstå. Baker, Miner och Eesley (2003:270) påstår även att 

strategisk improvisation ger organisationer fördelar såväl som nackdelar. Vidare menar dem 

även att det är en nyttig funktion då det bidrar till att skapa nytänkande strategier.  

 

Tidigare forskning  

En studie av Van der Meer et al. belyser hur organisationers relationer med intressenter 

påverkas under en kris. Under kriser är relationen till intressenter ansträngd och 

organisationens anseende står på spel. Syftet med studien var att granska hur intressenters 

påtryckningar mot kommunikatörer under kriser påverkar den långsiktiga kommunikativa 

relationen mellan de båda. Kommunikatörer som varit med om kriser i arbetet fick ge svar om 

detta via en enkät. Resultatet visade på att kommunikatörers relation med intressenter i form 

av medier och medarbetare påverkades negativt av den ökade pressen en kris för med sig. 

Kommunikatörers relation med respektive ledning i organisationerna förbättrades däremot 

(Van der Meer et al., 2016:426). 

Forskning gjord av Koerber och Zabara syftar till att undersöka hur kriskommunikation inom 

sportorganisationer kan utvecklas. Detta av den anledning att området kring 

kriskommunikation hos sportorganisationer är bristfällig. De menade sig finna att proaktivt 

arbete inte kan skapas på plats i responsfasen av en kris, och att det därför måste bearbetas 

långt innan krisen är ett faktum med att skapa bra förutsättningar för organisationen. De fann 

även att bra relationer mellan organisation och intressent måste skapas i förväg, och inte 

enbart vänta på att en kris ska inträffa och sedan försöka bygga relationer. Vidare menar dem 

att det är viktigt för sportorganisationer att bygga starka band med sina supportrar då detta 

också kan motverka framfarten av en kris (Koerber & Zabara, 2017:199). 

 

I en studie gjord av Kitchin och Purcell fick kommunikatörer inom sportvärlden delta i 

intervjuer och uppge synpunkter angående issues management och kriskommunikation. 

Intervjuerna tog upp ämnet om hur det finns en brist i kompetens hos yrkesverksamma när det 

kommer till responsfasen i en kris. Resultatet skvallrade om att dessa kommunikatörer tycker 
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att det är viktigt att skilja mellan vad som anses som endast ett problem och vad som anses 

vara en kris. Det visade sig även att de drar sig från att tillkännage en kris, detta sågs som det 

sista alternativet då kriser sätter resurser och anseende på spel. Vidare visade det sig att de 

yrkesverksamma utvecklar egna metoder för att hantera responsfasen. Studien visade också på 

att traditionell media utgör de yrkesverksammas viktigaste intressenter under en kris (Kitchin 

& Purcell, 2017:661).  

Det finns inte så mycket forskning som belyser hur intressenter till en organisation reagerar 

om organisationen hamnar i en kris. En studie av Fortunato belyser just detta då studien 

handlar om hur en viktig intressentgrupp till en fotbollsinvolverad organisation reagerade när 

denna organisation försattes i kris. Resultatet visade att ingen av intressenterna sa upp 

samarbetet, men de annonserade flitigt om att de insåg hur allvarlig krisen för organisationen 

var och de uppmanade också organisationen till att vidta nödvändiga åtgärder för att ta itu 

med de problem som krisen involverade. Att fortsätta samarbetet med den krisdrabbade 

organisationen, samtidigt som organisationen i sin tur vidtog nödvändiga åtgärder för att ta sig 

ur krisen, visade sig vara det bästa alternativet för intressenterna (Fortunato, 2016:68).   

I forskning gjord av Bruce och Tini går det att läsa om nya strategier som sportorganisationer 

använder för att hantera kriser. Strategierna går ut på att avleda mediers uppmärksamhet, att 

försöka få dem att fokusera på någonting annat än krisen. Detta görs för att begränsa skadan 

på organisationens anseende som krisen potentiellt kan föra med sig. Det är väldigt positivt 

för idrottsklubbarna om de lyckas undvika denna negativa uppmärksamhet då det medier 

rapporterar om idrottsklubbar spelar en väldigt stor roll i hur en klubbs status uppfattas. Bruce 

och Tini föreslår att klubbar bör försöka rikta uppmärksamheten på spelarna och supportrarna, 

och framställa dessa som oskyldiga offer till följd av krisen. Detta resulterar i att negativ 

publicitet angående själva krisen begränsas (Bruce & Tini, 2008:108). 

En studie gjord kring organisationen NFL och Baltimore Ravens av Richards, Wilson, Boyle 

och Mower tillämpar Coombs situational crisis communication theory (SCCT) på 

organisationernas kriskommunikation. I studien tolkas det som att trots en dålig 

sammankoppling mellan valda strategier och vilka strategier som bör ha använts enligt teorin 

så klarar sig organisationerna ur kriserna mycket på grund av det anseende och rykte som 

organisationerna har. Vidare menar de att samma typ av kris hade kunnat göra stor skada på 

en organisation som skötte krisen på samma sätt som NFL och Ravens. I denna studie 

använde undersökningsobjekten sig av förnekelse, förminskning och rättfärdigande men 
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Richards et al. menar att förlåtelse hade varit den korrekta strategin för situationen (Richards 

et al., 2017:620). Detta är forskning som visar att anseende spelar en stor roll under kriser och 

speglar värdet av att bygga upp ett förtroendekapital. Carey och Mason understryker värdet av 

noggrannhet i valet av strategi och att det krävs mer omtanke för att bättre hantera 

krissituationer från sportorganisationer (Carey & Mason, 2016:131). 

Stoldt, Miller och Comfort har skrivit en artikel där chefer till kommunikatörer inom sport 

fick svara på en enkät med frågor rörande kommunikatörerna, kommunikatörernas arbete och 

relationer med intressenter (Stoldt, Miller & Comfort, 2001:164). Resultatet visade att 

cheferna ansåg att kommunikatörernas arbete bidrar monumentalt till att skapa bra relationer 

med intressenter (Stoldt, Miller & Comfort, 2001:170). Vidare ansågs det att 

kommunikatörernas arbete var väldigt viktigt inom organisationerna, men för att kunna 

fortsätta bidra måste kommunikatörernas arbetssätt utvecklas, detta på grund av att 

kommunikationsarbete inom sport blir allt mer komplext. För att lyckas med detta bör 

kommunikatörerna arbeta mer progressivt och kreativt (Stoldt, Miller & Comfort, 2001:172). 
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Metod 

Att tydligt presentera en studies metod och hur forskare tänkt i dess metodfas är en betydande 

faktor för en studies trovärdighet och kvalitet (Ahrne & Svensson, 2016:25). 

Analysenheter 

Analysenheten i en studie är det objekt i studien som frågorna riktas till, det vill säga det som 

ska kategoriseras genom analysen (Ekström & Larsson, 2010:133). Analysenheterna i denna 

studie utgörs två medarbetare från de involverade sportföreningarna, tre medarbetare från 

kommunerna, samt av en informant som tidigare var involverad i en av föreningarna under 

dess kris. De två medarbetarna som intervjuats från Sundsvalls Kommun arbetar för 

Stadsbacken AB, som är ett kommunalt ägt moderbolag som är ansvariga för att besluta och 

fördela kommunens sponsormedel.  

De intervjuade personerna är: 

 

Sportföreningarnas representanter 

Johan Martinsson, kommunikationsansvarig hos GIF Sundsvall 

Lars Backlund, Ordförande inom Timrå IK 

Lars Norlander, f.d. klubbchef inom Timrå IK 

 

Kommunernas representanter 

Pernilla Berg, Ordförande inom Stadsbacken AB 

Anders Johansson, VD inom Stadsbacken AB 

Ewa Lindstrand, Kommunalråd inom Timrå kommun 

 

Kvalitativa samtalsintervjuer 

Studien kommer att innefattas inom ramen för en beskrivande studie. Detta förklarar 

Esaiasson et al. (2010:37) som en studie där syftet är att finna svar på exempelvis var, när och 
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hur. Syftet med intervjuer är att den som intervjuar vill erhålla insikt och erfarenhet från den 

som blir intervjuad. Detta uppnås genom dialog och diskussion (Ekström & Larsson, 2010:55-

56). Esaiasson et al. (2010:284) proklamerar att det är viktigt att ta reda på om 

problemformuleringen utmärker ett behov av respondent- eller informantintervjuer, då detta 

kan säkerställa en säkrare grund för studien. Trots detta så kan det i denna studie inte 

fastställas en enväldig intervjutyp då det kommer att krävas en blandning av informant- och 

respondentintervjuer för att i slutändan besvara frågeställningarna.   

För att svara på undersökningens syfte valdes personliga intervjuer som den lämpligaste 

metoden. Ahrne och Svensson (2016:20) menar att den valda metoden beror på vilken typ av 

data som eftersöks för att bäst svara på de fenomen som avses undersökas. Valet av intervju 

som metod grundar sig i att det ger en nyanserad inblick i det som undersöks, och kan på så 

sätt visa på sådant som inte hade varit möjligt att upptäcka med hjälp av exempelvis en enkät. 

Med intervjuer skapas möjligheten att anpassa frågor samt ordning dem ställs i efter 

situationen, något som inte är möjligt vid ett frågeformulär (Ahrne & Svensson, 

2016:38).  Uppföljning till frågor i intervjuer är något som anses vara en stor fördel gentemot 

andra metoder (Esaiasson et al., 2010:283). Detta är det starkaste argumentet mot att inte 

använda sig av strukturerade enkäter, och istället förlita sig på semistrukturerade intervjuer för 

att samla in data.   

De frågor och svar som utväxlas mellan parterna under en intervju används för att återge och 

förmedla fakta, känslor och värderingar. Under intervjun måste intervjuaren hålla sig neutral 

gentemot intervjupersonen, men samtidigt inte opersonlig (Ekström & Larsson, 2010:66). 

Bearbetningen av intervjumaterialet i denna studie har endast fokuserats på det som sades, 

ingen vikt har lagts vid minspel eller gester. Resultatet består därför bara av fakta från vad 

som sagts och tar inte tillvara på kroppsspråk eller andra omedvetna handlingar som annars 

hade kunnat använts för analys.  

Andra kvalitativa metoder såsom innehållsanalys eller fokusgrupper har valts bort av den 

motivering att undersökningen strävar efter att finna svaren inom själva organisationerna och 

de nyckelpersoner som agerar inom respektive organisation. Att ha möjligheten att angripa 

problem från olika perspektiv gör att det kan målas en rikare bild om hur sociala och 

samhälleliga fenomen påverkar varandra (Ahrne & Svensson, 2016:19). 

Sportorganisationernas intervjumanual riktar sig direkt mot deras egna kommunikation samt 

relationen till respektive kommun (Se bilaga 1). Kommunens intervjumanual använder ett 
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upplägg som istället är riktat mot relationen med sportorganisationerna där det även riktas 

fokus på hur de ser på föreningarnas kommunikation (Se bilaga 2).  

 

Urval 

Utvalda studieobjekt måste vara ändamålsenliga för undersökningen genom att vara 

förknippade med fenomenet som undersöks och bör på ett givande sätt kunna besvara de 

frågor som kommer att ställas. Studiens syfte och vad urvalet ska representera bestämmer på 

vilket sätt urvalet av intervjupersoner görs på (Ekström & Larsson, 2010:61). 

Centralitetsprincipen menar att intervjuobjekt väljs ut baserat på vilka som uppfattas vara de 

viktigaste personerna i frågan (Esaiasson et al., 2010:291). I enlighet med denna ska de 

tilltänkta intervjupersonerna för respektive part fastställas genom ett strategiskt urval 

innefattande personer som på något sätt är involverad i sin organisations kommunikation. 

Eftersom att kriser är ett känsligt ämne så kan det tänkas att vissa förstahandsval av 

intervjupersoner kan tacka nej. Istället kan nya att uppdagas via ett “snöbollsurval”. Praktiska 

aspekter behövs ofta tas i beaktning i studier, ibland kan det vara svårt att på förhand veta 

vilka människor som bör intervjuas. Då kan ett “snöbollsurval” vara lämpligt då det innebär 

att en intervjuperson hänvisar till en annan person som denne tror skulle vara en tillgång då de 

på ett givande sätt skulle kunna bidra till studiens resultat (Ekström & Larsson, 2010:63).  

Då urvalet som används inte kan peka på ett definitivt antal intervjuobjekt så avslutas 

metodfasen när det upplevs att en mättnad i den givna informationen har uppstått. Det går att 

tala om teoretisk mättnad, men eftersom detta område på förhand inte talar för att ha allt för 

många involverade individer på grund av att sportföreningarna har få antal anställda. Studien 

ska istället sträva efter att uppnå en mer “empirisk mättnad” med hjälp av det urval som 

används. Att få föra intervjuer med så många involverade som möjligt kommer enbart skapa 

en bättre bild av hur organisationerna kommunicerat under respektive kris, vilket är till 

studiens fördel.  

 

Insamling av material 

Samtliga intervjuer genomfördes på plats med en mobil som verktyg för att spela in det som 

sägs under intervjuns gång. Detta för att författarna i efterhand ska ha möjlighet att 

transkribera allt som sagts. Alla intervjuer inleddes med att ställa en öppen fråga kring 
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bakgrund och vad deras arbetsbefattning innebär. Detta för att skapa en avslappnad och 

gemytlig stämning mellan intervjupersonen och författarna. Efter detta påbörjades det riktiga 

insamlandet av material som delades i fyra olika kategorier av frågor; strategisk 

kommunikation, kriskommunikation, relationship management och strategisk 

improvisation.  I ett av fallen efterfrågades intervjufrågorna innan intervjutillfället. I detta fall 

valde författarna att ge ett smakprov på intervjumanualen genom att låta denne ta del av 8 av 

29 frågor. Dessa frågor som valdes var jämt utspridda över alla kategorier förutom strategisk 

improvisation som blev negligerat. Att sprida ut frågorna var ett sätt att ge intervjupersonen 

en bättre överblick kring vad denne kunde förvänta sig av intervjun Allt efter intervjuns gång 

hände det att författarna hoppade i intervjumanualen, vilket innebär att en fråga från en annan 

kategori kunde ställas som en följdfråga. Detta skedde allt eftersom det upplevdes att en 

följdfråga var på sin plats. Varje intervju avslutades med att en efterfrågan om ytterligare 

intervjupersoner ställdes. Samtliga av de frågor som finns i de båda intervjumanualerna har 

ställts till de intervjuade med följdfrågor som kan ha improviserats på plats för att få 

ytterligare nyanserade svar kring ett uttalande från den intervjuade.  

 

Sammanställning av resultat 

Efter den sista intervjun ägt rum påbörjades transkriberingen av samtliga intervjuer. 

Författarna har delat broderligt på de sex intervjuer som utförts och har därför transkriberat tre 

vardera. Detta har gjorts med hjälp av de inspelade materialet från intervjuerna som sedan 

överförts till dator. Som hjälpmedel har även mjukvaran InqScribe använts för att underlätta 

transkriberingsarbetet. Efter att samtliga intervjuer transkriberats valde författarna att gå 

igenom varandras transkriberingsarbete. Under denna process plockades relevant material ut 

ur de stora dokumenten för att underlätta i resultat- och analys arbetet. Det som valdes ut var 

ofta mindre citat eller stycken på i snitt fem rader för att göra det hela mer översiktligt. 

Utifrån det behandlade materialet kunde resultat- och analys-delen sammanställas. 

Validitet 

Oavsett hur intervjuernas frågor är uppställda kommer det inte med säkerhet perfekt mäta det 

som eftersträvas, detta av den anledning att det förekommer mätfel (Barmark & Djurfeldt, 

2015:51). Mätfel kan ta olika former, såsom systematiska och slumpmässiga fel. De 

slumpmässiga felen kan vara hörfel eller slarviga anteckningar medans mer systematiska fel 

syftar på fel i användningen av den data som insamlats (Esaiasson et al., 2010:71). Givet är 
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därför att det alltid ska eftersträvas att på ett korrekt vis operationalisera de indikatorer som 

ska användas för att beskriva ett teoretiskt begrepp. En hög validitet hos en studie talar om att 

studien har hög giltighet i sitt genomförande (Barmark & Djurfeldt, 2015:51), vilket då 

innebär att studien har mätt det som påstås har mätts (Esaiassion et al., 2010:61). Det som är 

centralt i att nå en hög validitet är att de teoretiska begrepp som strävas efter att förklaras gör 

det med svar på frågor som på ett övertygande sätt kan kopplas samman med det önskade 

begreppet. (Esaiassion et al., 2010:61)  

Svaret på hur en organsations kriskommunikation har sett ut under en kris eller hur den har 

förändrats före, under och efter, är allt för stora frågor att få svar på med endast en fråga. Av 

denna anledning ska intervjumanualens mer standardiserade frågor vara ställda på ett sätt som 

upplevs kunna besvara frågeställningarna. Denna studie syftar inte till att i första hand skapa 

en generaliserande slutsats kring sportorganisationers kriskommunikation och strategiska 

kommunikation, utan istället rikta in sig mer djupgående på de specifika organisationerna som 

valts ut. Av denna anledning värderas inte den externa validiteten till samma nivå som den 

interna. 

 

Metodreflektion 

Valet av snöbollsurval är något som gynnat studiens resultat då Lars Norlander var en 

informant som vi efter intervjuerna i Timrå tog kontakt med. Utan att ha haft denna typ av 

urvalsprincip i åtanke hade vi gått miste om den insikt och kunskap som Norlander bidrog 

med. Utan den intervjun hade studien haft mindre material att arbeta utifrån vilket hade 

påverkat resultatet.  

Det skulle kunna anses att antalet intervjuer är relativt lågt för att vara grund för en hel studie. 

Det ska emellertid poängteras att intervjuerna har varit omfattande både tidsmässigt och 

innehållsmässigt för att kompensera för denna ringa mängd intervjuer. Detta tillvägagångssätt 

har gett studien en “empirisk mättnad” trots få intervjuer. Det ska betonas att det har strävats 

efter att finna fler intervjupersoner, däremot har det även upplevts efter de intervjuer som 

utförts att fler intervjupersoner inte skulle varit gynnsamt. Detta på grund av att 

intervjupersonernas svar gick in i varandra och därmed inte gav nya intryck. 

Till en början var studien syfte att granska fyra föreningar, varav en förening som gått i 

konkurs och en annan som lagt ner sin elitverksamhet. Valet att välja bort dessa föreningar 
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har gynnat studien då det varit mer givande och rättvist att endast jämföra de valda 

föreningarnas kommunikation. Detta då de föreningar som faktiskt har granskats anses båda 

arbeta på elitnivå. 

Hade studien inte enbart inriktat sig mot krisdrabbade idrottsföreningar så hade det funnits ett 

större urval av kandidater till analysenheter. Det hade gett en större omfattning men ett 

mindre specifikt resultat då denna studie involvera kriskommunikation. Sportföreningarnas 

relationer till övriga intressenter hade också kunnat granskats men då kommunerna var den 

gemensamma nämnaren i båda fallen ansågs det att det var mest intressant och relevant att 

undersöka deras roll i kriserna. Denna avgränsning sett till andra intressenter eller föreningar 

har gett studien en mer specifik inriktning vilket är till dess styrka. 
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Resultat och Analys 

Studiens resultat presenterar fem respondenters och en informants svar från de öppna frågor 

som ställts under intervjuerna. Sportföreningarna har tagit del av samma intervjumanual och 

detsamma gäller för kommunerna. Föreningarna tog del av en intervjumanual som hade ett 

utökat fokus på kriskommunikation och strategisk kommunikation och kommunernas 

intervjuer hade ett fokus på relationen till stadens förening.   

 

Strategisk kommunikation - Sportföreningar 

En av studiens frågeställningar är att undersöka hur sportföreningar tillämpar strategisk 

kommunikation och om denna har ändrat skepnad innan, under och efter krisens faktum.  

Intervjupersonerna ombads belysa vilka som jobbar med kommunikaitonsrelaterat arbete, 

därmed även strategisk kommunikation, på deras organisationer. Johan Martinsson uttryckte 

sig på följande sätt om GIF Sundsvalls syn på det hela när han får en fråga om detta: 

 

 “Jag skulle vilja säga alla, men det är väl egentligen inte sanningen” 

- Johan Martinsson, GIF Sundsvall 

 

Utifrån detta citat kan man konstatera att det strategiska tänket inte är utbrett i hela 

föreningen, emellertid är det positivt att det verkar som att han inser att det bör vara så. Detta 

förstärker han när han nämner att den kommande kommunikationsplanen kommer att 

underlätta det strategiska tänket genomgående i hela föreningen. Han menar även på att trots 

att hans befattning inom GIF Sundsvall innefattar ansvaret för kommunikationen så är det lite 

oklart vad hans kommunikativa arbetsuppgifter involverar då han anser att det är väldigt 

spretigt eftersom att han har så många andra åtaganden.  
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“En kollega sa upp sig i september, och hon var kommunikationsansvarig så då föll det på 

min lott just där och då” 

- Johan Martinsson, GIF Sundsvall 

Vidare menar Martinsson att han blivit  tilldelad rollen hastigt utan att ha någon riktig 

erfarenhet av att arbeta med kommunikation.   

Lars Backlund, ordförande inom föreningen Timrå IK och Timrå Ishockey AB, ombeds också 

beskriva deras syn på strategisk kommunikation. Han menar på att de på grund av mindre 

resurser än tidigare, då de var verksamma i Elitserien, har tvingats att banta deras organisation 

vilket lett till att kommunikationsrelaterat arbete, tillika strategisk kommunikation, på 

ledningsnivå, nu sköts av honom och en till. Sportsligt påpekar han att sportchefen Kent 

Norberg och tränare Fredrik arbetar kommunikativt och strategiskt.  

Lars Norlander som var klubbchef inom Timrå IK mellan 2011 till 2015 menar att 

organisationens kommunikation blev lidande av att tidigare styre varit väldigt icke-

kommunikativa. Vidare menar han att detta tänk spred sig i resten av organisationen som ett 

resultat av detta. Tolkningen av allt detta är att chefer kräver ett kommunikativt tänk för att 

organisationens anställda ska våga vara kommunikativa i sitt arbete. 

”Det är ju så som ansvarig ledare, precis som jag är idag för en annan verksamhet, så är det 

ju ändå fanbärarens beteende eller sätt att vara det är ju ändå det som genomsyrar resten av 

organisationen” 

- Lars Norlander, Timrå IK 

 

Han betonar även att han tycker att det är viktigt att han som förgrundsfigur inom föreningen 

föregår med gott exempel för då kommer andra att tar efter. 

”Nu har vi satt oss ner och arbetat fram en kommunikationsplan till viss del men den är inte 

spikad”. 

- Johan Martinsson, GIF Sundsvall 
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Detta påvisar att kommunikationen är något som blir allt mer viktigt för även föreningarna. 

Båda föreningarna påpekar vikten av att kommunicera bra, och att kommunikationen är bland 

de viktigaste verktygen de har. Samtidigt så har ingen av föreningarna någon typ av 

kommunikationsplan som är utarbetad. GIF Sundsvalls påbörjade kommunikationsplan 

innefattar den grundläggande kommunikationen, att följa en röd tråd i sociala medier och via 

hemsida, samt hur de ska föra sig mot media. Lars Backlund berättar att det finns strategier 

och tankar bakom det kommunikativa arbete som görs inom föreningen, men att det inte finns 

utarbetade dokument för hur de ska sköta det mer specifikt.  

Martinssons arbetsbefattning som kommunikationsansvarig innebär inte att han enbart arbetar 

med organisationens kommunikativa delar till hundra procent, utan han arbetar även som 

säljare. Han påpekade att när organisationens tidigare kommunikationsansvarige lämnade 

föreningen så blev han tilldelad titeln, utan någon riktig erfarenhet av att arbeta med 

kommunikation generellt. Båda föreningarna förklarar även att de är mer slimmade än vad de 

tidigare varit, och att detta är en anledning till att kommunikationsposten inte riktigt fyllts av 

någon. 

“Vi försöker ju vara kreativa så gott det går, men som sagt vi är ju inte experter på 

kommunikation och det är ju därför om det kriser ibland eller om det blir någonting så är vi 

inte främmande för att ta hjälp” 

- Lars Backlund, Timrå IK 

Bristen av resurser är alltså en stor anledning till varför kommunikationsansvariga saknas hos 

Timrå IK, och varför GIF Sundsvall inte har någon som arbetar med det hundra procent. Att 

det finns tankar på att fylla den posten hos båda föreningarna är givet, uttrycker dem. Skulle 

Timrå IK avancera en division öppnade Lars Backlund för att utöka organisationen, där en 

heltidsanställd kommunikatör är en viktig roll att fylla. 

Många av de som arbetar inom föreningarna arbetar ideellt, vilket innebär att det finns en risk 

till att det kommunikativa tänket inte är lika självklart. Med det sagt innebär inte detta att 

ideellt arbetande personer hos föreningar arbetar dåligt, utan att det kanske just av denna 

anledning kräver en större insats från ledningen i det kommunikativa arbetet för 

verksamheten. Detta är något som Norlander stärker och han menar att det inte ska förväntas 

av ideellt arbetande att de ska ta det jättekommunikativa arbetet heller. 
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“Jag tror inte man har försummat det (kommunikation), däremot tror jag att man kunnat 

gjort ändringar tidigare eller på ett annat sätt möjligen” 

- Johan Martinsson, GIF Sundsvall 

Martinsson talar om att det är viktigt att bygga klubbens varumärke starkare och att detta är 

något som behöver göras med hjälp av mer effektiv kommunikation mot de som finner ett 

intresse i klubben. 

Lars Norlander talar om hans uppdrag när han tog över Timrå IK som klubbchef och menar 

att klubben under denna period var väldigt icke-kommunikativ och stängd, vilket var något 

han såg till att ändra på under sin sejour. 

“Här kan man ju se en skillnad, jag känner ju många som har varit klubbchefer i ett antal år 

som inte har föreningskopplingen från början, utan man är en jätteduktig företagsledare som 

anställts i en förening, de blir ofta väldigt kortvariga” 

- Lars Norlander, Timrå IK 

Lars Norlanders citat ovan ställer ännu ett krav på de som ska arbeta i en chefsposition. Det 

krävs alltså inte bara ett effektivt ledarskap med bra kommunikativa egenskaper, utan 

föreningskopplingen är nästan det viktigaste enligt Norlanders uttalande. Det kan tolkas som 

att han talar om ett bättre tänk kring de medlemmar och supportrar som klubben har, att man 

värnar om dessa mer och värdesätter dem i sin syn på hur man ska kommunicera. En annan 

tolkning är att han anser att man bör ha en koppling till den specifika föreningen, exempelvis 

att man arbetat inom föreningen, följt föreningen, känner till historia och vet hur klubben 

fungerar. Sist kan det även tolkas som han menar att det krävs en bred förståelse kring just 

föreningslivet och kanske även erfarenhet av det, att det inte behandlas som vilken 

kommersiell organisation som helst.   

Strategisk kommunikation - Kommuner 

Pernilla Berg på Stadsbacken AB talar om att hon själv suttit i en elitstyrelse för en förening, 

och att hon anser att fokuset där även bör vara riktat mer mot att utnyttja kommunikation och 

ha någon i den positionen som har erfarenhet av att tänka kommunikativt. Detta för att på så 

sätt bidra till att kommunikationen genomsyrar organisationen. Det kan tolkas som att det hon 

menar är att det fokuseras för lite på att tänka kommunikativt i de styrelser som arbetar inom 

sporten, och att någon som sitter högt upp inom organisationen skulle kunna bidra med nya 
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perspektiv på styrelsebeslut. Detta menar hon ska bidra till en mer proaktiv och strategisk 

kommunikation snarare än en reaktiv och defensiv kommunikation. Vidare menar hon att de 

som arbetar på “golvet” kanske inte har erfarenhet med kommunikativa planer och liknande, 

och att de därför kan ha problem med att effektivisera styrelsebeslut. Detta är inte pågrund av 

brist på kunskap eller kompetens, utan enbart av den anledning att föreningar inte är kända för 

att arbeta kommunikativt. Ewa Lindstrand benämner även hon vikten av att ha någon i 

ledande position inom organisationen som är kommunikativt skicklig. 

Anders Johansson anser att GIF Sundsvall kan ses som proffsiga i sin kommunikation med 

kommunen. 

“Jag menar giffarna har egen anställd personal så de är proffsiga som vilket företag som 

helst skulle man kunna säga då” 

- Anders Johansson, Stadsbacken AB 

Viktigt att påpeka i hans uttalande är att de har egen anställd personal, och att det är denna 

ekonomiska faktor som gör att de kan bedriva en “proffsig” kommunikation. Han beskriver 

vidare att andra elitföreningar kanske inte har samma ekonomiska fördel och därför inte kan 

förväntas kommunicera på samma sätt. Lindstrand talar också om detta på samma sätt som 

Johansson, om att den ekonomiska aspekten och andelen ideellt arbetande inom föreningarna 

gör förutsättningarna annorlunda för en mindre sportförening i jämförelse med en större 

sådan. Även Berg instämmer i att föreningen kommunicerar proffsigt.  

“Men ibland måste man ju proaktivt göra justeringar i en organisation för att det så 

småningom ska vara möjligt att räkna hem” 

- Pernilla Berg, Stadsbacken AB 

I Bergs uttalande kan det tolkas som att sportföreningar tenderar till att arbeta väldigt reaktivt 

snarare än proaktivt, vilket kan tolkas skada organisationerna sett till en längre tidsperiod. Det 

kan även tolkas som att sportföreningar är inbitna i gamla vanor och därför vill man fortsätta 

arbeta på sådant vis istället för att anpassa organisationen till nya miljöer.  
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Analys 

Att arbeta med strategisk kommunikation innebär inte att det måste vara styrt ovanifrån, utan 

att det är mer multidimensionellt och brett (Macnamara, Zerfass, 2012:291). Att ha kompetens 

både i styrelse och på golvet innebär att det kommunikativa tänket brer ut sig i hela 

verksamheten snarare än bara på en enhet. Det Pernilla Berg talar om angående kompetensen 

sett till styrelser och de som arbetar på “golvet” kan visa på att det finns ett behov för en 

större spridning bland kompetensen även i sportföreningar. Hos sportföreningarna har detta 

problem identifierats av dem själva och de inser värdet av att arbeta mer strategiskt med sin 

kommunikation. Lars Norlanders berättar i sin tur om sin roll inom Timrå IK, där han tog 

över som klubbchef efter att föreningen arbetat icke-transparent med sin kommunikation. Att 

ha en person högt upp som skötte kommunikationen var det som till stor del bidrog till att 

Timrå IK hanterade krisen på ett bra sätt. Norlanders uttalande om alla de ideella krafter som 

finns inom sportföreningar är ett uttalande som är intressant utifrån just Zerfass och 

Macnamaras teori. Norlander menade att ideella krafter inte kan förväntas ta samma typ av 

kommunikativt arbete, därför kan det i detta fall vara relevant att ha en förgrundsfigur i 

föreningen som är framträdande. Därför är det möjligt att detta exempel skiljer sig från 

Zerfass och Macnamaras teori kring att strategisk kommunikation inte ska styras ovanifrån. 

Denna analys kan förstärkas ytterligare av Lindstrands uttalande angående vikten av att ha en 

kommunikativ ledare i organisationen. Anders Johansson nämner den ekonomiska delen som 

en stor faktor till varför dessa föreningar kan kommunicera så professionellt, och att det kan 

tydas att det är denna ekonomiska faktor som bestämmer i vilken utsträckning 

kommunikation kan utövas i föreningarna. Utifrån detta uttalande ses ett exempel där Zerfass 

och Macnamaras teori kan tillämpas, nämligen att när de ekonomiska medlen finns för att 

anställa personal som arbetar med kommunikation så finns möjligheten att göra den 

strategiska kommunikationen mer multidimensionell och bred i organisationen, vilket gynnar 

kommunikationen. 

Att kommunicera strategiskt har en viktig plats inom sportindustrin och det är ett måste för att 

en sportförening ska kunna uppnå sportslig framgång (Pedersen, 2012, 2012:56). Båda 

föreningarna visar prov på att det finns ett strategiskt tänk, eller möjligtvis en förhoppning om 

ett strategiskt tänk. Strategier och policys kring hur man ska kommunicera är ett sätt som 

visar att de vill vara strategiska i sin kommunikation. De talar även om hur detta är något som 

växt fram med tiden och hur det inte alltid varit en självklarhet. Enligt Falkheimer och Heide 

(2011:14,19) är en viktig del inom strategisk kommunikation att det strategiska tänket bör 
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genomsyra hela organisationen och att det inte endast bör vara kommunikatörerna som arbetar 

strategiskt. Detta är något som sportföreningarna visar samtycke i, och de menar att det finns 

ett behov av en starkare kompetens på golvet för att kommunikationen ska skötas effektivt. 

Kring detta finns det inga som helst skiljaktigheter vilket visar att samtidigt som teorin inte 

tillämpas till fullo så finns det definitivt intentioner att utveckla detta.  

Martinssons kommentar om förändringen i kommunikationen pekar starkt på teorin av 

Falkheimer et al. (2017:93) som menar att det skett en ökning i intresset kring immateriella 

värden för organisationer. Just att varumärkets betydelse blivit så mycket större och att 

behovet att anpassa sin kommunikation därefter för att skapa ett starkare sådant.  

Falkheimer och Sandberg menar att det krävs att kommunikation inte ska ses som en separat 

process från organisationens verksamhet, utan att den bör inkorporeras i organisationen som 

en del av organisationens centrala frågor, detta för att kommunikationen ska nå den potential 

som den besitter (Falkheimer & Sandberg, 2017:104). Sportföreningarna som nämnts tidigare 

uttrycker en förhoppning om att ha någon inom organisationen vars ansvar är kommunikation. 

Just nu kan de till skillnad från vad teorin säger ses använda sig av kommunikationen som 

något mer kompletterande eller särskilt från den vardagliga verksamheten. Att det inte 

prioriterats att anställa någon som fyller denna position kan tyda på att teorin inte tillämpas till 

fullo inom sportföreningarna ännu.  

 

Kriskommunikation - Sportföreningar 

I intervjuerna nämndes medlemmar och supportrar ofta i samband med krisen och sättet 

Martinsson och Backlund talar om föreningens medlemmar är att de ofta hamnar i fokus när 

det upplevs vara en kris inom organisationen.  

 

“Vi började med medlemsmöten när det var som mest kritiskt för att medlemmarna skulle få 

informationen om vad som händer inom Timrå IK” 

- Lars Backlund, Timrå IK 
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Norlander talar om hur viktig kommunikationen är till de målgrupper som klubben har och 

lyfter vikten av relationen till medlemmar. Han menar att klubben åren innan krisen haft en 

annan inriktning på sin kommunikation till medlemmar och supportrar, vilket han beskriver 

som “locket på”. Med detta följer han upp med att säga att detta påverkar relationen till 

klubben och att det därför var nödvändigt med möten i det kritiska läget för att verkligen 

bjuda in de som är intresserade av klubben. Precis som Backlund belyser Norlander att detta 

var något som räddade föreningen från att få ytterligare krafter emot sig i en redan svår 

situation. Även Martinsson belyser att det i krisdrabbade lägen är viktigt visa öppenhet mot 

medlemmar då förtroendet för föreningen annars försvinner 

“Det var absolut krissituationen som gjorde att vi blev tvingad att vara mycket mera 

kommunikativ än om det hade bara flytit på som vanligt, då hade vi inte alls utvecklat 

kommunikationen på samma sätt det tror jag inte” 

- Lars Norlander, Timrå IK 

Användandet av någon typ av kommunikationsplan är något som varken av föreningarna har 

utarbetade till fullo vid utförandet av intervjuerna. Timrå IKs Lars Backlund talar om att de 

använder sig av strategier, planer och tankar i allt de gör, men att detta inte finns i officiella 

dokument. Martinsson å andra sidan menar att kommunikationsplanen är under arbete, men 

att den inte helt har formats klart. Den ska enligt Martinsson genomsyra hela organisationen. 

När frågan ställs kring hur de skulle sköta en kris i nuläget är svaret följande: 

“Ja, den satt jag och fundera på(Krisplan). Det är lite svårt för vi vet inte vad en kris kan 

vara.” 

- Johan Martinsson, GIF Sundsvall 

Ett ämne som var återkommande i intervjuerna var medier. Båda föreningarna menar att det är 

en helt annan verklighet att arbeta inom en förening, då det mer eller mindre letas fel från 

mediernas sida för att få saker att skriva om. 
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Kriskommunikation - Kommuner 

 

“Varför då (GIF Sundsvalls krishantering)?  Därför att de varit väldigt öppna och 

transparenta, för då tror vi att är man öppen och transparent så skapar det ändå en trygghet 

hos motparten” 

- Anders Johansson, Stadsbacken AB 

“De gör en pudel och dem är transparenta och de har inget att förlora på att berätta att 

såhär illa ser det ut. Rent kommunikativt har de skött det bra, och jag tror att de har vunnit 

på det, men de har gjort det försent” 

- Pernilla Berg, Stadsbacken AB 

“Märker man att man inte är öppen, då blir det nog kalla handen så liksom, det tror jag. Så 

de var väldigt öppna, det var de” 

- Ewa Lindstrand, Timrå kommun 

I sin kriskommunikation uttrycker samtliga kommunalt anställda att föreningarna har skött sig 

föredömligt i sitt sätt att kommunicera när krisen vad ett faktum. Samtliga belyser att 

öppenheten är något som ansågs vara viktigt inte bara för att dem som kommun skulle känna 

en trygghet, utan även andra intressenter och målgrupper till föreningen. Hade dem snarare 

valt att ha en stängd verkstad och inte låta ann vad som pågick i situationen hade dessa kriser 

kunnat påverka föreningarna allt mer negativt än de har idag. Pernilla Bergs uttalande om 

deras öppenhet belyser att GIF Sundsvall varit sent ute att anta denna strategi, vilket kan 

tolkas som att de tidigare kan ha använt sig av någon annan typ av strategi innan de insåg att 

läget var kritiskt. Vidare menar Berg att en del av GIF Sundsvalls strategi under krisen var till 

viss del att skifta en del av skulden till kommunen. Trots att hon upplever deras 

kommunikation som bra under krisen, så uttrycker hon ett missnöje med att dialogen till 

intressenter inte påbörjades i ett tidigare stadie.  

“Historiskt, så är det så att kommunen är ett stöd som man tar för givet. Dem ska bara gå in 

och rädda. kommunen har bara skyldigheter, man har inga rättigheter.”  

- Pernilla Berg, Stadsbacken AB 
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Trots föreningarnas kommunikation i kriser så ställer sig Pernilla Berg frågande till 

föreningarnas syn på dess medlemmar, och påstår att det är först när A-laget ligger i kris som 

det finns ett tydligt intresse från föreningen att värna om kommunikationen till medlemmar.  

“Det är en sak som elitföreningar ganska snabbt glömmer bort. Att medlemmarna, dem 1500-

2000-3000 individerna glömmer man fort när man har ett A-lag i kris. Jag har sett detta från 

insidan och vet ju också hur lätt det är att glömma de medlemmar som man har, per definition 

är det dem som äger, men det glömmer man” 

- Pernilla Berg, Stadsbacken AB 

Samtliga intervjuobjekt tycks dela uppfattningen om att kriserna har varit det som skapat en 

förändring i föreningarnas sätt att kommunicera och att det är vad som gör att en dialog oftast 

sätts igång.  

“Ja det är det som är så lustigt för man träffas oftast när det är kris” 

- Pernilla Berg, Stadsbacken AB 

 

Analys 

Mishra menar att för att en sportorganisation ska nå framgång kräver det att det bildas stabila 

relationer till organisationer, spelare, supportrar och tredjeparter (Mishra et al., 2015:214). 

Detta är något som tydligt framgått i intervjuerna med sportföreningarna. De är väl medvetna 

om att klubben består av involverade medlemmar och att kommunikationen behöver vara 

bättre ut till dessa även när krisen inte är framme. Detta är något som Pernilla Berg även 

påpekar när hon menar att det är lätt från föreningarnas sida att glömma den sidan av 

organisationen. Detta pekar på att det definitivt finns ett samband mellan en organisations 

framgång i deras kommunikation och relationen till medlemmar och supportrar.  

SCCT är en teori som talar om att anpassa sin kriskommunikation utefter vilka situationer 

som råder, detta med hjälp av förbestämda strategier (2007:166). Uttalandena om hur de skött 

kriserna påvisar att de tillämpat en “förlåtelse-strategi” framgångsrikt i sina kriser. 

Föreningarna uttrycker i enlighet med SCCT att om de inte använt sig av öppenhet och 

transparens skulle situationen se annorlunda ut idag. Likt SCCT så kan detta liknas vid att de 

ber om förlåtelse när de talar om öppenhet och transparens. Att tillämpa en försvarsinriktad 
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strategi då skulden kan beläggas på den egna organisationen är enligt SCCT fel, då det 

potentiellt kan påverka organisationernas anseende betydligt mer än om de tillämpat en 

förlåtande strategi. Valet av strategi i båda föreningarnas fall är därför korrekta.  

Pernilla bergs uttalande om sena ändringar i GIF Sundsvalls kommunikation kan dock tyda på 

att de tillämpat en annan strategi enligt SCCT.  Enligt SCCT skulle denna sena handling ses 

som att de använt en annan strategi innan de valt att falla tillbaka på förlåtelse-strategin. 

Utifrån de strategier som Coombs beskriver så upplevs det att förnekande ligger närmast just 

detta typ av agerande. Att föreningen inte vill erkänna som det faktiskt är i hopp om att kunna 

lösa det på egen hand utan all negativ uppmärksamhet. Detta stämmer även överens med 

Kitchin och Purcells (2017:661) studie kring att organisationer ofta fördröjer 

tillkännagivandet av en kris då detta medför negativ inverkan på anseende och ett större 

behov av resurser. Något som bestämt pekar på en annan typ av strategi är då Berg säger att 

GIF Sundsvall gärna skiftar över en del av skulden på kommunen snarare än dem själva. 

Detta exempel på hur krisen hanterats kan härledas till “scapegoat” strategin inom SCCT 

(2007:170-172), som menar att föreningen valt att göra just det Berg beskriver. Det som gör 

denna typ av agerande än mer riskabelt är när krisen hamnar under klustret förebyggesbara 

kriser där ansvarstagandet ses ligga hos just föreningen. Hade inte föreningarna anammat en 

annan strategi i rätt tillfälle och därmed tillåtit krisen att läcka ut på annat sätt hade det enligt 

SCCT varit skadligt för GIF Sundsvall. 

Föreningarnas hantering av medlemmarna kan ses som en aning reaktivt. Ett reaktivt agerande 

i krisartade situationer pekar på att det finns en traditionell syn på kriskommunikation. 

Traditionell kriskommunikation är ett perspektiv som säger att kriskommunikation endast 

behöver användas när det redan har uppstått direkt och konkreta problem, det blir därför en 

reaktiv handling (Severin & Tankard, 2014:16). Däremot så upplever båda föreningarna att de 

måste förbättra sin relation till medlemmar och supportrar, vilket kan tyda på att deras 

reaktiva arbete är mer ofrivilligt snarare än en planerad insats. Detta kan även tyda på en 

förhoppning till att utveckla ett mer proaktivt arbete, i överensstämmelse med modern 

kriskommunikation (Falkheimer & Heide, 2006:181-182). Även Norlanders uttalande 

angående hur krisen påverkade deras kommunikation visar prov på ett reaktivt användande av 

kommunikation, vilket även detta kan härledas till ett traditionellt synsätt på 

kriskommunikation.  



35 

 

Kriskommunikationsplaner är inget som föreningarna tillämpar till fullo. Teorin säger att det 

bör i ett tidigt stadie byggas upp påhittade scenarion för att utifrån dessa arbeta fram möjliga 

strategier. Martinssons uttalande om hur de inte kan förutse en kris kan tyda på att teorin kring 

hur man bör förbereda sig inför kriser inte är något som ännu tillämpas av föreningarna. Att 

de inte vet vilka kriserna kan vara visar prov på att det inte finns någon egentlig 

kriskommunikationsplan. Detta skiljer sig i mångt och mycket från var teorier kring 

kriskommunikation menar. Att inte arbeta proaktivt med sin kriskommunikation ses som en 

stor förlust då detta istället kan leda till att organisationen får hantera kaoset mer reaktivt.  

Bruce och Tini (2008: 109) menar i sin teori att sport är omringat av media och att dessa 

medier hellre rapporterar om kriser snarare än sportslig framgång. De uttalanden som 

föreningarna gör kring media är ett klart exempel på att teorin stämmer överens med svenska 

sportföreningars verklighet.   

 

Relationship Management - Sportföreningar 

GIF Sundsvalls och Timrå IKs representanter talade mycket om hur viktig relationen till deras 

intressenter, i form av supportrar, medlemmar och media, är. Lars Norlander betonade hur 

viktigt det är att hålla dig på god fot med alla tusentals supportrar och medlemmar, och säger 

att om det inte skulle vara kul för föreningen om den relationen blev försummad. Han 

berättade också om att nyckeln till att uppfylla detta är att hålla sig på god fot med media, 

detta då han är medveten om vilken stor inverkan media har på allmänheten, i formandet av 

vad de har för uppfattning om sportföreningar. Att värna om relationen till media var helt 

naturligt för honom då han visste att de skulle få allmänheten emot sig om han inte gjorde det.  

“Det går inte att jämföra det mediala intresset från att jobba inom företag som typ SCA med 

att jobba inom en sån där förening. Det blir ju såhär att det blir framförallt ett väldigt tryck 

och intresse från allmänheten”  

- Lars Norlander, Timrå IK 

Han menar här att den stora mediala uppmärksamheten härstammar från det stora intresset 

som finns från allmänheten när det kommer till sportföreningar, i jämförelse med “vanliga” 

kommersiella organisationer. Norlander berättar om hur han var förbryllad över 

engagemanget från allmänheten. Varje gång han hade varit i tidningen och uttalat sig så visste 
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alla på hans arbetsplats genast om det. Han menar på att det engagerar så oerhört på grund av 

att det är en förening och inte ett företag.  

I GIF Sundsvalls fall uttrycker sig Martinsson att han också anser att deras kommunikation 

skiljer sig i jämförelse med kommersiella organisationer: 

“Jag det vill jag nog göra, det känns som att det påverkar fler människor. Jag skulle spontant 

säga ja att det gör det, att man får väga orden lite mer i hur man uttrycker sig. “ 

- Johan Martinsson, GIF Sundsvall 

I Timrå IKs fall anser Lars Backlund att det är ingen mening med att skilja på deras 

kommunikativa arbete med en kommersiell organisations då han menar på att de är som vilket 

medelstort företag som helst. Han menar på att de är som vilket företag som helst som är 

verksam inom upplevelseindustrin. 

Den kontakten som finns mellan Timrå Kommun och Timrå IK präglas av 

envägskommunikation åt vardera håll. Lars Backlund på Timrå IK säger att de inte har någon 

kommunikation utåt. Han uttrycker det också som att de är kommunikativa genom att de alltid 

svarar i telefonen, att kontakten med intressenter består av att de ringer honom. 

När frågan kring relationerna till den egna kommun tas upp är svaret genomgående positivt. 

Ingen av föreningarna hade något negativt att anmärka sett till relationen, och det ansåg att det 

gick som det ska. Trots ett nekat finansiellt stöd från kommunen så svarar Martinsson att det 

absolut inte finns något agg från deras håll då de förstår att kommunen agerar efter satta 

regler. Han vill dock även förstärka hur mycket han anser att föreningen gör för samhället 

bortom bara A-lagsfotbollen, och att det på så sätt kan vara grund till ytterligare ersättning 

från just Stadsbacken AB. Vidare menar han att trots detta krävs det även från deras sida att 

de är mer kommunikativa angående dess initiativ. Backlund menar även han att kommunen 

gör det dem kan, och att det är allt som kan förväntas.  

Kontakten till kommunen är också något som anses vara bra. Frågan kring hur kontakten 

förändrats innan och efter krisen ger Martinsson och Backlund svaret att den är identisk. 

Martinsson anser att den kommunikation som finns till kommunen är viktig och att relationen 

är ömsesidig. De kan göra bra saker för oss och vi kan göra bra saker för dem förklarar han. 

Backlund upplever även han att kommunikationen är bra, om än väldigt sporadisk. Båda 

föreningarnas kontakt med kommunen verkar handla om arenaskötsel mer än något annat, och 
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Backlund säger att när det kommer till styrelsens kontakt med kommunen så är den inte så 

frekvent.  

Johan Martinsson är övertygad om GIF Sundsvalls koppling till Sundsvalls anseende. Han 

uttrycker sig på följande vis angående den kopplingen: 

“Ja, jag är övertygad om det. Det fanns en undersökning om att varje gång Sundsvall nämn 

online så är 73% av alla gånger via GIF Sundsvall. Det innebär att det spelar ganska stor 

roll kring vad som händer med oss, för hur Sundsvall ska uppfattas. Med det sagt tror jag inte 

hela stan står och faller med oss men att staden har mycket bra reklam om det går bra för 

GIF Sundsvall”  

- Johan Martinsson, GIF Sundsvall  

Han nämner också att klubbens anseende tyvärr har påverkats negativt av krisen, men att detta 

endast är på kort sikt och att skadan på sportföreningens anseende säkerligen hade blivit större 

och mer bestående om inte de hade uppträtt på ett öppet och transparent sätt under krisen.  

Timrå IK är Timrås största varumärke. Det är representanter från både Timrå Kommun och 

Timrå IK rörande överens om. 

Lars Backlund uttrycker sig på följande sätt om Timrå IKs betydelse för bygden:  

“För lilla Timrå kommun så är det ju jätteviktigt med Timrå IK”  

- Lars Backlund, Timrå IK 

Vidare berättar han att de anser att kommunikationen mot kommunen är väldigt viktig på 

grund av att de anser sig vara kommunens största varumärke. Han betonar återigen detta när 

han säger att de är ortens största varumärke och att de säkert skulle höra av sig till kommunen 

igen om de skulle stöta på en nya kris, men att kommunen absolut inte har något ansvar att 

hjälpa dem.  

 

Lars Norlander menar också på att det finns en jättekoppling mellan Timrå IK och Timrå som 

kommun. Han är även inne på samma spår som Lars Backlund och menar på att denna 

koppling blir så stark på grund av att Timrå är en sådan liten ort. Något som också bidrar till 

det starka bandet är att hockeyanorna går så långt tillbaka i tiden, nämner han. 
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Relationship Management - Kommuner 

“Kommunikation vill man ha när det behövs så att säga, när det finns ett behov” 

- Anders Johansson, Stadsbacken AB 

Anders Johansson tycks mena att kommunikationen som de har gentemot GIF Sundsvall är så 

regelbunden som den behöver vara. Han menar alltså att den kontakt som finns kan ses som 

knutet till om det finns ett behov eller inte. I och med krisen blev kontakten mer frekvent, 

vilket var en reaktion till ett behov som då uppstod. Att ha kontakt för kontaktens skull var 

något som enbart ansågs slå ihjäl tid. Pernilla Berg är inne på samma spår, men menar även 

att dem kan behöva söka kontakt mer, men även att GIF Sundsvall bör söka mer kontakt. Att 

tala om vad som försiggår i deras vardag och vilka projekt som är aktuella är ingenting som 

skadar menar hon, utan det bygger en bättre förståelse från båda parter.  

Ewa Lindstrand på kommunen säger att de inte var indragna i ett tidigt skede av krisen, att när 

det gick bra för Timrå IK var kommunikationen näst intill obefintlig. Det var först när krisen 

började nalkas som kontakten blev lite tätare.  

“Då hade väl vi inte så mycket kommunikation med Timrå IK, det hände väl någon gång 

sådär att vi träffades och så men det var liksom när krisen började infinna sig som det 

trappades upp” 

- Ewa Lindstrand, Timrå kommun 

Hon uttrycker sig som att de vet att Timrå IK hör av sig om det är något problem. Formella 

möten mellan de båda inträffar väldigt sällan. Det kan tolkas som att följande citat indikerar 

på att det senaste formella mötet förekom under krisen. 
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“Formella möten har vi inte alls särskilt frekvent. Det var ett tag sen vi hade ett formellt möte 

med Timrå IK, något år sedan om man säger så då. Vi vet att de hör av sig om det är något 

problem, det är ju så det fungerar liksom.” 

- Ewa Lindstrand, Timrå Kommun 

Utifrån dessa citat upplevs det som att kommunikationen mellan kommun och förening är 

begränsad. Lindstrand och Johansson upplever båda att det kommuniceras vid behov, och att 

det fungerar bra. Enligt Ewa Lindstrand ligger ansvaret för en bättre kommunikation mellan 

de båda på Timrå IKs axlar då det var dem som hade bekymmer. Det bör vara dem som är 

avsändaren av kommunikationen i första hand, menar Ewa Lindstrand. Något som stärker 

detta uttalande är en detalj som Anders Johansson nämner om Sundsvalls Kommuns relation 

med GIF Sundsvall, han säger att det i första hand är GIF Sundsvall som har åtaganden 

gentemot kommunen då kommunen är GIF Sundsvalls kund. Berg kan till viss del hålla med 

men upplever att det bör ske en mer kontinuerlig dialog för att hålla liv i relationen. Trots 

olika syn på den kommunikativa delen så anser samtliga att den relation som idag finns till 

föreningarna är bra och fungerar som den ska.  

“Igen det här med proaktiviteten, det är ju inte så att idrottsföreningar hör av sig för att 

berätta vad som händer när det går bra” 

- Pernilla Berg, Stadsbacken AB 

Berg är dock snabb med att påpeka att detta är något de som kommun också behöver bidra 

till, att de måste visa att de finns som stöd för föreningarna så att dialogen inte bara sker när 

det krisar.  

Ewa Lindstrand verkar inte riktigt vara helt på det klara angående vem inom Timrå IK som nu 

innehar rollen som Lars Norlander var verksam i under krisperioden, men hon är ändå 

skeptisk till denna personens förmåga: 

“Det är nog inte samma kompetensnivå på den som ska fungera som ledare där nu som det 

var när Lars faktiskt hade den rollen.”  

- Ewa Lindstrand, Timrå Kommun 
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Dock beror detta nog på att hon anser att Lars Norlander gjorde ett så utomordentligt fint 

arbete under sportföreningens kris, snarare än att hon riktar kritik mot Timrå IKs nuvarande 

personalstyrka. 

Anders berättar en intressant detalj om att han anser att Stadsbacken AB agerar proaktivt 

genom att berätta för allmänheten varför de ibland inte ingår ett avtal med vissa 

sportföreningar, då på grund av att föreningen inte uppfyller de krav som finns från 

kommunen för att ingå ett samarbete. Han menar även på att detta proaktiva beteende smittar 

av sig på föreningarna. 

Anders Johansson uppger att de på Stadsbacken och kommunen har ett allmänt uppdrag som 

innebär att de ska stärka varumärket Sundsvall. GIF Sundsvall har en roll i det hela menar 

han, han menar att det finns ett stort värde för kommunen att sponsra GIF Sundsvall då de 

köper marknadsföringsutrymme av dem för att det ska stärka kommunikationen och 

marknadsvärdet för deras kommunala bolag, samtidigt som det stärker varumärket Sundsvall. 

Han menar att GIF Sundsvall bidrar till att göra Sundsvall attraktivt som stad och kommun. 

Pernilla Berg delar uppfattningen om att det stärker Sundsvalls varumärke, om än mindre nu 

än vad det kanske gjort förut, inte av någon sportsligt anledning utan bara att det är så. Hon 

vill dock påpeka att de saker som föreningarna gör för barn och ungdomar alltid får ett särskilt 

stöd, som är helt separat från den sponsring som Stadsbacken annars bidrar med. Det är därför 

enligt henne inte ett giltigt argument, att mer insatser för samhället skulle vara till grund för 

ett bättre sponsoravtal, som ämnar att marknadsföra stadens kommunalt ägda bolag.  

“Det finns ett särskilt stöd för all barn- och ungdomsverksamhet. Det argumentet är bara att 

klippa, det är ett skitlöjligt argument” 

- Pernilla Berg, Stadsbacken AB 

Pernilla Berg menar på att GIF Sundsvalls varumärke inte är så starkt som det borde vara. 

Hon berättar att GIF Sundsvall själva vet om detta, och hon tycker att det är bra att de har den 

självinsikten. Hon menar också att anseendet av varumärket kan höjas av saker som inte är 

relaterat till A-laget, och här lyfter hon fram GIF Sundsvalls arbete med integration som ett 

bra exempel.   

Från Timrå Kommuns sida anser de att Timrå IK är Timrås största varumärke. Ewa 

Lindstrand uppger att hon anser att det finns ett samband mellan en kommuns anseende och 
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dess elitlags framgång. Hon säger att Timrå IK är viktigt för dem som kommun, och att Timrå 

IK bygger varumärket för Timrå som ort. 

 

Analys 

Det är mycket viktigt för en organisation att värna om relationerna till dess intressenter, 

Falkheimer och Heide (2011:119) uttrycker det som att det finns ett stort värde för 

organisationer i att göra detta. När media lägger väldigt stor vikt vid att uppmärksamma 

allmänheten om Timrå IKs problem leder det till att Timrå IKs relation till sina intressenter 

blir ansträngd. Denna ansträngda relation leder till att sportföreningen får svårigheter till att 

på ett bra sätt kommunicera med sina intressenter under krisen. Detta då organisationers 

förutsättningar att kommunicera effektivt vid en kris har enligt forskare en koppling till 

organisationens relation till intressenter (Freeman, 2010:48; Alpaslan, Green & Mitroff, 

2009:39; Van der meer et al., 2017:426). Då detta är oundvikligt så måste Timrå IK arbeta 

bättre med att värna om relationen till sina intressenter kontinuerligt. Detta skulle leda till att 

de bygger upp ett högt förtroendekapital hos intressenter, vilket medför att föreningen kan 

hålla sitt anseende relativt intakt i händelse av att en ny kris skulle uppstå (Coombs, 

2007:165). Detta skulle gynna föreningen. Då Timrå IK är så mån att värna om relationen till 

media, då de har en inverkan på allmänheten, så bör de också inse att de bör värdesätta den 

direkta kontakten gentemot sina övriga intressenter, i form av supportrar och medlemmar, 

mer.  

Den kontinuerliga kommunikationen dem emellan består av informella besök från 

kommunpersonal på restaurangen i NHK Arena. Samtalen vid dessa möten kännetecknas 

dock av allmänna artighetsfraser och att det resoneras kring den sportsliga biten, väsentliga 

frågor tas ej upp, menar Ewa Lindstrand. Relationship management proklamerar att 

kommunikation måste uttryckas i enlighet med det meningsskapande synsättet om ömsesidig 

förståelse ska infinnas, och en framgångsrik och långsiktig relation ska kunna skapas 

(Falkheimer & Heide, 2011:136). Relationen mellan Timrå IK och Timrå Kommun går just 

nu stick i stäv med denna förutsättning.   

Ett varumärke definieras som något som särskiljer och identifierar en vara eller tjänst 

gentemot konkurrenters (Falkheimer & Heide, 2011:285). Begreppet anseende utgör en viktig 

del i ett varumärkets värde då det är resultatet av interaktionen mellan en organisation och 
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dess intressenter (Falkheimer & Heide, 2011:149; Tench & Yeomans, 2014:183). Både 

varumärke och anseende är begrepp som är viktiga för sportföreningar idag då det är 

nödvändigt att ha ett starkt varumärke för att kunna nå affärsmässiga framgångar (Martinez & 

Chernatony, 2004:39). Timrå IK är mycket väl medvetna om att de är Timrås största 

varumärke, denna vetenskapen kan leda till att de omedvetet upplever en säkerhet i att de 

oftast kommer få stöd och hjälp av Timrå Kommun om det det strular för dem. Detta kan i sin 

tur leda till att de inte lägger ned allt för mycket tid och energi på att vårda relationen med 

kommunen.  

Det finns en skillnad i vad Pernilla Berg har att säga om GIF Sundsvalls inverkan på 

“varumärket Sundsvall” i jämförelse med vad Ewa Lindstrand tycker om Timrå IKs betydelse 

för Timrå som kommun. Pernilla säger att behovet av att ha ett elitlag för städer har en mindre 

betydelse idag än för några år sedan, hon säger att det är trevligt för en stad att ha ett elitlag 

men att det samtidigt utgör en liten del av helheten. Ewa å sin sida lyfter Timrå IK som en 

vital del av arbetet för att bygga Timrås varumärke. Hon säger att Timrå IK är viktigt för dem 

som kommun och att det finns ett samband mellan Timrå Kommuns anseende och deras 

sportsliga framgångar. Anledningen till varför det skiljer sig mellan kommunernas åsikter här 

kan vara på grund av det som Kurtzman och Zauhar (2003:41) skriver om sport och turism. 

De skriver om att sport är världens största sociala fenomen och att turism är en av världens 

största industrier. Därför är betydelsen av att ha en framgångsrik sportförening större för en 

liten stad än för en större stad då det i större städer finns mycket annat som lockar turister. 

Detta kan vara en stor bidragande orsak till varför Timrå Kommun är än mer mån om att 

rädda Timrå IK än vad Sundsvalls Kommun är om att rädda GIF Sundsvall.  

Kitchin och Purcells (2017:661) studies resultat pekade på att den viktigaste relationen att 

prioritera under en krisperiod är den till traditionell media. Därför var Lars Norlanders envist 

tillmötesgående inställning gentemot media under krisen ett mycket smart drag.  

L’etang menar att kommunikation inom sport är i sig unikt och därmed separat från 

kommunikation i andra organisationer (2006:387). Då Martinsson och Norlander 

uppmärksammar skillnaden mellan sportföreningarnas kommunikativa arbete i jämförelse 

med kommersiella organisationers kan det ses som att det stämmer överens med denna teori. 

Backlunds uttalande skiljer sig från de andras, vilket visar på att han har en diversifierad syn 

på kommunikation.  
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Koerber och Zabaras (2017: 199) teori kring att relationer bör etableras i tid istället för vid en 

kris finns det prov på i de svar som givits från intervjuerna. Kommunerna uttrycker till viss 

del ett missnöje vid att kontakt oftast bara etableras när kriser nalkas. Detta samtidigt som 

varken Timrå IK elle GIF Sundsvall i sina intervjuer ger intryck av att vilja förbättra 

kommunikationen till kommunen. 

 

Strategisk improvisation - Sportföreningar 

Samtliga intervjupersoner från föreningarna samtycker i att det definitivt finns plats för 

improvisation, och att det till och med kan krävas mer improvisatoriskt arbete än vad de idag 

använder sig av. Backlund nämner exempelvis att de inte är experter på kommunikation och 

att de ofta söker sig till andra för hjälp när de upplever att deras kommunikativa kompetens 

inte räcker till. Martinsson talar om det improvisatoriska arbete som sker i presenterande av 

spelare, avsked av spelare eller hur sociala medier kan utnyttjas för att för att tilltala 

intresserade. Att det finns kanaler som sociala medier är något som alla även tycker är ett 

nyttigt medel för hur de ska arbeta improvisatoriskt.  

Som tidigare nämnt har dock ingen av klubbarna uttryckt sig ha en utarbetad plan ännu. 

Martinsson säger att de skapat en del riktlinjer kring hur klubben ska uttrycka sig i sociala 

medier och hur man ska hantera sponsorer, men att förhoppningen är att planen ska kunna 

genomsyra hela organisationen.  

Under intervjuerna med både Backlund och Martinsson förekommer det att de nämner projekt 

som föreningarna arbetar med. Martinsson nämner exempelvis att de arbetat fram ett projekt 

där man vill inkludera nyanlända, eller där man kan spela fotboll under nätter och till och med 

läxhjälp. Backlund talar om hur Timrå IK ofta besöker skolorna för att inspirera ungdomar 

samtidigt som de lär ut om respekt och kamratskap. De har även ett engagemang till sjuka 

barn där de tillåter dessa besöka en loge i arenan för att få se laget spela under 

hemmamatcher.  
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Strategisk improvisation - Kommuner 

När frågan ställs angående improvisation knyter Berg ordet till kreativitet. Vidare menar hon 

att det finns stora möjligheter för klubbarna att vara improvisatoriska och kreativa, men att 

detta måste kommuniceras till dem som kommun för att de ska kunna vara delaktiga.  

“Det ankommer på klubben tycker jag att vara kreativa och komma med förslag på 

spännande och annorlunda former. Då är det upp till oss att svara om de bjuder upp.” 

- Pernilla Berg, Stadsbacken AB 

Anders Johansson menar att de kan arbeta improvisatoriskt med GIF Sundsvall för att få ut ett 

ömsesidigt värde för varandra. Han talar exempelvis om att deras arbete med integration är 

föredömligt.  

 

Analys 

Strategisk improvisation förutsätter att det finns någon typ av plan, en ordning, för att det 

improvisatoriska och kreativa ska kunna fungera effektivt och utan för mycket risk involverat  

(Falkheimer & Sandberg, 2017:45). Martinssons uttalande om den kommunikativa planen är 

på väg mot att skapa en ledstjärna som en organisation behöver för att utöva en effektiv 

strategisk improvisation. Definitionen av improvisation enligt Weick är att hantera det 

oförutsägbara eller det som tidigare inte varit inplanerat (Weick, 1998:544). Föreningarnas 

arbete kan av denna anledning anses vara improvisatoriskt då de uttryckt att de inte vet vilka 

kriserna kan vara eller för delen har strategier för hur man ska hantera dessa. Däremot 

stämmer det inte överens med Falkheimer och Sandbergs definiton av strategisk 

improvisation, då dem saknar den strategiska aspekten till att arbete improvisatoriskt 

(Falkheimer & Sandberg, 2017:45).   

 

Slutsatser 

Detta kapitel ämnar att besvara syftet och frågeställningarna. Frågeställningarna lyder som 

följande: 

● Har sportorganisationerna tillämpat strategisk kommunikation innan, under samt efter 

kriserna? I så fall hur? 
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Den strategiska kommunikationen är inte omfattande i sportföreningarna då respondenterna 

från respektive förening i intervjuerna har uttryckt att det strategiska tänket inte är utbrett. 

Detta har lett till att det utförs få strategiskt kommunikativa insatser, vilket hämmar 

organisationerna i deras verksamhet. Kriserna hos föreningarna har varit av ekonomisk 

karaktär, vilket har visats ha liten påverkan på hur organisationerna sett över sin strategiska 

kommunikation i krisens olika faser. I viss mån har den strategiska kommunikationen blivit 

sämre i kölvattnet av de ekonomiska svårigheterna då krisen satte sina spår. Samtliga 

respondenter för föreningarna tycker däremot att strategisk kommunikation är någonting som 

det bör läggas större vikt vid. Strategisk kommunikation är något som tillämpas bland de 

granskade sportföreningarna, dock sker dessa insatser sporadiskt vilket bland annat kan bero 

på brist av resurser och i viss mån fördelandet av dessa resurser. Ett par av respondenterna 

från kommunerna belyste att denna brist på strategiskt tänkande till viss del kan vara till följd 

av brist på rätt kompetens på vissa positioner inom sportföreningarna.  

● Har kriserna påverkat relationerna mellan sportorganisationerna och respektive 

kommun? I så fall på vilket sätt? 

 

Respondenterna menar på att relationerna har efter krisen förblivit bra. Respondenterna från 

kommunerna uttrycker sig att de upplever att sportföreningarna genomgående varit 

professionella i sin kontakt med dem. Kontakten dem emellan är i normalt fall inte särskilt 

frekvent, den är behovsanpassad. När det inte är kris så ser de få anledningar till att hålla en 

kontinuerlig kontakt. Att relationerna förblivit bra kan krediteras till att föreningarna valt att 

vara öppna och transparenta i sin kriskommunikation.  

 

Krisen förde med sig att Timrå Kommun och Timrå IKs band stärktes. De arbetade ihop för 

att lösa krisen och kontakten dem emellan blev väldigt frekvent. Efter krisen slutade dock 

Lars Norlander som var en stor bidragande faktor till att Timrå IK klarade sig ur krisen på ett 

bra sätt. Detta för med sig att den förstärkta relationen som krisen åstadkom inte består idag. 

Detta kan visa på vikten av att ha en kompetent ledare inom organisationen i kriser. Genom 

att använda en återuppbyggande strategi i sin kriskommunikation, visar resultatet att en 

organisation kan ta sig igenom en kris med relationer som antingen blir förstärkta eller 

oförändrad. GIF Sundsvalls relation till Sundsvalls Kommun har gått oförändrad genom 
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krisens faser men har medfört en mer frekvent kontakt organisationerna emellan. Det ska 

dock poängteras att det under intervjuerna noterades en viss spänning mellan GIF Sundsvall 

och Sundsvalls Kommun, vilket kan härledas till GIF Sundsvalls val av strategi där det kan 

anses att de till viss del skyller en del av problemen på kommunen.  

● Har sportorganisationerna arbetat proaktivt eller reaktivt med sin kriskommunikation? 

 

Genomgående i intervjuerna är att föreningarna har applicerat ett reaktivt tillvägagångssätt i 

sin kriskommunikation. Detta exemplifieras av att föreningarna sent blandade in respektive 

kommun i kriserna. I och med att kontakten med kommunen oftast sker i krisande lägen går 

det också att utläsa ett mer reaktivt agerande. Medlemmarna får ta del av den rådande 

situationen först när läget var kritiskt. Varken av föreningarna arbetar utifrån en 

kommunikationsplan, vilket då även utesluter en kriskommunikationsplan. Detta för med sig 

att det förebyggande tänket blir försummat och att man istället förlitar sig på ett mer reaktivt 

tillvägagångssätt. GIF Sundsvall visar prov på att de vill arbeta mer proaktivt i form av att de 

är i utvecklingen av en kommunikationsplan. De kan sägas att båda organisationerna arbetat 

proaktivt med deras relationer till intressenter genom att alltid vårda dessa och att de i fall av 

kris kan falla tillbaka på dessa utvecklade relationer. Det finns tecken på att båda föreningarna 

vill arbeta med proaktivt med sin kommunikation, men att det i nuläget endast är i 

planeringsstadiet. 
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Syftet lyder som följande: 

“Syftet med studien är att kartlägga GIF Sundsvall- och Timrå IKs strategiska kommunikation 

i allmänhet, och kriskommunikation i synnerhet. Samt om relationen till respektive kommun 

är ömsesidigt gynnsam.” 

Den strategiska kommunikationen är tillämpad bland föreningarna, men i olika grad. Det 

behövs ett mer strategiskt arbete kring deras kommunikation för att den ska bli mer 

konsekvent och effektiv, vilket är det enväldiga svaret från respondenternas sida. Eftersom 

den strategiska kommunikationen är haltande, medför detta att kriskommunikationen är 

densamma. Trots välhanterade kriser rent kommunikativt kan klubbarna ha arbetat annorlunda 

till att börja med för att än mer effektivt hanterat kriserna. Trots att alla parter anser att 

relationerna är bra så skulle en mer frekvent kontakt eventuellt kunnat bidragit till ett starkare 

samarbete.  
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Diskussion och vidare forskning 

Även fast ett strategiskt tänkande bör genomsyra hela organisationen så bör förståelse visas 

gentemot dessa organisationer, de arbetar med en strikt budget vilket också leder till att de tar 

in mycket ideell arbetskraft. Lars Norlander betonar att man inte kan förvänta sig att dessa 

människor som ställer upp ska kunna vara jättekommunikativa.  

Det är ett problem att Timrå IK anser att de är kommunikativa genom att de är tillgängliga 

genom att de alltid svarar i telefonen, de menar på att intressenter bör ringa dem. Timrå 

Kommun är en av deras viktigaste intressenter och de säger samtidigt att de vet att Timrå IK 

hör av sig om det är något problem. Båda förväntar sig att den andra ska höra av sig om det är 

något problem, detta leder till en stor miss i kommunikationen mellan dem.  

Det mindre resultat som givits från intervjuerna angående strategisk improvisation upplevs 

förväntade men ändå givande. Svaren från intervjuerna visar att strategisk improvisation inte 

är något som ännu nått dessa organisationer. De visar att det inte tillämpas på de arbetsplatser 

som vi valt att undersöka, och det kan antas att detta stämmer för en stor del av liknande 

organisationer. Att det inte tillämpas kan vara ett direkt resultat av att föreningarna inte har 

sett på kommunikation som något nödvändigt för klubbarna tills på senare tid. Detta har 

därför lämnat dem snäppet efter utvecklingskurvan och har därför inte hunnits tillämpats än. 

Det är svårt att säga om tiden kommer att göra detta eller om det krävs att en hängiven 

kommunikatör involverar kommunikationen mer i arbetet. Vår gissning ligger på det senare. 

Det är däremot viktigt att påpeka att båda organisationerna har ett improvisatoriskt tänk. Det 

finns en kreativ tanke i det dem gör, men det innebär inte att man arbetar strategisk, utan bara 

improvisatoriskt. Martinssons beskrivning av deras kommunikationsplan målar upp en bild av 

en bra början, något som kan leda organisationen på rätt väg för att nå den ordning som teorin 

kräver. Resultatet visar att strategisk improvisation inte är en tilltagen teori bland de klubbar 

som undersökts. Men med ett större intresse för kommunikation som något centralt i deras 

verksamheter finns potentialen att det växer fram, men det krävs att de fortsätter att följa med 

i utvecklingen och verkligen prioriterar.  

Att Pernilla Berg talar om hur GIF Sundsvall ibland valt att skifta skulden till kommunen är 

dels intressant för resultatet, men även faktumet att dem gör det är intressant. Känner dem att 

detta är en bra väg att ta enbart för att det är just kommunen, och inte ett privat företag. 

Kommunen förväntas hjälpa till, och när detta inte blir fallet så finns det inte större förlust i 

att försöka skifta det mot kommunen. Varför är det så? Precis som Anders Johansson nämnt 
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tidigare så är kommunen med sin sponsring den största kunden som dem har, och oavsett om 

de vore störst eller inte så är det en kund.  

Båda föreningarna har idag en person som är anställd för att sköta deras hemsida. Självklart är 

hemsidan en given plattform för vilken seriös organisation som helst, men vi anser att det går 

att ställa frågan kring hur man bör värdera den rollen i jämförelse med en kommunikatörsroll. 

Vi vill inte dra några slutsatser från detta då vi inte har nog med insikt eller mandat för att 

göra en sådan bedömning. Detta gällde från båda föreningarnas håll vilket kan peka på att det 

är vanligt inom dessa organisationer att arbeta så. Som sagt har vi inte insikt i arbetet med en 

hemsida och inte nog med erfarenhet inom kommunikatörsyrket, däremot så upplever vi att 

båda föreningarna värdesätter en bra kommunikation. Detta visas dock inte fullt ut i praktiken. 

Hade en heltidsanställd kommunikatör tillsammans med en 25% webbansvarig ansetts 

fungera bra det med, eller är kommunikatörens roll inom dessa organisationer en lyxvara som 

enbart kan investeras i om de ekonomiska resurserna tillåter det.  

Att inte kommunikationen förändrats före, innan och efter krisen kan vara ett prov på att 

kommunikationen fungerat bra, det verkar ju alla tycka. Den enda som egentligen ifrågasätter, 

om än lite, är Pernilla Berg. Hon kände ju även att de blev involverade i ett sent stadie, och att 

en mer kontinuerlig dialog hade kunnat varit bättre. Det är något som visar på att de kanske 

inte har utvärderat sin kommunikation efter krisen. Det upplevs inte att det skett stora 

skillnader i föreningarnas kommunikation överlag. De nämner ju även att de instämmer med 

Berg angående ändringar, att det bör ha skett snabbare. Nu är krisen inte lika allvarlig och 

fortfarande så sägs det att kommunikationen är likvärdig. Arbetet med kommunikationsplanen 

är ett steg i rätt riktning, även fast den möjligtvis bör ses över med möjliga krissituationer 

inräknade också. Detta kan påvisa att kommunikationen är i ett tidigt och outvecklat stadie, 

men något som är i förändring. 

Vidare forskning i detta fält skulle vara att undersöka hur kommunikatörens roll ser ut i en 

sportförenings verklighet. Hur ser man på kommunikatörens roll? Fyller den ett värde i deras 

verksamhet eller är det endast lyxvara att ha en anställd kommunikatör? Denna studie har sett 

prov på detta men ytterligare forskning skulle krävas för att få fram mer konkreta svar. Det är 

definitivt något som bör utvecklas inom sportföreningarna trots begränsad ekonomi. Hur ser 

man på de immateriella värdena för klubben, och hur arbetar man mot detta? De föreningar 

som granskats i denna studie visar hur en bråkdel av elitföreningar förhåller sig till 

kommunikation och kommunikatörens roll i deras verksamhet. 
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Bilaga 1 

Intervjumanual för kommunerna 

1.  Vad heter du? 

2.  Vad har du för bakgrund? 

3.  Vilken position har du inom kommunen och vilka är dina arbetsuppgifter? 
 

Strategisk kommunikation 

4.  Vilka arbetar med kommunikationsrelaterat arbete på kommunen? 

5.  Hur ser en kommunikatörs arbete ut mot GIF Sundsvall/Timrå IK? 

6.  Arbetar ni efter en kommunikationsplan? 

7.  Vad innefattar denna kommunikationsplan? 

8.  Upplever ni att det är ett annat typ av kommunikativt arbete med sportföreningar i 
jämförelse med andra typer av organisationer? 

9.  Hur ser er kommunikation ut med GIF Sundsvall/Timrå IK? Skiljer det sig från andra 
föreningar? 

 

Relationship management    

  
10. Hur upplever ni relationen till GIF Sundsvall/Timrå IK? 

11. Hur ser den övergripande kommunikationen ut med GIF Sundsvall/Timrå IK? 

12. Hur frekvent är er kontakt med GIF Sundsvall/Timrå IK och i vilket forum sker det? 

13. Om ni jämför kontakten före under och efter krisen, skiljer det sig? I sådant fall hur? 

14. Skiljde sig kommunikationen med organisationerna under den rådande situationen? 
Hur såg kommunikationen ut? 

15. När GIF Sundsvall/Timrå IK upplevde den här tuffa perioden – var ni tidigt inblandade 
i situationen eller kom informationen i ett mer akut läge? 

 

Kriskommunikation 

  
16. Påverkas ni kommunikativt av att GIF Sundsvall/Timrå IK genomgår en 

tuffperiod/kris? I så fall på vilket sätt? 

17. På vilket sätt finns ni som kommun som stöd för GIF Sundsvall/Timrå IK? 

18. Har ni en roll i GIF Sundsvall/Timrå IKs eventuella kriskommunikationsplan? 

19. Hur ser denna roll ut? 

20. Denna säsong hängde GIF Sundsvall löst, men räddade sin säsong i sista 
omgången. Fanns det planer kring hur denna möjliga situation skulle lösas. 

21. Tror ni att en stads anseende och dess elitlags framgång har ett samband? 
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Strategisk improvisation 

22. Finns det utrymme för improvisation i ditt kommunikativa arbete med GIF 
Sundsvall/Timrå IK? På vilket sätt? 

23. Överlag, finns det potential till förbättring i form av det kommunikativa arbetet med 
sportorganisationerna, i sådant fall hur? 
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Bilaga 2 

Intervjumanual för sportorganisationerna 

1. Vad heter du? 

2. Vad har du för bakgrund? 

3. Vilken position har du inom organisationen och vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

Strategisk kommunikation 

 
4. Vilka arbetar med kommunikativt arbete inom GIF Sundsvall/Timrå IK 

5. Hur ser en kommunikatörs arbete ut hos er? 

6. Arbetar ni utifrån en kommunikationsplan? 

7. Vad innefattar den? 

8. Skiljer sig kommunikationen mot kommunen i jämförelse med andra 
samarbetspartners? 

9. Anser ni att kommunikation för en sportförening skiljer sig från kommersiella 
organisationer? 

10. Arbetar ni kontinuerligt med er kommunikation? 

 

Kriskommunikation 

 
11. 11. Hur hanterade ni krisen? 

12. 12. På vilket sätt är ni idag förberedda om en eventuell krissituation skulle uppstå? 

13. Hur ser era planer ut i fall av en krisartad situation, rent kommunikativt? 

14. Hur arbetar ni efter dessa? 

15. Har kommunen någon roll i kriskommunikationsplaner? 

16. Skiljer sig nuvarande planer från hur planerna såg ut innan er kris? I sådant fall hur? 

17. Skiljer sig det kommunikativa arbetet mellan hur ni arbetar i vanligt fall till i krisande 
fall? 

18. 18. Omfattar er kommunikationsplan omvärldsbevakning, isåfall på vilket sätt? Och 
hur förhåller ni er till resultatet? 

19. 19. Hur upplever ni att ert anseende har förändrats i kris? 

20. 20. Hur har ni arbetat för att behålla ett önskvärt anseende i krisen gentemot 
intressenter men även andra målgrupper såsom supportrar och allmänheten 
överlag? 

21. 21. Har ni använt er av någon specifik strategi när ni går ut med information via 
media eller andra kanaler? i sådant fall vilken/vilka? 

 

Relationship management 

 
22. 22. Hur ser den övergripande kommunikationen med era samarbetspartners ut? 

23. 23. Hur upplever ni relationen till kommunen? 

24. Hur frekvent är er kontakt med kommunen och i vilket forum sker det? 

25. Om ni jämför kontakten före under och efter krisen, skiljer det sig? I sådant fall hur? 

26. 26. Var det någon samarbetspartner som sade upp samarbete när ni upplevde den 
tuffa perioden? 
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27. 27. Tror ni att en stads anseende och dess elitlags framgång har ett samband? 

 

Strategisk improvisation 

 
28. 28. Finns det utrymme för improvisation i ditt kommunikativa arbete generellt och 

specifikt mot kommunen? 

 

Generella frågor 

 
29. 29. Överlag, finns det potential till förbättring i form av det kommunikativa arbetet 

generellt och specifikt mot kommunen? I sådant fall hur? 

 

 


