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Det finns få gränslösa fenomen likt sport som världen över intresserar både åskådare och utövare. Den digitala 

utvecklingen med de sociala medierna i spetsen har ändå skapat en förändring i konsumtionen av sport, och 

avståndet mellan supportrar och sportklubbar har minskat. Samtidigt har de ekonomiska förutsättningarna för 

både sportklubbar och andra tävlingar blivit allt tuffare. Utöver detta har också coronapandemin orsakat nya 

utmaningar för sportklubbar världen över. Sportmarknadsförarna har därmed tvingats använda sig av nya och 

kostnadseffektiva sätt i syfte att marknadsföra verksamheten. Att använda digital marknadsföring har blivit allt 

vanligare och trenden pekar mot att marknadsföringssättet också kommer att användas allt mer i framtiden. På de 

digitala kanalerna gäller det ändå för sportklubbar att skilja sig ur mängden. Detta kan göras bland annat genom 

sportmarknadsföring, men också genom byggandet av ett starkt varumärke.  

Syftet med denna avhandling var att utreda hur sportklubbar stärker sitt varumärke i de digitala kanalerna. I 

avhandlingen används kvalitativa metoder med semistrukturerade intervjuer. För undersökningen intervjuades 

fem finländska sportklubbar som utövar olika idrottsgrenar. Intervjuerna behandlar varumärke, digital 

sportmarknadsföring samt framtid och dessa ämnen fungerar som intervjuguidens tre huvudteman.  

I empirins analys framkom att sportmarknadsföringen i Finland ännu ligger efter den internationella spelplanens, 

trots konstanta framsteg. De finländska sportklubbarnas marknadsföringssätt påverkas av att majoriteten utövar 

detta på frivillig basis. De flesta sportklubbar använder sina digitala kanaler främst som informationskanaler, 

trots att potential ses i olika digitala vinstgirerande kampanjer. Sportklubbarna hindras här av att majoritetens 

verksamhetsform är förening.  Samtliga informanter ansåg varumärket vara en viktig del av sportklubbens 

verksamhet, där strategier för att upprätthålla och vidareutveckla varumärket låg på olika nivåer.  

Resultatet i avhandlingen visar att också finländska sportklubbar fått upp ögonen för potentialen i de digitala 

kanalerna. Sportklubbarna har utöver sportslig framgång också via ett starkt varumärke möjlighet att skapa nya 

möjligheter i de digitala kanalerna. 
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1 Inledning 
I en värld där digitalisering blir allt mer allmänt har bland annat sociala medier kommit att bli 

en utmärkt marknadsföringskanal för företag eller till och med privatpersoner. En konstant 

teknologisk- och digitaliserande utveckling inom marknadsföringen har satt den traditionella 

marknadsföringen i gungning. Marknadsföringen är i dag inriktad på att anpassas till ett 

personligt innehåll, istället för till exempel reklam och produktplacering. Konsumentvana och 

förväntningar ligger också i förändring, detta på grund av att de digitala tjänsterna konstant 

ändras. De moderna möjligheterna gör att företag ständigt behöver anpassa sig till de nya 

trenderna i en värld full av digitala möjligheter för konsumenten. (Zinkhan, 2005) 

Vad gäller marknadsföring står sportklubbar och bolag inom sportbranschen inför samma 

utmaningar. Branschen har under de två senaste decennierna både kommersialiserats och 

internationaliserats, mycket tack vare olika affärsmöjligheter. (Bauer, Sauer & Schmitt, 2005) 

Med sin potential ses sportbranschen i dag på flera olika nivåer som en betydelsefull 

kommersiell sektor. (Goldman & Johns, 2009) Sportmarknadens utvidgande har även varit en 

bidragande orsak till en förhöjd ekonomisk aktivitet i samhället. (Bauer, Sauer & Schmitt, 

2005; Goldman & Johns, 2009) 

Sportmarknadens uppsving under de senaste åren är också en följd av de sociala mediernas 

entré. Dessa plattformar öppnar möjligheten för en tät och fortlöpande kontakt mellan 

supportrar och sporten. (Witkemper m.fl., 2012) Bland annat erbjuder sociala medier 

kommunikationen en möjlighet att växelverka mellan sportklubb och användaren av sociala 

medier. Detta i sin tur resulterar i att informationsutbytet mellan konsument och företag blir 

okonventionellt. (Melanthiou & Papasolomou, 2012) 

Den intensiva och varaktiga tvåvägskommunikationen har också gjort att marknadsförare fått 

upp ögonen för möjligheten att skapa en långvarig relation och därför ökat användningen av 

bland annat sociala medier som kanaler. Konsumtionsbeteendet hos konsumenter förändras 

allt mer drastiskt till följd av att kommunikation allt mer sköts virtuellt. Detta har i sin tur 

gjort att sportklubbar, liksom företag ständigt behöver utveckla kunskapen inom den 

omgivning som utformas i takt med utvecklingen av de sociala medierna. (Heinonen, 2011; 

Pletikosa Cvijikj, Dubach Spiegler & Michahelles, 2013) 

1.1 Problemområde 

Marknadsföringen i sig står i och med digitaliseringen i ett utmanande situation. I samband 

med digitaliseringens framfart, har flera mediekanaler dykt upp som orsakar ett konstant 
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mediebrus. Detta har komplicerat företagens arbete att nå ut till målgrupper med den egna 

marknadsföringen. Mängder av både snarlika och konkurrerande meddelanden, har gjort det 

svårt för en konsument att veta vad hen ska tro på. (Rosengren, 2009) Företag står i dag inför 

olika utmaningar, inte enbart på grund av ett flertal konkurrenter på marknaden, utan också på 

grund av att konsumenterna är mer kritiska samt bättre på att suga åt sig information. 

Utmaningar ligger också i att konsumenterna är svårare att läsa samt (eventuellt) mindre lojala 

mot företag. (Roberts, 2005) 

Dessa utmaningar gäller inte enbart för företag i affärsvärlden, utan också för sportklubbar. 

Kunder har allt komplexare behov och den hårdnade kampen om publik har höjt på 

efterfrågan av sportmarknadsföring. (Mullin et al, 1993) Enligt Mullin, Hardy och Sutton 

(2000) etablerades begreppet sportmarknadsföring år 1978 av Advertising Age. Grundtanken 

med begreppet, var att kunna beskriva aktiviteterna som görs då sport används i 

marknadsföring. Inom sportmarknadsföring finns det två olika områden: marknadsföring 

genom sport samt marknadsföring av sport. Marknadsföring genom sport kan ses som olika 

aktiviteter som utövas för att marknadsföra andra produkter och som nödvändigtvis inte 

behöver ha något samband med området. Sporten används då enbart som ett 

kommunikationsverktyg. Marknadsföring av sport i sin tur är aktiviteter som görs då 

sportprodukter direkt marknadsförs till konsumenter (Mullin, Hardy och Sutton, 2000) eller 

supportrar.  

Fullerton och Merz (2008) delar in sportmarknadsföring i tre olika kategorier, enligt följande: 

Participation Sports (deltagarsport), Sporting Goods, Apparel, Athletic Shoes and Sports-

Related Products (sportreleterade produkter) och Spectator Sports (åskådarsport). Den 

gemensamma nämnaren för dessa delområden är varumärket, som bär ett stort ansvar i 

strävan efter att bli ihågkommen hos konsumenter och supportrar.   

Sportklubbar har två viktiga faktorer att fokusera på inom sitt marknadsföringsområde. Det 

första är att få åskådare lockade till matcher/tävlingar och på så sätt frambringa spänning som 

kort och koncist är associerat med sport. Den andra faktorn för sportklubbarna är att få 

människor att ta del av matchen/tävlingen, vilket resulterar i intäkter och som gör att 

klubbar/tävlingar lyckas överleva ekonomiskt. (Beech & Chadwick, 2007)  

Sportklubbar fick en ny och mobil plattform i och med de digitala kanalerna. I dessa kanaler 

finns möjligheten att integrera och kommunicera för starkare kundrelationer (Hanna, Rohm & 

Crittenden, 2011), eller i en sportklubbs fall supporterrelationer. Bland de digitala kanalerna, 
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som avser system för informationsöverföring från en avsändare till endera en eller flera 

mottagare hör exempelvis de sociala medierna. (Selg, 2010) De har tvingat sportklubbar att 

ändra den interna marknadsföringsstrategin. Potential att skapa känslomässiga relationer till 

supportrar har sportklubbar förstått i och med traditionella marknadsstrategier, men sociala 

medier har öppnat upp en dörr för moderna möjligheter. Nu finns möjligheter att utveckla de 

befintliga relationerna samt utveckla nya relationer för att på så sätt höja på sportklubbens 

potential. Sportklubbar har bland annat med hjälp av webbplatser utnyttjat möjligheterna att 

skapa envägs- samt tvåvägskommunikation med sina supportrar. Detta gäller också vice 

versa, då anhängare via de digitala plattformarna har möjlighet att direkt kommunicera med 

sportklubben samt andra supportrar. (Groza, Pronschinske & Walker, 2012) 

Ett starkt varumärke ger en sportklubb möjligheten att differentiera sig i de digitala kanalerna. 

Klubben kan via sitt varumärke påverka sin synlighet och skapa en vilja hos supportern att 

betala för att ta del av denna klubbs evenemang. En viktig uppgift för en sportmarknadsförare 

är förutom att stärka sportklubbens varumärke och att upprätthålla relationen till befintliga 

supportrar också att attrahera nya supportrar. Detta utövas genom användande av både 

aktivitet och effektivitet, för att vidareutveckla de nuvarande relationerna till att bli både 

lojala och långvariga. (Roberts, 2005) Enligt Roberts (2005) utgör sportbranschen inget 

undantag, utan utmaningarna för marknadsförarna är också här de samma som i övriga 

branscher. 

Området är intressant att forska i med tanke på att sporten ses som en växande- och attraktiv 

marknad. Tillsammans med sportmarknadsföringens utveckling finns också outforskad 

tillväxtpotential. Enligt Beech & Chadwick (2007) skiljer sig även sportens karaktärsdrag i 

jämförelse med andra branscher, vilket gör området intressant. Coronapandemins påverkan 

samt frammarschen av de digitala kanalerna öppnar upp helt nya områden för marknadsförare 

att röra sig i. Dessa komponenter skapar ett intressant och relativt outforskat område med 

massvis av potential.  

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med den här avhandlingen är att utreda hurdana marknadsföringsstrategier finländska 

sportklubbar använder för att förstärka sitt varumärke i en digital mångfald, där tanken är att 

behandla insikter i hur sportklubbars varumärken förstärks i digitala kanaler. Målsättningen är 

att på så sätt ge en inblick i hur betydande ett lyckat arbete i digitala kanaler är för en 

sportklubb i dag och för framtiden, samt beskriva hur digital marknadsföring kan användas 
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för att utveckla sportmarknadsföring. Genom en bred bas av litteratur, tidigare studier samt en 

empirisk del är målsättningen att utvärdera hur en sportmarknadsförare arbetar i digitala 

kanaler nu och i framtiden.   

Denna avhandlings forskningsfrågor lyder enligt följande: 

A. Hurdana marknadsföringsprocesser och strategier använder sig sportklubbar av i de 

digitala kanalerna? 

B. På vilka sätt har digitala kanaler påverkat sportklubbarnas marknadsföring? 

C. Vilka faktorer har betydelse vid uppbyggandet av en sportklubbs varumärke? 

D. Hurdan marknadsföring bör sportklubbar använda sig av i digitala kanaler med 

målsättning att nå supportrar?  

1.3 Avgränsningar  

I avhandlingen finns olika avgränsningar. Enligt Lamberton & Stephen (2016) är det i dag ett 

måste att ta in digital marknadsföring för att nå ut till människor. Den digitala utvecklingen 

ses i denna avhandling därmed som en självklarhet. Utgångsläget är att digitaliseringen redan 

influerat marknadsföringen, sportklubbar och individer. 

Enligt Marilou (2010) har den digitala marknadsföringen tillfört flera nya metoder för 

sportmarknadsföringen, där digitala kanaler som exempelvis sociala medier hela tiden växer 

och bör utnyttjas. Enligt Simmons (2018) använder sig också sportklubbar av exempelvis 

sociala medier för att lyfta fram sitt varumärke. Att sportklubbar sysslar med digital 

marknadsföring och har ett starkt engagemang för sitt varumärke ses också som ett 

utgångsläge i denna avhandling. Enligt Bartoletti (2021) förändras digitala kanaler konstant. 

Befintliga kanaler utvecklas och nya kanaler tillkommer. Utgångsläget är därmed att digitala 

kanaler utvecklas oavbrutet och att de kommer fortsätta göra det under de kommande åren. 

Avhandlingens huvudteman är sportmarknadsföring, digital marknadsföring och varumärken. 

Sportmarknadsföring är ett brett begrepp som omfattar många olika grenar idrottsgrenar och 

marknader. Marknadsföringsområdet delas enligt Ajala (2001) in i två olika faktorer. 

Termerna för dessa områden är hobby- och publikmarknadsföring. Målsättningen med 

hobbymarknadsföring är att få utövare att bli aktiva utövare inom idrott, medan 

publikmarknadsföringens målsättning är att få publik till sportevenemang. Bägge termer tas 

upp i denna avhandling, men fokus ligger på publikmarknadsföring. Varumärke används som 

ett huvudtema i avhandlingen på grund av att en sportklubbs varumärke världen över anses 

viktigt. Detta på grund av att varumärket både identifierar och skapar supporterbaser. Utan 



5 
 

varumärkesarbete skulle sportklubbar inte kunna dra någon nytta av det supporterstöd de får 

då de gör bra ifrån sig. (Barbu & Popescu, 2018) 

I avhandlingen används kvalitativa metoder, med semistrukturerade intervjuer. Detta för att de 

semistrukturerade intervjuerna ger de intervjuade möjligheten att föra fram en djupare insikt 

inom området. (Bryman, 2011) Sättet gynnar avhandlingens intention i att få en noggrannare 

syn på sportklubbars digitala marknadsföring. Avhandlingens intervjuer är avgränsade till 

enbart den finländska spelplanen. Trots att sport haft en betydande roll i Finland ligger 

satsningarna på sportmarknadsföringen i landet långt efter bland annat Sverige och den övriga 

världen. (Jalonen, Haltia, Tuominen & Ryömä, 2017) Personer med professionell 

sportmarknadsföringsbakgrund finns det få av i Finland och sportklubbars marknadsföring 

utförs ofta genom volontärarbete. (Vuorela, 2016) Det ligger därmed ett stort intresse i att se 

hur sportmarknadsföringen sker i Finland och samtidigt stryks potentiella kulturella 

skillnader.  

I avhandlingen är helheten betraktad från sportklubbarnas perspektiv och hur de utför sin 

digitala- och sportmarknadsföring. Fokus ligger på fem olika sportklubbar i olika 

idrottsgrenar och nivåer. Detta för att se om det finns någon skillnad på arbetet kring 

sportklubbars digitala marknadsföring och varumärkesförstärkande.   

1.4 Metod 

Då syftet i denna avhandling är att få en inblick i digitala sportmarknadsföringsaktiviteter som 

används av sportklubbar för att förstärka sitt varumärke och nå ut till konsumenter/supportrar, 

redogörs teman som sportmarknadsföring, digital marknadsföring samt varumärken. 

Avhandlingen använder sig av kvalitativ forskning och semistrukturerande intervjuer. 

Metoderna beskrivs mer genomgående i kapitel tre. 

1.5 Centrala begrepp 

Varumärke eller engelskans brand är en symbol, namn eller design. Det kan även vara en 

kombination som kännetecknar en organisations produkt och som ger den särskilda och 

betydande fördelar. (Arthur Rooney, 1995) Betydelsen för begreppet varumärke, fordrar inte 

nödvändigtvis att det är en produkt. Begreppet ska utstråla en upplevelse och förväntning hos 

konsumenten. (Falonius, 2010) 

Digital marknadsföring Simpelt sagt betyder begreppet marknadsföring via digital teknik. 

Digital marknadsföring har potentialen att skräddarsys efter en situation eller individ och är på 

så sätt en pricksäker variant av marknadsföring. Genom digital marknadsföring har också 



6 
 

konsumenten möjlighet att påverka marknadsföringen i företag, vilket ger upphov för både 

möjligheter och utmaningar. (Ström & Vendel, 2015) 

Sportmarknadsföring Begreppet definieras som en marknadsföringsstrategi som används för 

att marknadsföra ett sportevenemang, utrustning eller produkter och service. Detta med hjälp 

av en idrottare eller sportklubb. (Rana, 2020) Inom begreppet finns också sponsorskap som 

har att göra med idrottare eller sportevenemang. (Close et al., 2006) 

Digital marknadskommunikation Företag använder sig av begreppet för att stödja 

försäljningen, öka varumärkeskännedomen, exponera produkten samt inom förbättrandet av 

kundrelationer. (Corniani, 2006) Digital marknadskommunikation beskrivs som interaktion 

och kommunikation mellan företag och kunder genom digitala kanaler. (Merisavo, 2008) 

Digitala kanaler Enligt Taiminen & Karjaluoto (2015) betyder begreppet internetkanaler där 

kunder och företag kan kommunicera med hjälp av envägs- och tvåvägskommunikation. 

Digitala medier Warren (2013) syftar med begreppet på bland annat smarttelefoner, datorer 

och surfplattor. 

Sociala medier Begreppet är en informationskälla samt kommunikations- och 

marknadsföringskanal. (Kilgour, Sasser & Larke, 2015) Exempel på sociala medier är 

Facebook och Twitter. (Ghotbifar, Mirjani & Ramazani, 2017) 

1.6 Disposition 

Denna avhandlings disposition presenteras i Figur 1. I första kapitlet presenteras inledningen, 

med innehållande problemområde, syfte och forskningsfrågor samt avgränsningar. Dessa 

ämnen följs i samma kapitel av metod samt centrala begrepp. Det första kapitlets 

huvudsakliga uppgift är att föra fram innehållet, de centrala begreppen, dispositionen samt 

utgångsläget för läsaren.  

Avhandlingens andra kapitel presenterar teorin. Den teoretiska referensramen är uppbyggd av 

tre huvudämnen. Dessa är varumärke, digital marknadsföring samt sportmarknadsföring. 

Uppgiften i det tredje kapitlet, är att föra fram avhandlingens metod. Metodiken som används 

i denna avhandling är en kvalitativ undersökningsmetod, med innehållande 

semistrukturerande intervjuer. Det fjärde kapitlet för fram den empiriska data som nystats ut 

via intervjuerna. Det femte kapitlet i avhandlingen presenterar analysen, vars uppgift är att 

återspegla den teoretiska referensramen och avhandlingens empiriska del.  
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Det sjätte kapitlet för fram avhandlingens viktigaste resultat samt de svar som fåtts på 

forskningsfrågorna. Därefter diskuteras praktiska och teoretiska implikationer, innan kapitlet 

avslutas med diskussion över begränsningar och tankar gällande fortsatt forskning inom 

området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inledning 2. Teori 3. Metod 

4. Datapresentation 5. Analys 6. Resultat 

Figur 1 Avhandlingens struktur. 
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2 Teori 
I det här kapitlet behandlas de teoriområden som finns i avhandlingen. Dessa områden är 

varumärken, digital marknadsföring och sportmarknadsföring. Dessutom diskuteras digitala 

kanaler och sociala medier samt vikten av en stark närvaro på dessa plattformar. I kapitlets 

slutskeden finns en sammanfattning av den teoretiska referensramen. Teoridelarna 

presenteras var för sig och deras syfte är centrala i avhandlingens slutforskning.  

2.1 Varumärken inom sport 

I sportvärlden talas det ofta om att en klubb som det sportsligt går dåligt för måste lyckas 

vinna mer, eller bjuda på ett starkare motstånd. För en sportklubb är det förstås viktigt för 

ekonomin att också vinna, men enligt Rein m.fl. (2006) är det en orimlig tanke att alla lag 

alltid ska kunna sträva efter vinster. Ett större fokus borde istället ligga på utvärdering av 

varumärket samt skapandet av nya sätt att inte bara stärka banden till supportrar, utan också 

skapa nya.  

Vad är då ett varumärke? Falonius (2010) lyfter fram att ett varumärke i sig inte ordagrant 

måste vara en produkt. Ett varumärke har egenskapen av att lika väl kunna vara ett 

företagsnamn, en byggnad, en plats eller till och med en person. Det finns också andra 

funktioner hos ett varumärke. Företagens kontakt mellan sig själv och olika personer förstärks 

i och med att varumärket står för en sorts kvalitet. (Biedenbach et al. 2015) Det samma gäller 

för en sportklubbs varumärke.  

Enligt Schäferhoff (2016) handlar varumärken om att ge ut en bild av hur ett företag vill 

uppfattas och hur andra människor tänker om det. Inom affärsvärlden handlar det ofta om 

kunder, och företag vill ha kunder som tänker positivt om företaget och köper dess tjänster. 

För en sportklubb handlar varumärket mer om supportrar, sponsorer, klubbmedlemmar samt 

deras personligheter och utföranden.  

Varumärket för en sportklubb öppnar upp möjligheten för människor att identifiera sig med 

ett lag. Det ger en personlighet till sportklubben och skapar ett emotionellt band till 

supportrar. (Schäferhoff, 2016) Rein m.fl. (2006) lyfter fram tre positioneringar som en 

sportklubb kan ha baserat på prestation:  

1) en dominerande vinnarprodukt. 

2) en produkt som är motståndskraftig och ofta vinner. 

3) en produkt som ofta förlorar och där sportklubben inte har möjlighet att vinna inom en 

rimlig tidsram. 
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De två första sportprodukterna har sin fördel i anslutning till vinsterna och resultatet som på 

så sätt håller kvar supportrar. Exempel på liknande sportklubbar och idrottare är bl.a. New 

York Yankees, Tiger Woods och Real Madrid. 

Utöver sportsliga prestationer påverkas supportrars syn på en sportklubb som attraktion också 

av ekonomi, under- och överexponering samt spelares eller ledares beteendeproblem. En 

sportklubb kan därmed inte helt tillförlita sig på enbart prestation, utan det är viktigt att 

definiera vad klubben står för och att den kan visa sina kärnvärden, vilket gör att supportrar 

hålls kvar trots att en sportklubb inte skulle ha möjligheter att vinna vilket syns i punkt tre. 

(Rein m.fl., 2006) 

2.1.1 Varumärkesetablering inom sport 

De två viktigaste faktorerna i byggandet av ett varumärke är produkterfarenhet samt 

kommunikation och just i den ordningen. I en varumärkesprocess har kommunikationen en 

betydande roll i att stärka produktupplevelsen hos kunden. Genom en tilltalande 

kommunikation blir också kunderna positivt inställda. En effektiv kommunikation kräver att 

den på ett kulturellt och rentav samordnat sätt når produktupplevelsen. Starka och 

framgångsrika varumärken som har en hög återköpsfrekvens har sin början i kundupplevelser 

som är positiva och som stärks av ett rationellt kommunikationsprogram. (Nilson, 2000) 

Då ett varumärke är starkt känns tjänsten, platsen, personen eller produkten igen av 

konsumenter. Ett starkt varumärke är också utvidgat på ett relevant sätt. Detta utgår från 

konsumentens perspektiv och bygger på att hen ska få sina önskade egenskaper hos 

varumärket. Konsumenter förväntar sig också efter att det har gått en tid att de kan återvända 

till varumärket och få samma behållning som varumärket erbjöd innan. Stabil är ett ord som 

väl förklarar starka varumärken. (Ghodeswar, 2008) 

Dessa egenskaper gäller också då en sportklubb etablerar sitt varumärke. De flesta 

sportklubbar är medvetna om hur viktigt det är att stärka sitt varumärke och sticka ut ur 

mängden. Orsaken till detta kan ligga i den allt högre konkurrensen. Enligt Rein m.fl. (2006) 

är det de sportklubbar som klarar av att skilja sitt varumärke från prestation som klarar sig 

bäst. Dessa klubbar kommer också locka till sig flest supportrar och supportrarna kommer 

även vara de mest trogna. Rein m.fl. (2006) lyfter fram varumärkesetablering, 

varumärkesanslutning och premiumvarumärken som tre delar sportklubbar kan utnyttja för att 

bygga och bibehålla ett välutvecklat varumärke. 
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Varumärkesetablering 

Då det saknas resultat kan sportklubbar lösa problemet genom att göra en 

varumärkesetablering. De flesta lag kommer under sin existens exempelvis förlora en 

finalmatch eller mista en stjärnspelare. Då är det viktigt för sportklubben att ha något annat än 

enbart ett bra resultat som gör att supportrarna hålls kvar vid varumärket. (Rein m.fl., 2006) 

Varumärkesanslutning 

För att få supportrar att ansluta sig till sportklubben måste varumärket utveckla olika typer av 

plattformar. Ett utförande som detta sprider på möjligheterna att attrahera en större skara 

supportrar. Då sportklubbens varumärke har ett flertal olika plattformar, exempelvis sociala 

medier-konton där supportrarna kan ansluta sig, ges också ett bredare perspektiv på 

varumärket till supportrarna. Då finns det mer att se än att klubben spelar en match. (Rein 

m.fl., 2006) 

Premiumvarumärke 

Ett premiumvarumärke skiljer sig från konkurrenter gällande både pris och uppmärksamhet. 

En sportklubb kan använda sig av tre olika faktorer för att bygga ett premiumvarumärke: 

Synlighet: En sportklubb som är känd på marknaden har större möjligheter till spridning samt 

att ha högre prissättning än en konkurrent som inte är lika känd. Sportklubben besitter då 

större möjligheter att vara ett premiumvarumärke. (Rein m.fl., 2006) 

Geografi: Premiumvarumärken är inte lika framgångsrika på samtliga geografiska sektorer. 

Exempelvis är amerikansk fotboll och basket mer framgångsrika i USA än bordtennis och 

polo. (Rein m.fl., 2006) Premiumvarumärken varierar därmed beroende på var i världen de 

finns.  

Kultur: Sportvarumärken som kan dra nytta av kulturen och trender inom denna har lättare att 

bli ett premiumvarumärken. (Rein m.fl., 2006)  

2.1.2 Varumärkesutveckling inom sport 

Enligt Wheeler (2013) klargör varumärkesutveckling vem och vad ett varumärke är. 

Meningen med varumärkesutveckling är att öka kännedom om varumärket och att förlänga 

kundernas lojalitet. Arbetet kring varumärket utövas för att skilja det från andra varumärken 

och för att lyfta fram varför varumärket bör väljas istället för ett annat.  
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Ordet varumärkesutveckling är en fri översättning från engelskans brand management. 

Byggandet av varumärken inom exempelvis sport är en trend och något som många 

organisationer inom sportvärlden bedriver. (Ferrand & Pages, 1999) Enligt Ströbel och 

Germelmann (2020) har varumärkesutveckling inom sportsektorn påverkats av 

globaliseringen och digitaliseringen. Dessa händelser har också gjort det svårare att förstå 

varumärken inom sportsektorn, specifikt gällande varumärkesarv och varumärkesinnovation.  

Redan för tjugo år sedan förutspådde Gladden, Irwin och Sutton (2001) att åren 2000-2010 

skulle bli det decennium där ledningsfigurer inom sportsektorn skulle börja fokusera på 

strategisk varumärkesetablering. Ströbel och Germelmann (2020) påstår att detta förutspående 

har kommit att slå in och ledningen inom sportklubbar (i synnerhet på tävlingsnivå) anser inte 

längre att sportslig framgång är den enda målsättningen. Supportrarnas syn på sportklubbens 

varumärke samt deras beteende gentemot klubbens varumärke har blivit allt viktigare. 

Sportklubbars arbete kring att utveckla och upprätthålla av varumärket ses som lika viktigt 

som de sportsliga framgångarna. Varumärkesutveckling ses också som en nyckelfaktor inom 

utvecklandet av sportsektorn. (Bouchet, Hillairet & Bodet, 2013)  

Sportsektorn besitter idag komplexa strukturer. Inom sektorn finns sportklubbar med 

föreningsverksamhet som inte strävar efter ekonomisk vinning, globala affärsföretag, 

specialiserade marknader för aktiv och passiv sportkonsumtion samt heterogena aktörer som 

supportrar och affärsorienterade sponsorer. (Ströbel & Germelmann, 2020)  

Enligt Ströbel och Germelmann (2020) ställer begreppen varumärkesarv och 

varumärkesinnovation ledande personer inom sportklubbar inför utmaningar utan motstycke. 

Supportrar behöver inte alltid hålla med om sportklubbens fokus på varumärkesutvecklingen. 

Ett exempel finns från Premier League, där en grupp Manchester United-supportrar slutade 

följa klubben eftersom de inte kunde acceptera att klubben togs över av utländska investerare. 

Supportrarna skapade istället en egen sportklubb som fick namnet FC United of Manchester. 

Klubben började spela i den tionde högsta divisionen i England, men har under årens lopp 

stigit i divisioner och spelar nu sina matcher på en egen stadion och på en semiprofessionell 

nivå (Conn, 2015) i Northern Premier League, som är den sjunde högsta divisionen i England. 

(Pitcher, 2021) Exemplet är ett prov på ett supportergenererat nytt varumärke som är kopplat 

till de nuvarande trenderna (globalisering och digitalisering). Händelser som dessa indikerar 

att möjligheterna att söka efter nya sätt inom sportens varumärkesforskning är avgörande. 

(Ströbel & Germelmann, 2020) 
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2.1.3 Den digitala transformationen inom sport management 

Enligt Bäckström m.fl. (2018) handlar sport management om att organisera, leda, planera och 

utvärdera idrott. Den pågående digitala eran har också nått sport management och öppnar för 

möjligheter att undersöka olika forskningsfrågor inom området. (Ströbel & Germelmann, 

2020) Ströbel och Germelmann (2020) lyfter fram hur viktigt det är för sportklubbar att vara 

medvetna om de digitala möjligheterna. Detsamma gäller för hur de digitala möjligheterna 

kan utnyttjas för att stärka varumärket.  

En sportklubbs varumärke kan i de digitala kanalerna attrahera nya aktörer, medan 

traditionella supportrar kan bli irriterade och uppleva motstånd. De digitala teknikerna kan 

exempelvis hjälpa till att kommunicera sportklubbens varumärke. Digitala stadion, 

prestationsmätande system samt en utvidgad och virtuell verklighet är enbart några exempel 

som kommer bli allt mer relevant inom varumärkesforskning och sport management. (Ströbel, 

Stieler & Stegmann, 2020) Ströbel och Germellmann (2020) tillägger att sportklubbar i och 

med det digitala också måste bli medvetna om etiska frågor samt utmaningar med 

datasäkerhet. Dessa aspekter kommer att vara nödvändiga för att förstå aktörers beteende på 

sportklubbens digitala kanaler. 

2.1.4 Sammanfattning 

Det är inte enbart företag som behöver arbeta med sitt varumärke, utan det är också något 

sportklubbar i Finland bör överväga. Sportslig framgång är fortsättningsvis positivt, men 

enligt Rein m.fl. (2006) bör sportklubbar skifta fokus till att utvärdera varumärket. I sport är 

det svårt att skapa en dynasti som konstant skulle vinna, vilket gör att sportslig prestation inte 

är att förlita sig på. Trogna supportrar skapas och bibehålls också genom ett starkt varumärke. 

Viktigt är då att sportklubben klarar av att definiera sina kärnvärden och vad den står för. 

(Rein m.fl., 2006) 

Varumärkesutveckling är enligt Bouchet m.fl. (2013) också sportsektorns nyckelfaktor. För 

sportklubbar är det därmed viktigt att både upprätthålla och utveckla ett starkt varumärke. 

Rein m.fl. (2006) lyfter fram varumärkesetablering, varumärkesanslutning och skapandet av 

ett premiumvarumärke som potentiella sätt för en sportklubb att skapa ett starkt varumärke. 

På samma sätt som företag har också sportklubbar möjlighet att utnyttja de digitala teknikerna 

för att stärka och skapa nya band till supportrar. Ströbel m.fl. (2020) påstår att de digitala 

kanalerna har gjort det möjligt att även attrahera nya aktörer. En sportklubbs varumärke har 

därmed all potential att stärkas genom digital marknadsföring. 
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2.2 Digital marknadsföring 

Konsumenters behov och sätt att leva förändras konstant. Då behov och beteenden förändrats 

har också marknadsföringen varit tvungen att förändras. (Bergström & Leppänen, 2007) 

Digitaliseringens och marknadsföringens informationsteknik har gradvis förändrats, från att 

teknik till en början kom med i marknadsföringen. Databasmarknadsföring och därefter 

konsumenttänkade har fört med sig nya verktyg i marknadsföringen, vilket främjat 

konsumentkännedom och riktad marknadsföring. Under slutet av 1990-talet blev i sin tur 

nätverksteknik i form av internet och mobilkanaler allt allmännare och gav människor 

möjligheten att hålla kontakt med varandra oavsett plats eller tid. Digitaliseringens framsteg 

samt den konstanta nätverksuppkopplingen liksom bildskärmar har öppnat för nya möjligheter 

för företag att kommunicera med sina kunder på ett värdehöjande sätt. (Merisavo, Vesanen, 

Raulas & Virtanen, 2006) Detsamma gäller för sportklubbar och deras digitala 

marknadsföring. 

Enligt Alexander (2021) erbjuder den digitala marknadsföringen ändlösa 

marknadsföringsmöjligheter som kan utnyttjas vid sidan av den traditionella 

marknadsföringen. Den digitala marknadsföringen är en viktig sak för både företag och 

sportklubbar. Varumärkeskännedom är något som konsumenter och supportrar förväntar sig. 

De digitala kanalerna har gjort det möjligt för den enskilda användaren att själv välja innehåll, 

kanaler och tid då hen använder sig av dessa. Då konsumenten kommit att bli allt mer i fokus 

för marknadsföringen är det viktigt för ett företag eller en sportklubb att känna till hens 

intressen, vilken tid och vilka digitala kanaler hen använder sig av. (Merisavo, Vesanen, 

Raulas & Virtanen, 2006) Enligt Hakola och Hiila (2012) har företag försökt förbättra på sina 

digitala kanalers innehåll och sitt genomförande, för att få en förståelse för konsumenternas 

behov. Samtidigt bör företag kartlägga vilka digitala kanaler och vilka strategier fungerar för 

att gynna den egna digitala marknadsföringen; detta gäller också för sportklubbar. 

Det finns en rad olika digitala marknadsföringssätt som kan användas för att finna exakt det 

sätt som passar sportklubben. För att nå ut till kunder behöver företag överlämna den 

traditionella marknadsföringen och i stället tänka i nya banor och satsa på digital 

marknadsföring. Till exempel gå ut via sociala medier och andra digitala kanaler. (Lamberton 

& Stephen, 2016) 
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2.2.1 Digitala marknadsföringsverktyg 

Olika sätt finns till förfogande då sociala medier används som ett marknadsföringsverktyg. 

Redan innan kommunikation påbörjas, bör företagen utifrån den egna målgruppen ha en 

fastställd plan gällande vilken eller vilka plattformar som är lämpliga. Detta för att de digitala 

kanalerna har en tendens att attrahera olika personer. Vid ett scenario där ett företag vill utgå 

från ett flertal medier, bör också en gemensam struktur finnas så att innehållet inte sticker ut 

för mycket. (Kaplan & Haenlain, 2010) 

I synnerhet på sociala medier grundar sig framgång enligt Faulds och Mangold (2009) i 

engagemangsskapande. Ett större engagemang syns på användarna av sociala medier, då 

möjligheten att bidra med feedback existerar. Detta kan ske i form av hyllningar, kritik eller 

olika uppbackande förslag. Genom interaktion känner konsumenterna en samhörighet med 

företaget samt till andra sociala medieanvändare som växelverkar. (Faulds & Mangold, 2009) 

Supportrars engagemang är något som sportklubbar har möjlighet att öka via sociala medier. 

Hanna och Rohm (2011) anser att en engagemangsökning sker genom en klar plan och en 

uppfattning över hur systemet i de sociala medierna fungerar. Detta system innehåller 

information över hur olika sociala medier influerar varandra och utger dessutom kännetecken 

över hur framtida handlingar kan förutses. Storleken på den digitala marknadsföringsbudgeten 

är heller inte en lika stor faktor som i traditionell marknadsföring, detta då strategierna 

avskärmas i stor utsträckning av innovationen och kreativiteten i företaget (Hanna & Rohm, 

2011) eller sportklubben. 

Enligt Kannan och Hongshaung (2017) har användningen av kommunikation och sociala 

medier människor emellan höjts så mycket att företag har svårt eller rent av omöjligt att 

påverka vad som sägs och diskuteras kring dem. Från företagets synvinkel har det blivit 

viktigt att söka fram individer som har en stor påverkan på de sociala medierna. Influencers 

har därmed blivit ett populärt marknadsföringsverktyg, detta då användarna enligt Kannan 

och Hongshaung (2017) påverkas av dem.  

I den digitala utvecklingens är influencers och sociala medier inte ensamma om att vara 

digitala marknadsföringsverktyg. Ett annat verktyg är webbanalys vars användande enligt 

Järvinen Karjaluoto (2015) ger möjligheten att samla, analysera, mäta och rapportera 

information som företagen samlat om sina kunder. Med hjälp av webbanalys kan företag 

också mäta användningen av digitala kanaler, rörelsemönster på webbsidor, verktyg och 

tjänster samt hur många klick och besök som sker på webbsidan. Webbanalys kan bland annat 
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också analysera hur länge en konsument tillbringat tid på en sida. Insamlade data används av 

företag för att maximera den digitala marknadsföringen och utövas för att främja 

verksamheten. (Järvinen & Karjaluoto, 2015) 

Grundtanken inom digital marknadsföring är för en sportklubb att upprätthålla och skapa ett 

supporterförhållanden. Enligt Patrutit-Baltes (2016) skapas kvalitetsinnehåll genom 

innehållsmarknadsföring som för de digitala kanalernas användare till företaget och 

produkterna, eller i detta fall till sportklubben. Innehållsmarknadsföring kan vara kampanjer 

på sociala medier, bloggtexter, e-postskampanjer, virala videor, webinarier och Search Engine 

Optimization (SEO). Patruit-Baltes (2016) lyfter fram fem olika sätt som 

innehållsmarknadsföring vidtar för att locka användare till en webbsida alternativt digitala 

kanaler.  

1) Innehållsskapande och distribution 

Ett företag eller sportklubb kan via dessa besvara både på en konsuments eller supporters 

behov och basfrågor. 

2) Den långa marknadsföringsprocessen 

Förändrar företagets roll jämtemot konsumenten från främling, besökare och kontakt till en 

kund. För att nå kundförhållandet, använder sig företaget av specifika marknadsföringssätt. 

Det samma gäller för en sportklubb vars långsiktiga målsättning är att få en trogen supporter. 

3) Personifiera innehållet 

Helt enligt intresse och önskan hos konsumenten, eller supportern. Ju mer information kan 

kramas ur användaren, desto mer personifierat blir informationen.  

4) Innehållsmarknadsföring utövas samtidigt på flera olika digitala kanaler 

Målsättningen är att nå konsumenten, eller supportern på just den plattform hen verkar. 

5) Integrering av konsument eller supporter 

Vid de fall där innehåll har skapats, det har publicerats och verktygsanvändningen gällande 

analys av verksamhet fungerar, har företag all möjlighet att få konsumenter att marknadsföra 

för dem. (Patrutit-Baltes, 2016) Det samma gäller för en sportklubb.  

Enligt Patrutit-Baltes (2016) är personifierade e-postmeddelanden en möjlighet att nå 

människor på ett djupare sätt. Automatiska nyhetsbrev kan exempelvis sändas med ett namn 
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på en person som arbetar i sportklubben. Möjligheten finns då för supportern att genast ge ett 

svar och också nå sportklubben. Patruit-Baltes (2016) påstår att då ett riktigt namn används 

som nyhetsbrevets avsändare är antalet öppnade brev procentuellt högre än om det sänds från 

ett ”no-reply konto”.  

En sportklubbs marknadsföringsstrategi kan också fyllas med Search Engine Optimization 

(SEO). Optimeringen kan exempelvis användas på den egna webbsidan, för att attrahera 

sökmotorer. Funktionen gör att sportklubbens webbsida syns högst upp på första sidan vid en 

specifik sökning. Patrutit-Baltes (2016) menar att 80 procent av de som utför en sökning på 

Google, enbart ser på de sökträffar som finns på första sidan. 

Andra former av innehållsmarknadsföring är artiklar och bloggposter. Dessa kan komma till 

användning i de fall då människor via sökmotorer söker efter ett specifikt ämne och stöter på 

sportklubbens innehåll. (Patruit-Baltes, 2016) 

 I den digitala marknadsföringen används förstås också reklamer. Dessa kan förevisas som 

logon, animationer, fotografier, visuella texter, videor med mera. Digitala marknadsförare 

använder sig ofta av cookies för att få reklamerna att nå konsumenter. Med hjälp av cookies 

kan företag föra fram reklam om produkter åt kunden också i andra medier. Annan 

information som kan tas till godo är användarens IP-adress och den använda apparatens GPS 

och geografiska zoner. (Patrutit-Baltes, 2016) På samma sätt kan även sportklubbar använda 

sig av cookies.  

2.2.2 Effekter med digital marknadsföring 

Digitala kanalers särdrag från de traditionella medierna är de sociala funktionerna samt 

interaktion och multimedia. De digitala medierna utmärks också av en högre 

engagemangskonsumtion. Det samma gäller för en mer genomgripande behandling av 

information och innehållspåverkning (upplevd kontroll). Utmärkande egenskaper är också 

relationsstärkande och -utveckling med likasinnade, detta med hjälp av tillit till både 

konversation och delning. Effekter inom kommunikationen är ökad uppmaning (erinran) och 

hågkomst, samt en förbättring inom både lojalitet och attityd. Detta kan ses i Figur 2. (Ström 

& Vendel, 2015)  



17 
 

 

Figur 2 Digitala kanalers effekter och egenskaper på konsumenter. (Ström & Vendel, 2015) 

Enligt Ström och Vendel (2015) har samtliga webbplatser innehåll som kan föras fram i 

medieformat (bild, film, ljud och text), detta går under namnet multimedia. Konsumenten har 

möjlighet att personligen vraka mellan vilket medieformats innehåll de ska använda sig av 

och har full möjlighet att skräddarsy innehållet exakt för de egna önskemålen.  

Omfattande egenskaper inom multimedia kan ibland kännas störande, då en stor mängd 

information konsumeras på en och samma gång. Inlärningsprocessen kan ändå effektiveras 

genom en kombinerad användning av medierna. Informationen stärks då i minnet och en 

sportklubb har möjlighet att skapa en attitydhöjning till varumärket hos konsumenten. Ström 

och Vendel (2015) konstaterar att budskapsrepetition höjer på igenkännandet och 

möjligheterna för konsumenter att behandla budskapets information.  

De positiva attityderna höjs hos en konsument, då hen känner igen något. Orsaken till detta är 

enligt Ström och Vendel (2015) att det första uppfattade budskapet hos konsumenter, långt 

styr individens uppfattning också i följande budskap. En utökad tolkning och bearbetning på 

det följande budskapet skapar en större påverkan hos konsumenten och dess attityd till ett 

varumärke. (Ström & Vendel, 2015) 

Den digitala marknadsföringens huvudsakliga fördelar ligger i att verktygen är 

kostnadseffektiva. Möjligheter finns att exponera tjänster eller produkter till en större antal 

människor. En annan effekt som den digitala marknadsföringen skapar är en mer global 

närhet. (Chong m.fl., 2010) Övriga positiva effekter med digital marknadsföring är effekter 

inom interaktivitetsområdet. Interaktivitet bland digitala kanaler har enligt Ström och Vendel 

(2015) möjligheten att användas för att öka engagemang och inlärning bland konsumenter. 

Utöver detta kan det också användas för att stärka konsumentens varumärkesuppfattning. 

Studier bevisar att konsumenter med högre engagemang känner mer positivt till ett 
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varumärke. Ett högt engagemang bland konsumenter har en tendens att skapa stora 

interaktivitetseffekter på en webbplats. I fokus ligger då enbart interaktion samt navigering 

och detta kallas för flyt (flow), som resulterar i positiva upplevelser hos konsumenten. (Ström 

& Vendel, 2015) 

Det finns också negativa effekter inom den digitala marknadsföringen. Enligt Chong m.fl. 

(2010) är en negativ effekt hur beroende marknadsföringen är av välfungerande teknik. En allt 

större press läggs också på de som beslutar om den digitala marknadsföringen. Handlingar 

samt kompetensen på de som gör besluten påverkar effekten i samma utsträckning som vid 

arbete kring traditionell marknadsföring.  

På sociala medier har en konsument chansen att stärka och utveckla sociala relationer genom 

att använda sociala funktioner som till exempel dela och konversera. Den digitala 

interaktionen har via sociala medier gjorts mer personlig och förtroendegivande och 

sportklubbar har möjlighet att där förmedla närvaro och signaler jämtemot supportrar. 

Förmedlandet stärker sociala relationer och höjer på känslan av samhörighet. (Ström & 

Vendel, 2015) Ström och Vendel (2015) hävdar att sociala signaler kan vara 

auktoritetssymboler och exempelvis kan en persons följarskara indikera denna personers 

betydelse i ett nätverk. Profiler med många följare har därmed också en större sanningshalt 

och dess sociala signaler kan ses som indikatorer på att deras innehåll är sanningsenligt.  

Van Dijk (2012) hävdar att effekter som skapats i och med användningen av sociala medier är 

att datorer kommit att bli till en förlängd arm. Det samma kan sägas för mobiltelefoner och 

andra verktyg sociala medier finns på. Digital kommunikation upplevs också som mer 

trovärdigt tack vare sociala signaler, närvaro och identitet. De har också förmågan att övertala 

och påverka mottagare. Digitala kanaler upplevs mer underhållande och funktionsdugliga tack 

vare interaktiviteten som för fram bland annat lojalitet. (Ström & Vendel, 2015) 

 Effekterna stämmer inte enbart in på företag, utan gäller också för effekten på sportklubbars 

digitala marknadsföring. Enligt Insight Success (2020) har medvetenhet och tillräcklig 

integrering av de bästa digitala marknadsföringsstrategierna potential att garantera 

konkurrenskraftig och omfattande marknadsföring för företag. Effekter från en välgjord 

digital marknadsföringspolitik resulterar i nya supportrar, varumärkesutveckling, 

varumärkeskännedom, nya affärsvägar samt förbättrad supportererfarenhet och engagemang. 
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2.2.3 Den digitala marknadsföringen på 2020-talet 

Agarwal (2018) påstår att hela marknadsföringsområdet ändras på grund av det digitala. 

Viktigt är också att poängtera att konsumenters köpbeteende har ändrats tack vare 

coronapandemin, vilket tvingar till nya verksamhetsåtgärder både inom B2B (business-to-

business) - och B2C (business-to-consumer) -marknadsföring. (Hiila, 2020) 

Enligt Agarwal (2018) kommer trenden under detta decennium vara att 

marknadsföringsåtgärder görs till kampanjer på olika digitala kanaler. Med de digitala 

kampanjerna har inte enbart företag, utan också sportklubbar möjlighet att utnyttja olika 

digitala kanaler. På så sätt kan konsumenters och supportrars behov på rätt sätt och vid rätt 

tidpunkt besvaras.  

En stor användning av digitala kanaler i Finland talar för digital marknadsföring. Enligt 

Statistikcentralen (2019) använde exempelvis 90 procent av människor i åldern 16-89 år i 

Finland internet år 2019. I samma åldersram använde 79 procent internet flera gånger om 

dagen, medan nästan samtliga under 45 år använde internet flera gånger om dagen. De sociala 

medierna är ett annat begrepp som talar för användandet av digital marknadsföring. I Finland 

är de fyra populäraste sociala medierna WhatsApp, YouTube, Facebook och Instagram. 

(Pönkä, 2020) Den mest använda är snabbmeddelande och sociala medieapplikationen 

WhatsApp, som sedan år 2015 stadigt växt i användande och innehades år 2019 av 3,1 

miljoner finländare. YouTube är en annan kanal vars finländska användare konstant stigit. År 

2019 användes YouTube av tre miljoner finländare. Till skillnad från WhatsApp och 

YouTube har antalet finländska Facebook-användare minskat allt sedan 2018. Facebook 

används trots detta av 2,9 miljoner finländare, men i synnerhet bland yngre minskar 

användandet konstant. Instagram är i sin tur vid sidan av WhatsApp ett socialt medium vars 

antal användare stigit under en längre tid. Instagram användes år 2019 av 1,8 miljoner 

finländare och det av människor i samtliga åldersgrupper. (Pönkä, 2020)  

De sociala medierna utvecklas och förändras likt övriga digitala kanaler hela tiden. Pönkäs 

(2020) översikt gällande sociala medier listar upp fem olika trender inom området.   

1) Optimerade videor för mobila enheter.  

2) Instagram: Med bild väcks intresse, i text förs berättelsen eller saken fram. 

3) Influencersamarbeten och reklam. 

4) Användandet av WhatsApp och chatbot. 

5) Podcast som eget medium och samarbeten med podcastpåverkare. 
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Enligt Pönkäs översikt (2020) reageras det mest på bilder och videor på sociala medier, 

framförallt videor som är optimerade för mobila enheter. Användandet av 

influencermarknadsföring blir allt vanligare och skapar reaktioner i synnerhet på Instagram. 

Trovärdigheten i influencermarknadsföring ligger i hur äkta och sammankopplande det är till 

den sociala medieanvändaren. Dessa trender lämpas också i en sportklubbs digitala 

marknadsföring. (Pönkä, 2020)  

2.2.4 Sammanfattning 

Enligt Alexander (2021) erbjuder den digitala marknadsföringen oändliga möjligheter och är 

också något människor i dag förväntar sig att används av både företag och sportklubbar. Hur 

populärt det digitala är syns på Statistikcentralens (2019) siffror. Enligt statistiken använde 90 

procent av människorna i Finland i åldern 16-89 år sig av internet dagligen år 2019. För en 

sportklubb är det därmed viktigt att vid sidan om den traditionella marknadsföringen också 

lägga allt mer fokus på den digitala marknadsföringen. Då en sportklubb beslutar sig för att 

använda digital marknadsföring är det viktigt att bestämma hurdana strategier de ska använda 

sig av och på vilka digitala kanaler de ska vara aktiva för att nå sina målgrupper. (Hakola & 

Hiila, 2012) 

Exempel på populära digitala kanaler är bland annat sociala medier. (Lamberton & Stephen, 

2016) De sociala medierna skapar interaktion och engagemang, vilket enligt Faulds och 

Mangold (2009) gör att supportrar känner samhörighet till sportklubben. I Finland är de 

sociala medierna också populära och miljoner användare finns redan på bland annat YouTube, 

Facebook och Instagram. (Pönkä, 2020) För att skapa en lyckad digital marknadsföring är det 

viktigt för sportklubbar att ha en gemensam struktur på samtliga digitala kanaler de väljer att 

vara aktiva på. (Kaplan & Haenlain, 2010) 

Innehållet sportklubbarna delar på exempelvis sociala medier är viktigt och kan vara allt från 

kampanjer till videor. (Patruit-Baltes, 2016) För att sportklubbar på bästa möjliga sätt ska 

kunna säkerställa hur bra den digitala marknadsföringen är bör webbanalys användas. 

Sportklubben får då statistik över de digitala kanalerna och kan på basen av resultaten göra 

marknadsföring. (Järvinen & Karjaluoto, 2015) 

Sportklubben måste också hålla koll på trender. Enligt Pönkä (2020) är optimerade videon, 

Instagram, influencersamarbeten och podcasts som egna medium populära och något 

sportklubbar bör överväga att använda. TikTok är en annan applikation som för tillfället 

sprids mest av alla (Pönkä, 2020) och applikationen har redan tagits i bruk av bland annat 
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ishockeyligan NHL. Finländska sportklubbar som HIFK och Tappara från Liiga finns också 

redan på applikationen. (Saari, 2020) 

2.3 Sportmarknadsföring 

Alaja (2001) delar in sportmarknadsföring i två olika sektorer, som går under termerna 

hobbymarknadsföring och publikmarknadsföring. Huvuduppgiften för 

hobbymarknadsföringen är att få utövare att bli aktiva idrottsutövare. Detta exempelvis i gym 

eller i någon sportklubb. Publikmarknadsföringens målsättning är att aktivera konsumenten 

till att bli en i publiken under ett sportevenemang.  

Enligt Mihai (2013) har marknadsföringsmixens 4:P bär en betydande roll i 

sportmarknadsföringen. Detta i och med att mixen är kapabel av att produktidentifiera 

sportkonsumenters vilja. De strategier som existerar går under benämningen 

marknadsföringens fyra p. Mixens p:n fungerar som strategi, där målsättning är att nå 

målgrupper via pris, produkt, plats och promotion. Detta sker genom prisstrategiutvecklande 

samt promotion av strategier för organisationsprodukter. Konkurrensanalysering lyder också 

under samma mix. 

Baserat på marknadsföringsmixens fyra P:n bearbetade Mary J. Bitner och Bernhard H. 

Booms år 1981 fram modellen 7P. Modellen är riktad till företag inom service och utöver de 

tidigare nämnda målgrupperna förklaras också process och tjänsteområde (physical evidence). 

Med dessa funktioner menas mekanismer, tillvägagångssätt och metoder som används inom 

en organisation. Sportklubbar använder sig av olika verksamhetssätt, då de till exempel har att 

göra med samarbetspartners. Klubbars interna sätt hör likaså till 7P-modellen och dessa 

verksamhetssätt är en betydelsefull del av sportklubbars marknadsföringsstrategi. (Booms & 

Bitner, 2019) 

Mihai (2013) lyfter fram att sportklubbar är aktivt påverkade av sportmarknadsföring. 

Marknadsföringsområdet bär också en stor roll i vidareutvecklingen av sportklubbar. Bland 

sportindustrin pågår en konkurrens gällande sportkonsumenter som bidragit till att 

organisationer inom denna marknad infört sportmarknadsföring som en affärsfunktion.  

Sport är kapabelt att föra fram känslor och engagemang i människor. Folk vill diskutera sport 

och WOM (word-of-mouth) samt eWOM (electronic word-of-mouth) har här en betydande 

innebörd för sportklubbar. Sociala medier har kommit att bli ett viktigt verktyg i delandet av 

både åsikter och tankar. (Wert-Gray & Gray, 2012) 



22 
 

Nya funktioner vars målsättning är att skapa konkurrenskraftiga fördelar för sportklubbar har 

också tagits i bruk. Skapandet av online communitys för supportrar är ett sätt att få övertaget 

jämtemot andra klubbar. Termen innefattar både klubbens hemsida och sociala nätverk, där 

supportrarna har möjligheten att debattera åsikter, läsa generella sportnyheter eller exempelvis 

utvärdera spelarnas eller lagets prestationer. Tack vare de sociala nätverken, har också 

sportklubbar öppnat upp dörren för nya tillvägagångssätt att marknadsföra bland annat 

evenemang och sporten i sig. (Ratten, 2011) 

En koppling mellan klubben och supportern ökar möjligheterna för att supportrar ska vara 

nöjda och fortsätta vilja följa med laget och på vis skapa engagemang. Personer i 

marknadsansvarigposition bör också säkerställa att distansen mellan supporter och spelare 

inte heller växer allt för stor. Relationen bör vårdas på ett sätt som gör att supportrar känner 

sig värdefulla och som en del av processen. (Wert-Gray & Gray, 2012) 

2.3.1 Digitala strategier inom sportmarknadsföring 

Användningen av digitala kanaler har varit en succé inom sporten. Sportligor, sportklubbar 

och idrottare har med bland annat de sociala medierna skapat nya möjligheter att få inkomster 

och öka supporterlojalitet. Detta sker bland annat genom personligt innehåll som kan vara 

exempelvis arkiverade videor, klipp vad som sker inom sportklubben och annat roande 

innehåll som läggs ut på de olika digitala kanalerna. (Aboagye, 2020) För sportbranschen och 

också sponsorer är det viktigt att förstå de möjligheter som den nuvarande teknologin har att 

erbjuda. (O’Reilly & Rahinel, 2006) 

I dag ses en markant skillnad från förr, då innehåll enbart kunde visas i traditionella medier. 

Med hjälp av digitala kanaler och den direkta tvåvägskommunikationen, finns möjligheter för 

sportklubbar att föra direktdialog med sin målgrupp. Samtidigt erbjuds också möjligheten att 

föra fram ett mer personligt innehåll. Genom att fokusera på skapandet av bra innehåll till 

supportrar via de digitala kanalerna, har sportklubbar oavsett idrottsgren möjlighet att se 

lojaliteten växa mellan supporter och sportklubb. (Aboagye, 2020) 

Den digitala marknadsföringen erbjuder ett flertal nya metoder inom sportmarknadsföring, där 

sociala medier och mobiltjänster är växande kanaler som bör utnyttjas. (Marilou, 2010) Enligt 

Kuuluvainen (2017) öppnar de sociala medierna upp möjligheten för sportklubbar att föra en 

rak kommunikation mellan både lag, spelare och supportrar. De digitala databaserna öppnar 

också upp för nya möjligheter, (Marilou, 2010) där sportklubbar är kapabla att nå fram till 
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”distanssupportrar ”. Med begreppet syftas det på supportrar som inte till exempel bor i 

samma stad som klubben spelar i. (Kuuluvainen, 2017) 

För en lyckad sportmarknadsföring är förutom en god relation med supportrar också synlighet 

en viktig aspekt. Simmons (2018) konstaterar att den största förändringen inom 

sportmarknadsföringen är de sociala medierna. Plattformar som till exempel Facebook och 

Twitter har redan mängder av användare från olika sportvarumärken som marknadsför sig 

själva. Detta är i sig inget nytt. Idrottare, individuella lag och sportklubbar använder sig av 

dessa kanaler för att lyfta fram sitt varumärke på ett sätt som gör användandet av de digitala 

kanalerna än mer betydelsefullt för användarna. 

Samtliga organisationer som är associerade med sportindustrin, inklusive sportklubbar måste 

ändå se till att deras sociala nätverksstrategi är fokuserad på att få användarna av sociala 

medier delaktiga. Från en sportklubbs synvinkel kan detta göras genom att föra fram 

information, ställa frågor, hålla tävlingar, uppdatera om händelser och så vidare. Genom 

liknande aktiviteter hjälper sportklubben till att stärka sitt varumärkeskännande bland sociala 

medieanvändare. (Simmons, 2018) De sociala medierna öppnar dessutom upp möjligheten att 

marknadsföra exempelvis produkter från supportershoppen eller matchbiljetter och andra 

samarbeten.  

Simmons (2018) rekommenderar att sportklubbar i mån av möjlighet och vid skäliga 

situationer alltid ska se till att användare förenas tillbaka till sportklubbens egen sida. 

Exempelvis om en tävling äger rum på sociala medier bör sportklubben lägga de huvudsakliga 

detaljerna kring tävlingen på den egna webbsidan, eller be de tävlande gå via webbsidan för 

mer information. Förutom att få fler följare på de sociala medierna kan tillvägagångssätt som 

dessa generera extra trafik till sportklubbens webbsida. Tyngden ligger i att allt som delas på 

sociala medier bör vara saker som engagerar och skapar interaktion.  

Övriga digitala marknadsföringsknep som kan användas är PPC (pay-per-click). Begreppet är 

ett sätt att köpa sidtrafik och visiter, i stället för att organiskt få fram dem. Dessa reklamers 

målsättning är att finna demografi på hur man på bästa sätt kan marknadsföra en produkt eller 

service. Populära PPC:n är till exempel reklam via sökmotorer, som till exempel Google. 

(Technology, 2017) Detta sätt är fungerande för till exempel sportklubbar som försöker höja 

på sin försäljning genom biljettförsäljning, varor, kläder eller sport- och matchservice. 

(Simmons, 2018) 
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Möjligheter för sportklubbar finns också i utnyttjandet av moln-plattformar. Dessa plattformar 

gör det bland annat möjligt för marknadsförare att ladda upp nödvändig information i molnet, 

som sedan kan användas på vilken plats i världen som helst och med hurudan apparat som 

helst. I synnerhet från företagets synvinkel är detta viktigt, då inga stora summor behöver 

läggas på infrastruktur för att en marknadsföringsplan ska tillämpas. (Simmons, 2018) 

Nya möjligheter bör analyseras noggrant, framförallt från en supportersynvinkel och sedan 

välja potentiella nya marknadsföringssätt för vidareutveckling. (O’Reilly & Rahinel, 2006) 

2.3.2 Sportmarknaden ur ett generellt och internationellt perspektiv 

Sportindustrin har under de senaste åren växt mycket och värderades senast 2018 till drygt 

488 miljarder dollar. I dag ligger det estimerade värdet på över 500 miljarder dollar. 

Sportindustrin är otroligt skiftande och omfattar all den aktivitet som leder inkomst från sport. 

Under samma område hör allt från TV-distribution, biljetter, hälsa och välmående och 

tippande till marknadsföring, sponsorering och varor. (Torrens University, 2020)  

The Business Research Company släppte i början av år 2020 en rapport (2014-2018) om 

sportindustrins tillväxt från år 2014 fram till 2020 och har i rapporten förutspått trender för de 

närmaste åren. I rapporten har sportindustrin delats upp i två olika sektorer som tidigare i 

avhandlingen nämnts, det vill säga hobby och publik. Av delområdena är hobbyanvändare 

den större och når upp till 56 procent av sporten. Publikområdet är ändå den del som förutspås 

växa mest, med en framtida tillväxttakt på 5,9 procent. År 2018 var det mediarättigheter som 

hade den största delen (23,7 %) av sportindustrin, medan området för varor (7 %) förväntas 

växa snabbast.  

Av hela områdets värde på runt 500 miljarder dollar, når publikområdet upp till knappt hälften 

av värdet. Detta betyder att tävlingsinriktad sport och företag kring den, genererar en 

omsättning på runt 250 miljarder dollar om året. Varje sport har en procentuell marknadsandel 

av den 250 miljarder dollar stora omsättning, där fotboll är störst med 43 procent. (Torrens 

University, 2020) 

Genom marknadsföring kan också idrottarna göra sig själv till både varumärken och med det 

hjälpa sportmarknadsföringen, exempelvis för den klubb de spelar i. (Jalonen, Haltia, 

Tuominen & Ryömä, 2017) Enligt Arms (2014) har varje människa ett personligt varumärke. 

Detta oberoende av om det är något personen i fråga byggt upp eller ej. Ett gediget arbete med 

det personliga varumärket har ändå möjligheten att bygga upp ett starkt företag. (Vitberg, 

2010) Det samma gäller för ett personligt varumärke inom sporten. Jalonen m.fl. (2017) lyfter 
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fram fotbollsspelaren Cristiano Ronaldo som ett praktexempel på detta. Den portugisiske 

fotbollsspelaren har exempelvis enbart på den sociala mediekanalen Instagram 245 miljoner 

följare. (Instagram, 2020) 

Juventus köpte Ronaldo år 2018 från Real Madrid för 100 miljoner euro. Den italienska 

storklubben fick i och med köpet ändå mycket mer synlighet i media och 

marknadsföringsavdelningens magnifika arbete i Turin gav fina resultat. Juventus fick efter 

att Ronaldo anlände till exempel enbart på Instagram sex miljoner fler följare och det är 

därmed också en självklarhet att en investering på 100 miljoner snabbt betalar in sig själv. 

(Jalonen, Haltia, Tuominen & Ryömä, 2017) 

Enligt Business Research Company beror den globala uppsvingen inom sportmarknaden 

(2014-2018) på två faktorer, de snabbt växande tillväxtmarknaderna och en hastig 

urbanisering. Med sina 30 % är Nordamerika i dagsläge sportindustrins största marknad. 

Räknat i marknadsandelar är världsdelen följt av västra Europa och Asien-Stillahavsregionen. 

Business Research Company håller Indien och Kina till två av de största nationella 

marknaderna gällande tillväxt, vilket också öppnar upp möjligheter för företagsexpansion 

inom sportindustrin till dessa områden. (Torrens University, 2020) 

Förutom den amerikanske fotbollsklubben Dallas Cowboys är det företag inom kläder och 

TV-distribution vars varumärken genererat mest värdehöjning på sportmarknaden under de 

senaste åren. Enligt Business Research Companys rapport (2014-2018) beror detta på orsaker 

som listas nedan: 

- Förhöjd efterfrågan på sportutrustning i växande ekonomier samt ett högre antal 

kvinnor inom sport.  

- Expansionen av TV-licenser till nya digitala teknologier, som tillfört ett högre värde 

på företagen som verkar inom dessa områden. Nya medieplattformar och 

mobilteknologi har expanderat den globala publikskaran och öppnat upp möjligheter 

för nya inkomstströmmar inom reklam. Detta medan kontrakten inom den traditionella 

TV distributionen fortsättningsvis är en lukrativ inkomstkälla. 

- Sportklubbar har utvecklat nya och lyckade metoder inom branding. Klubbarna har 

dessutom arbetat på att höja varumärkeskännedomen i tillväxtmarknader, som öppnar 

upp för en ny publik. 
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- Hälsa är en trend som uppstått bland nya generationer och hälsomedvetna 

konsumenter. Utöver det uppkommer tillväxtmarknader som till exempel Kina och 

Indien, som höjer på antalet deltagare i sporter.  

Enligt Business Research Companys rapport (2014-2018) förväntas sportmarknaden fortsätta 

att växa. Enstaka nyckeltrender väntas ligga bakom tillväxten samt också öppna upp nya 

möjligheter inom sportmarknaden. Bland nyckeltrenderna finns utvecklandet och växandet av 

digitala teknologier inklusive streaming-service, mobiltittande och virtuell realitet. 

Expansionen av digitalt tippande och hasardspel tyder också på att sporttippande kommer att 

öka. Fotbollens popularitet på den amerikanska marknaden ökar och likaså intresset världen 

över för e-sport. E-sport som enligt Institutet för språk och folkminnen (2013) betyder 

elektronisk sport och tävlingar utförda med spelkonsoler eller datorer, förväntas växa i och 

med utvecklandet av mer avancerad VR-teknologi. (Torrens University, 2020) 

2.3.3 Sportmarknadsföring i Finland 

Sport har alltid haft ett starkt fotfäste i Finland och trots att branschen i årtionden förenat 

invånare och lockat upp till en miljon människor till soffan för till exempel en VM-final i 

ishockey, är nivån på sportmarknadsföringen i landet långt efter resten av världen. Enligt 

Jalonen m.fl. (2017) har till exempel svenska företag investerat över dubbelt mer i 

sportmarknadsföring under 2010-talet än vad finska företag gjort på den finska 

sportmarknadsföringen.  

I Finland är antalet personer med en professionell bakgrund i sportmarknadsföring också 

väldigt lågt. Det finska skolsystemet hör till de främsta i världen, men studier inom 

sportmarknadsföring är ett väldigt nytt ämne i landet. I Finland kan idrottsledning vart 

sportmarknadsföring hör studeras i till exempel Turun ammattikorkeakoulu (Turku AMK, 

2015) och Jyväskylän yliopisto. (JYUnity, 2020) 

Ett av de stora problemen är att sportorganisationers marknadsföringsansvariga inte har 

tillräcklig utbildning inom ämnet och dessutom utförs uppgifterna ofta av en volontär och inte 

av en som får betalt för sitt arbete. (Vuorela, 2016) Enligt Jalonen m.fl. (2017) har personen 

som sköter en klubbs marknadsföring, likt många andra uppgifter i klubben ofta påbörjat sina 

uppdrag för att exempelvis ens egna barn spelar i klubben. Den marknadsföringsansvarige 

besitter därmed nödvändigtvis inte utbildning inom området. Trots att volontärarbetet är 

oerhört viktigt för sportklubbar i landet, försvårar det möjligheterna att verksamheten skulle 

bli mer professionell.  
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Enligt Koski och Mäenpää (2018) har trenden ändå sedan 1980-talet och fram för allt under 

de senaste tio åren varit den att sportklubbar anställer allt mer heltidsarbetande arbetstagare. 

Ännu för drygt tio år sedan anställdes folk enbart på den högsta tävlingsnivån, medan det i 

dag syns allt mer också inom sportklubbar på lägre nivå. År 2016 arbetade exempelvis över 

5000 heltidsanställda och 28000 deltidsanställda i finländska sportklubbar och trenden 

gällande sysselsättningen inom sportklubbar ser också ut att öka. (Koski & Mäenpää, 2018) 

En annan utmaning inom sportverksamhetens uppbyggande mot en mer professionell prägel, 

är sportklubbarnas ekonomiska utmaningar. Ute i världen gör de stora sportklubbarna goda 

resultat, medan situationen i Finland under en längre tid varit mindre smickrande. Ett svar fås 

genom att se på hur verksamheten i finländska sportklubbar på den högsta nivån är uppbyggd. 

Enligt Laine m.fl. (2019) var exempelvis 32 av 120 lag (123 stycken totalt) på liganivå i 

Finland år 2017 aktiebolag, medan 88 lag var föreningar. Lagens förutsättningar är därmed 

annorlunda, i och med att målsättningen med verksamheten inom aktiebolagen är att generera 

vinst, medan föreningar inte ens får försöka göra ekonomisk vinning. I forskningen 

konstaterades också att 81 % av aktiebolagen på liganivå var herrlag inom ishockey och 

fotboll. Ligalagen i herrarnas ishockeyliga är också ett kapitel för sig i och med att Liiga år 

2017 var Finlands enda fullständigt professionella serie. (Laine, Venäläinen & Matikainen, 

2019) 

På individnivå ligger Finland också efter den övriga världen. Idrottares sociala 

medieanvändande backas upp av supportrar och kan locka nya sådana. År 2016 hade till 

exempel endast en tredjedel av 2000 bollsportsspelare på liganivå (ishockey, fotboll, 

innebandy, volleyboll, korgboll och boboll) ett personligt Twitterkonto. I medeltal gjorde en 

idrottare då en uppdatering på Twitter endast en gång i månaden, vilket är väldigt lite. 

(Jalonen, Haltia, Tuominen & Ryömä, 2017) I åtanke måste ändå has att Twitter enligt Pönkäs 

översikt (2020) år 2018 var endast den femte största digitala kanalen i landet, med 1,1 

miljoner användare. Före sig hade Twitter bland annat YouTube, Facebook och Instagram. 

En trend är att företag vill utnyttja individuella idrottare på sociala medier. Coronapandemin 

har satt stopp för ett flertal idrottsevenemang, vilket plötsligt gjort de sociala medierna till en 

viktig inkomstkälla för idrottare. Influencermarknadsföring som syftar på betalda samarbeten 

med kända personer i sociala medier, har under de senaste åren varit ett populärt 

marknadsföringsknep. I Heikkeris (2020) artikel lyfter exempelvis 

influencermarknadsföringsföretaget PING Helsinkis verkställande direktör Inna-Pirjetta Lahti 

fram att traditionella sportklubbar har mycket att lära sig gällande hur snabbt en kommersiell 
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modell som inte grundar sig på traditionell sponsorering kan skapas på sociala medier. I 

samma artikel konstateras också att idrottare är önskade samarbetspartners på grund av att en 

stor del av dem ännu inte har lyckats kommersialisera sig själva. (Heikkeri, 2020)  

Utmaningar ligger också i coronapandemins effekter på sportklubbarnas kassa. Enligt 

Aamuset (2020) är situationen ändå på bättringsväg, i synnerhet bland sportgrenen ishockey. 

Säsongen 2019-20 hade för ligaklubbarna varit ekonomiskt starkt, om inte coronapandemin 

skulle ha avbrutit säsongen. Enligt EY:s rapport (2020) gick klubbarna miste om runt 15 

miljoner euro i och med att säsongen avbröts. Coronapandemin i sig orsakar stora utmaningar 

för sporten och tvingar sportklubbar att fundera på nya verksamhetsmöjligheter.   

2.3.4 Sammanfattning 

Inom sportmarknadsföring har marknadsföringens 4 P:n fortsättningsvis en betydande roll. 

(Mihai, 2013) Sportklubbar har i och med de digitala kanalerna och framförallt de sociala 

medierna möjlighet att skapa ett ännu tätare band mellan sig själva och supportrar. (Wert-

Gray & Gray, 2012) Målsättningen med de digitala kanalerna är att göra supportrarna 

delaktiga. Simmons (2018) lyfter fram information, tävlingar, frågeställningar och 

händelseuppdateringar som strategier sportklubbar kan använda sig av för att få supportrar 

delaktiga. En sportklubbs webbsida och sociala nätverk ger också möjligheten att 

marknadsföra olika evenemang och samarbeten. (Ratten, 2011) 

Sportindustrin i sig var år 2018 värderad till 488 miljarder dollar och förväntas fortsätta växa. 

(Torrens University, 2020) Det är ändå inte relevant att jämföra den finländska 

sportmarknadsföringen med resten av världens. Redan i Sverige investerade företag under 

2010-talet mer än dubbelt mer på sportmarknadsföring än vad företagen i Finland gjorde på 

sin sportmarknadsföring. (Jalonen m.fl., 2017) Enligt Vuorela (2016) är utmaningarna för 

sportmarknadsföringen i Finland utöver pengar också utbildningen inom området. Dessutom 

är vinstbringande verksamhet inte något som en stor del finska sportklubbar kan utöva i och 

med att de är föreningar och inte exempelvis aktiebolag. (Laine, Venäläinen & Matikainen, 

2019) 

Finländska sportklubbar kan ändå ta tips från den internationella sportmarknadsföringen. 

Enligt Koski och Mäenpää (2018) torde sportmarknadsföringen i landet också bli mer 

professionell i och med att sportklubbar anställt allt mer deltids- och heltidsanställda under de 

senaste tio åren. Sportklubbarna i Finland har också outnyttjad potential i sina egna spelare 

eller utövare och det i den egna digitala marknadsföringen. Enligt Heikkeri (2020) är företag 
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intresserade av idrottare i sin marknadsföring på grund av att de har svårt att kommersialisera 

sig själva, vilket sportklubbar borde kunna utnyttja för egen vinning.  

2.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Sportmarknadsföringen i sig är rätt simpel och målsättningen är att endera få mer folk på 

läktaren eller associerade med klubben på andra sätt. (Beech & Chadwick, 2007) I och med de 

digitala plattformarna har nya dörrar öppnats för sportklubbar att marknadsföra sig och är 

också något som organisationerna bör utnyttja. (Marilou, 2010) 

I jämförelse med resten av världen ligger Finland efter med sportmarknadsföringen. Koski 

och Mäenpää (2018) hävdar ändå att inhemska sportklubbar anställer allt fler heltids- och 

deltidsanställda, vilket tyder på att sportklubbarna i Finland med tiden kommer att bli allt mer 

professionella. Detta behöver inte enbart betyda framsteg på den ekonomiska sidan, då 

verksamhetsformen enligt Laine m.fl. (2019) i de flesta finländska sportklubbar 

fortsättningsvis är en förening där ekonomisk vinning inte är en målsättning. Uttrycket ”proffs 

i egen serie” är dock något som kan tillämpas över hela verksamheten och de digitala 

kanalerna erbjuder en möjlighet till detta. Enligt Falonius (2010) är möjligheterna i dag långt 

gränslösa för ett företag som vill ta del av de digitala plattformarna samt -verktyg i sitt 

varumärkesarbete. De digitala hjälpredorna är snabba, billiga och också lätt åtkomliga. 

Argumenten gällande varför använda sig av digitala kanaler gäller också för sportklubbar.  

De digitala kanalerna med sociala medier i spetsen öppnar upp för en tvåvägs och rak 

kommunikationsväg mellan klubb och supporter, vilket betyder att också ”distanssupportrar” 

är anträffbara när som helst. (Kuuluvainen, 2017) 

De digitala kanalerna och fram för allt de sociala medierna har öppnat upp nya värdeskapande 

möjligheter för både sportorganisationer och andra företag. En allt större del av sportutbudet 

används i de sociala medierna. Bergman (2017) utvärderade att YouTube-videor redan år 

2017 sågs över en miljard timmar om dagen. Sport är förstås här inte det enda utbudet, men 

det är lätt uppskattat att sport på kanalen ses hundramiljonertals timmar om dagen. Då det till 

detta ännu kan tilläggas digitala kanaler som bland annat Facebook, Instagram och Twitter är 

det lätt konstaterat att de digitala kanalerna och i synnerhet sociala medier har kommit att bli 

en markant värdeskapande miljö också för sporten. (Jalonen, Haltia, Tuominen & Ryömä, 

2017) 

Heikkeri (2020) lyfter fram trenden med influencermarknadsföring och intresset från övriga 

företag att utnyttja individuella idrottare på sociala medier. Detta öppnar upp 
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samarbetsmöjligheter för sportklubbar samt också egna potentiella kampanjer med spelare, då 

en stor skara idrottare inte lyckats kommersialisera sig. (Heikkeri, 2020)  

Enligt Patruit-Baltes (2016) är skapandet av kundförhållanden och att upprätthålla dessa, den 

digitala marknadsföringens grundtanke. Det samma gäller för sportklubbars digitala 

marknadsföring där supporterförhållanden skapas. Kvalitet över digitala plattformar skapas 

genom innehållsmarknadsföring som i sin tur för företaget och dess produkter samman med 

konsumenten. (Patruit-Baltes, 2016) Parallellerna till en sportklubb kan här dras då innehållet 

på de digitala kanalerna på samma sätt för samman supporter och sportklubb. Målsättningen 

med den digitala marknadsföringen är därmed att få en konsument till företaget tack vare 

innehållet i de digitala kanalerna. (Patruit-Baltes, 2016) För en sportklubb är innehållet också 

lika viktigt, då målsättningen är att få folk till läktaren, eller på annat sätt med i verksamheten. 

Patruit-Baltes (2016) påstår att innehållsmarknadsföring är oerhört viktigt och att det kan vara 

exempelvis bloggtexter, webinarier, SEO, virala videon eller kampanjer på endera e-post eller 

sociala medier.  

Enligt Ström och Vendel (2015) är målsättningen med digital marknadsföring baserad på 

företagets, eller sportklubbens strategier och mål. Den kritiska frågan som alltid bör besvaras 

är på vilket sätt den digitala marknadsföringen bidrar till att de på förhand satta strategierna 

och målsättningarna uppnås. För företag eller sportklubbar är det viktigt att ha målsättningar 

för varje digitala marknadsföringsprojekt. 

Då ett projekt på digitala kanaler ska påbörjas bör en förankring göras. Detta exempelvis inom 

kanaler, kommunikation och varumärke eller lojalitetsprogram. Att komma upp med olika sätt 

att utföra ett projekt är alltid ett knep innan det förs in i en marknadsplan, affärsplan eller 

diverse planer för kommunikation, varumärke, lojalitetsprogram och kanaler. (Ström & 

Vendel, 2015) 

Rein m.fl. (2006) poängterar också vikten för sportklubbar att lägga fokus på utvärderingen av 

sitt varumärke. De digitala knepen är sätt som inte enbart stärker supporterbanden utan det har 

möjlighet att också skapa nya supportrar. Sportklubbens varumärke har här en stor betydelse, 

då det enligt Schäferhoff (2016) gör att människor kan identifiera sig med sportklubben. Trots 

att sportsliga resultat alltid är viktiga för en sportklubb är det i dag viktigt för klubben att 

också kunna definiera vad den står för. (Rein m.fl., 2006) 

Vikten av att kunna sticka ut ur mängden och stärka varumärket är något sportklubbar bör 

fundera på. Enligt Rein m.fl. (2006) lyckas sportklubbar som kan separera sitt varumärke från 
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enbart sportslig framgång att klara sig bäst på detta. Att skapa ett välutvecklat varumärke är i 

dag allt viktigare och sportklubbar kan göra detta med varumärkesetablering, 

varumärkesanslutning och skapandet av ett premiumvarumärke. En sportklubbs arbete kring 

varumärkesutvecklande och varumärkesupprätthållande är lika viktigt som de goda resultaten 

på spelplanen. Digitala möjligheter öppnar här upp många dörrar och sportklubbar bör vara 

medvetna om dessa möjligheter samt hur digitala kanaler kan utnyttjas för att stärka det egna 

varumärket. (Ströbel & Germelmann, 2020) 

Sportklubbar kommer allt mer ta i bruk teknologiskbetjäning, för att på så sätt få meddelanden 

riktade till rätt målgrupper och för att mäta supportrars nöjdhet. De digitala kanalerna och 

sociala mediernas betydelse är essentiell och tävlingen i dessa kanaler är otroligt hård. 

Sportklubbens marknadsföring bör fokusera på de digitala kanalerna. Satsningar bör också 

göras för att rikta synligheten på rätt målgrupp, för att få så många som möjligt att knytas 

samman med sportklubben. 
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3 Metod 
I detta kapitel förs denna avhandlings kvalitativa undersökningsmetod fram. Kapitlet 

presenterar inledningsvis avhandlingens forskningsdesign, varpå forskningsmetoden kommer 

behandlas. Kapitlet avslutas med vald forskningsmetod och ett klargörande över hur jag 

gjorde intervjuerna. 

3.1 Forskningsdesign 

Basen för denna avhandling kretsar kring teori inom forskningsområdet. Med denna 

utgångspunkt formas undersökningen, det vill säga den empiriska data som hämtats från 

fältet. Den existerande teorin i avhandlingen ligger också som grund för det hopsamlade 

datamaterialet samt dess analyserande. Kring detta kommer därefter att tas resonliga 

konklusioner. Ett sådant tillvägagångssätt är ofta anslutet till en kvalitativ metod, där 

resultatet ska medföra en teoretisk förståelse i just detta område. (Bryman & Bell, 2011) 

Forskningsdesignen beskrivs av Bryman och Bell (2011) som en stomme gällande analys och 

insamling av data. Den forskningsdesign som används, inverkar på forskningens fokus. 

Grunden i avhandlingen ligger i teorin och påverkas av dess relation till forskningen. Till 

hands finns en bred skala alternativ, där två sticker ut ur mängden. Dessa alternativ är endera 

induktiv eller deduktiv ansats. Med en induktiv ansats menas utvecklingen av en ny teori och 

detta genom generalisation. Denna utveckling av en ny teori utgår på tidigare insamlade 

resultat och kan ses som en klar motsats till en deduktiv ansats. Detta då en deduktiv ansats 

handlar om teoribehandling, som sedan tillämpas i verkligheten till exempel genom ett 

experiment. Bägge ansatser har sina för- och nackdelar, där den deduktiva ansatsens disfavör 

ligger i dennes starka tillit till att den valda teorin ska vara den rätta. Den induktiva ansatsens 

nackdel är att oavsett hur stora mängder teori som samlats in, behöver det inte resultera i att 

nya teorier kan byggas fram. (Bryman & Bell, 2018) 

För att tackla de induktiva- och deduktiva ansatsernas sämre sidor har den abduktiva ansatsen 

uppkommit. Den abduktiva ansatsen karakteriseras likt de induktiva- och deduktiva 

ansatserna av logiska tillvägagångs- och tankesätt. (Bryman & Bell, 2018) I en abduktiv 

ansats agerar forskaren ändå mellan empiri och teori på ett oavbrutet sätt, detta för att 

exempelvis en forskare under arbetets gång ska kunna gå tillbaka och skapa sig en klarare 

insikt. (Alvesson & Sköldberg, 2008) Avhandlingens målsättning är att öka förståelsen för det 

digitala marknadsförings- samt varumärkesarbete i sportklubbar. Med detta i åtanke är 

synsättet för denna avhandling att ta den sociala verkligheten under konsideration samt att 



33 
 

försöka få fram verksamhetsstrukturer som grundar sig i dessa förlopp. (Bryman & Bell, 

2011) Därför kommer ett abduktivt arbetssätt tillämpas i denna studie. 

3.2 Kvalitativ forskning 

Bryman och Bell (2017) lyfter fram två olika handlingssätt gällande insamlingen av empiriska 

data. Dessa två går under namnen kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. Fokuseringen 

för en kvantitativ studie ligger på siffror, medan den kvalitativa metoden har sitt fokus på 

förståelse samt ord. (Bryman & Bell, 2017) 

Den kvalitativa forskningsstrategin går ofta hand i hand med den induktiva 

forskningsansatsen. Där kan det empiriska materialet, genom undersökning medföra 

teorigenerering. Inriktningen för kunskapsteorin är också ofta interpretativistisk. Detta 

arbetssätt för ändå med sig svårigheter att regenerera en undersökning och utgången är ofta 

påverkad av själva forskarens tankar och åsikter. (Bryman & Bell, 2017) 

Enligt Mason (2017) används kvalitativa studier för att grundligt illustrera och analysera 

studiens slutliga målsättning. Utöver detta öppnar den upp möjligheten att klargöra olika 

uppfattningar, relationer, hierarkier och så vidare. En kvalitativ studie har inte som 

målsättning att påvisa tidigare uppriggade hypoteser, utan grundtanken är att kunna bevisa 

studiens änddestination.  

I denna avhandling har kvalitativ forskningsstrategi valts. Fokus i avhandlingen ligger inte på 

siffror, utan på sportklubbars marknadsföringsarbete i praktiken. Kvalitativ forskning lämpar 

sig därmed på grund av att fokus ligger på uttalanden samt förståelse. Med hjälp av denna 

forskning har jag också möjlighet att studera iakttaganden i praktiken. Genom användandet av 

kvalitativ forskning har jag också möjligheten att arbeta mellan det empiriska och teoretiska 

materialet. (Bryman & Bell, 2017)    

Utöver intervjuer förekommer ett flertal andra kvalitativa studietyper. Exempel på dessa är 

observationer, fallstudier och fokusgrupper. (Mason, 2017) Den centrala metod som valdes i 

denna avhandling är intervju, detta för att metoden anses mest lämpad för denna studies 

avsikt. Med hjälp av intervjuer har personer i sportklubbar vars vardagliga sysslor är att arbeta 

med digital marknadsföring möjlighet att föra fram sina synpunkter.  

3.3 Val av forskningsmetod 

Denna avhandling kommer använda sig av forskningsmetoden semistrukturerade intervjuer. 

För att utföra en datainsamling krävs rätta intervjuobjekt. De personer som väljs bör ha en 
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klar kompetens inom området som avhandlingen för fram och de måste också veta massvis 

om kulturen kring detta område. Utöver denna sakkännedom, bör intervjuobjekten förstås 

vara villiga att dela med sig av sin expertis. (Andrew, Pedersen & McEvoy, 2019)  

Enligt Bryman och Bell (2011) är en semistrukturerad intervju ett tjänligt alternativ på så vis 

att den ger en likartad struktur då intervjuer sker med ett flertal personer. (Bryman & Bell, 

2011) Semistrukturerade intervjuer är då forskaren i fråga kommer med öppna frågor som är 

formulerade i en bestämd struktur. De här frågorna behöver nödvändigtvis inte ställas i exakt 

samma ordning, utan de kan snarare anpassas efter hur intervjun förlöper. Den här metoden är 

smidig att användas, då det endast gäller ett fåtal frågor och forskaren inte besitter en klar 

kunskap inom ämnet. (Danielson, 2017) 

I klarhet betyder semistruktur att själva formatet på intervjun normaliserats. Detta baserat på 

preferenserna som avhandlingens skribent besitter. Teknikaliteter som förslag på följdfrågor 

för att få till ett bättra flyt i intervjuerna kommer att ingå i metoden, det samma gäller för 

exempelvis intervjutid. Öppna intervjufrågor kommer likt tidigare nämnts att användas och 

om nödvändigt har också utforskande frågor använts, detta om det råkar vara möjligt att gå 

djupare in i ett visst ämne. (Gillham, 2008) Trots att ordningen på den semistrukturerade 

intervjuns frågor kan variera i de olika intervjuerna, har samtliga teman inom guiden (s. 78) 

behandlats i alla intervjuer. Det samma gäller för begreppen, som bör vara de samma i 

samtliga intervjuer. (Bryman & Bell, 2011) 

Enligt Ahrne och Svensson (2015) kan en intervju anses vara invecklad, samt en arbetsdryg 

process som handlar om allt mellan planering och återgivande. Intervjun är ändå kapabel att 

föra med sig kunskap till forskaren som denne sedan tidigare inte vet eller har kunskap om. 

Olika intervjufaktorer samt intervjuobjekten i sig påverkar det slutgiltiga resultatet och trots 

att en intervju nödvändigtvis inte för fram hela sanningen, ger en välgjord sådan en betydande 

inblick. (Ahrne & Svensson, 2015) 

Gillham (2008) betonar vikten av detaljförberedelse inför intervjuerna. Detta är en avgörande 

sak för den generella kvaliteten på datainsamlingen. (Gillham, 2008) Utöver detta skapas en 

lyckad intervju genom att få fram rutiner, erfarenheter, upplevelser samt olika praktiska 

handlingssätt. Intervjuer är också kapabla att få fram flera personers inblick på diverse 

fenomen inom samhället och detta från deras synvinkel. (Ahrne & Svensson, 2015) 

Det kvalitativa metodvalet kan motiveras på grund av att informantantalet inte är tillräckligt 

för att använda sig av en kvantitativ metod. Då informanternas svar är oförutsägbara behövs 
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möjligheten att kunna ställa följdfrågor samt möjligheten att vid behov korrigera 

avhandlingens frågeställning i efterhand. Då forskaren på förhand inte är säker på hurdana 

svar det söks efter är också den kvantitativa metodens enkätundersökningar ett otacksamt val. 

(Flyvbjerg, 2006) Enligt Bryman (2011) ger semistrukturerade intervjuer möjligheten för de 

intervjuade att ge en djupare uppfattning inom det område de arbetar i. Valet från min sida 

ligger i att de semistrukturerade intervjuerna gynnar mina intentioner i att få en grundligare 

syn på sportklubbars digitala sportmarknadsföring. Detta för att intervjuformen innehar en 

styrka i att skapa bättre förståelse av de sociala processerna bakom arbetet. Enligt Bryman 

(2011) föredras också ett kvalitativt forskningssätt framom ett kvantitativt i liknande arbeten, 

då möjligheten att mista en djupare förståelse i studien annars finns. En forskningsmetod som 

den kvantitativa med sina enkätundersökningar skulle också potentiellt sett ge svar som är 

både ogenomtänkta och ytliga. Detta då ingen direkt kontakt förs med dessa. (Bryman, 2011) 

3.4 Intervjuer 

Följande avsnitt kommer att presentera undersökningens intervjuer. Samtliga informanter 

kontaktades via e-post. Innan intervjustart fick informanterna en kort redogörelse gällande 

syfte och tema för avhandlingen samt intervjutema. De informanter som slutligen valdes att ta 

del av undersökningen deltog av eget intresse och fri vilja.  

3.4.1 Urval 

Enligt Silverman (2011) är en urvalsdiskussion i avhandlingen viktigt på grund av att ett 

felval i urvalsprocessen kan förstöra avhandlingens trovärdighet och orsaka ett fel 

resultatsvar. Urvalet kan endera vara meningsfullt eller slumpmässigt. I kvalitativa 

forskningar likt denna, där målsättningen är att förstå ett specifikt fenomen är sällan ett 

slumpmässigt val det mest gynnsamma. Orsaken till detta är att forskaren behöver få kontakt 

med rätt personer. Det finns olika metoder att fatta meningsfulla urval, bland annat 

bekvämlighetsurval och fallstudier. (Patton, 2014) Urvalsmetoden för mig kan räknas som ett 

kriterieurval, vilket Patton (2014) påstår att är lämpligt när forskaren letar efter 

informationsrika fall. I min urvalsprocess identifierades först lämpliga finländska 

sportklubbar, varpå potentiella informanter inom klubbarna kontaktades. Samtliga 

informanter i denna avhandling jobbar med den egna sportklubbens marknadsföring.  

I en kvalitativ undersökning är det rekommenderade antalet informanter minst fem personer. 

(Kvale, Brinkmann & Torhell, 2009) Undersökningsmaterialet i denna avhandling fyller 

därmed kriterierna. Min avgränsning är finländska sportklubbar, där urvalet föll på 
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sportklubbar inom de största sportgrenarna i landet. Slutligen sändes tio intervjuförfrågningar 

ut till på förhand utvalda klubbar. Utmaningen låg i att få kontakt samt beslut för intervju med 

de på förhand potentiella informatörerna.  

Slutligen gjordes fem intervjuer. Samtliga intervjuer gjordes under våren 2021 och utfördes 

via onlineverktyg. Jag spelade in samtliga intervjuer utom en. Detta då en sportklubb valde att 

sända in svaren från intervjuguiden via e-post. Efter detta ägde transkriberingen rum. 

Slutligen gjordes en analys av svaren. Nedan närmare information om hur intervjuerna 

gjordes samt en presentation av närmare detaljer. 

Informanter Datum Verktyg Längd på 

intervju 

Pia Laakkonen 

Borgå Akilles 

9.3.2021 Telefon 45 minuter 

Toni Autio 

TPS Salibandy 

16.3.2021 Google Meets 55 minuter 

Anna Dahlgren 

& Ted Martell 

Åland United 

16.3.2021 Google Meets 1h 24 minuter 

Eveliina 

Välimäki & 

Kari Toivonen 

Turku Trojans 

16.3.2021 E-post - 

Patric 

Westerlund 

Ekenäs IF 

18.3.2021 Telefon 25 minuter 

Tabell 1 Närmare information gällande hur intervjuerna gjordes. 

3.4.2 Intervjuprocess och -guide  

För att få maximalt ut av intervjuerna framställdes en intervjuguide som informanterna på 

förhand fick se igenom och som sedan låg som botten under intervjutillfället (bilaga 1). Enligt 

Østbye och Larsson (2004) är intervjuguiden inte ett måste i semistrukturerade 

intervjuforskningar. Då informanternas svar är oförutsägbara är också användandet av en på 

förhand bestämd intervjuguide motarbetande, vad som behövs är följdfrågor samt 

preciseringar. Användandet av en intervjuguide garanterar ändå att informanterna svarar på de 

på förhand bestämda frågorna och enligt Ejvegård (1993) ger det också upphov till en bättre 
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jämförelse i analys- och resultatkapitlen. Frågorna i en intervjuguide ska vara tydliga. 

Forskaren ska i sin tur vara empatisk, flexibel, aktivt lyssnande och förberedd på förändring. 

(Patton, 2004) 

Intervjuguiden innehåller tre olika huvudteman, var och en med specifika frågor inom 

avhandlingens ämne. Intervjuguiden inleds med tre allmänna frågor varpå varumärke, digital 

sportmarknadsföring och framtid gås igenom. För att på ett optimalt sätt kunna stöda 

avhandlingens forskningsfrågor och syfte var intervjuguidens frågor omsorgsfullt utvalda. 

Frågorna är generellt sätt öppna frågor som gör det svårare att svara ja eller nej på, vilket 

rekommenderas av Patton (2014). Intervjuguiden gjordes ursprungligen på svenska, men 

översattes till finska så att informanterna fick göra sina intervjuer på eget modersmål. Detta 

för att informanterna inte ska behöva fundera på hur de formulerar sig och det gjorde också att 

intervjuerna förlöpte på ett smidigare sätt.  

3.5 Validitet och reliabilitet 

Patel och Davidson (2003) menar att reliabilitet och validitet är två mått som kan användas för 

att mäta en avhandlings trovärdighet. Med hjälp av reliabilitet beskrivs en studies 

mätningstillförlitlighet. I praktiken betyder detta att vid en upprepning av studien blir svaret 

alltid det samma, oberoende av vem som utför studien. Reliabiliteten kan exempelvis mätas 

genom att se hur överensstämmande upprepade studier är. (Patel & Davidson, 2003) Det var 

ändå inget som genomfördes i denna avhandling. Avhandlingens resultat jämfördes med den 

befintliga teorin som användes i avhandlingen för att utreda hur sportklubbar använder sig av 

sportmarknadsföring i digitala kanaler samt klubbens arbete med varumärket. Enligt Patel och 

Davidson (2003) är detta också ett tillvägagångssätt för att garantera god reliabilitet i en 

forskning. Ett annat sätt som användes vid intervjutillfällena för att säkra god reliabilitet var 

att spela in intervjuerna och dessutom gjordes anteckningar vid sidan om.  

Patel och Davidson (2003) menar att validitet används i en kvalitativ studie för att beskriva 

dess kvalitet. Meningen är därmed att avhandlingen ska utforska vad den är menad att 

utforska. Skillnaden på validitet i kvalitativa- och kvantitativa studier är stor. I en kvantitativ 

studie kopplas validitet till förmåga att se möjlighet och samband samt förståelse för studiens 

empiriska fynd och vad det genererar. I en kvalitativ studie mäter validiteten 

forskningsprocessen.  Kvaliteten i en studie som använder sig av kvalitativa intervjuer för 

informationsinsamling kan enligt Patel och Davidson (2003) påverkas på olika sätt. Relevant 

för studiens validitet är inte enbart informationsinsamlingsprocessen, utan också att sträva 
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efter validitet i forskningsprocessens varje skede. Hög validitet skapas också genom objektiv 

transkriberingsprocess och triangulering, det vill säga att ett flertal datakällor används.  

I denna avhandling säkerställs validiteten genom att flera personer intervjuas, samt att 

objektivitet garanteras i transkriberingsprocessen. I överensstämmelse med Patel och 

Davidson (2003) använder jag mig av triangulering i och med att ett flertal intervjuade 

personer gör källorna diversifierade och höjer på validiteten. Användandet av sekundärdata i 

form av tidigare forskning, artiklar och annan teori ligger också som grund för intervjuguiden, 

vilket även kan beskrivas som triangulering i överensstämmelse med Patel och Davidson 

(2003) då ett flertal datakällor används.  

3.6 Sammanfattning 

Detta kapitel presenterar avhandlingens undersökningsmetoder. Inledningsvis förklarades 

forskningsdesignen samt den kvalitativa forskningsmetoden. Detta följdes av en presentation 

av forskningsmetoden, som i denna avhandling innehåller semistrukturerade intervjuer. I 

kapitlet beskrivs också processen för intervjuerna samt valet av informanter. Kapitlet knöts 

ihop med en instruktion över vad validitet och reliabilitet betyder. 
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4 Presentation av data 
Detta kapitel för fram intervjuernas insamlade data. Kapitlet inleds med en redogörelse för 

samtliga sportklubbar, varpå framställningen av det insamlade data presenteras. Det 

insamlade data presenteras enligt intervjuguidens tre teman varumärke, digital 

sportmarknadsföring och framtid. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

datainsamling.  

4.1 Genomgång av sportklubbarna 

Fem finländska sportklubbar intervjuades i avhandlingen. Intervjuguiden besvarades av Borgå 

Akilles- Porvoon Akilles, TPS Salibandy, Turku Trojans, Ekenäs IF och Åland United. 

Sportklubbarna utövar olika idrottsgrenar, där fyra av intervjuguidens besvarande lag har 

representationslag på liganivå och en i division ett. I intervjuguiden ligger fokus på både 

sportklubben i sig samt representationslagen.   

 

4.1 Borgå Akilles- Porvoon Akilles 

En av Borgåidrottens stoltheter Akilles grundades år 1902 under namnet Borgå 

Nykterhetsvänners Gymnastikklubb. Namnändringen till det nuvarande namnet Borgå 

Akilles- Porvoon Akilles gjordes år 1971. (Akilles, i.å). Under årens lopp har olika sektioner 

Sportklubb Verksamhetsform Medlemmar Idrottsgren i 

fokus 

Nivå 

Borgå 

Akilles- 

Porvoon 

Akilles  

Förening 1548 Bandy Liga 

TPS Förening Över 4000 (hela 

föreningen) 

850(innebandysektionen) 

Innebandy Liga 

Åland 

United 

Förening 74 Fotboll Liga 

Turku 

Trojans 

Förening Ca. 100 Amerikansk 

fotboll 

Liga 

Ekenäs IF Förening och 

aktiebolag 

664 (hela föreningen) 

425(fotbollssektionen) 

Fotboll Division 1 

Tabell 2 Information om de intervjuade sportklubbarna. 
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bildats inom den grönvitklädda föreningen. I avhandlingen har fokus legat på bandysektionen 

som såg sin begynnelse år 1920 i föregångaren Akilles hockeyklubb. Bandysektionens 

representationslag spelade sin första säsong i mästerskapsserien år 1934 och ligger med sina 

63 säsonger i den högsta bandyserien i Finland på en fjärde plats i maratontabellen. I 

prisskåpet finns utöver de två senaste säsongernas (2020, 2021) finska mästerskapsguld också 

två FM-silver och sju FM-brons (Finbandy, i.å). 

Som informant från Borgå Akilles- Porvoon Akilles sida agerade Pia Laakkonen. Bandy är 

bekant för Laakkonen sedan barnsben. Utövat grenen har hon sedan barnaålder och alltefter 

spelarkarriärens slut, har Laakkonen vid sidan av arbetet fortsatt vara med i Akilles 

verksamhet. De nuvarande arbetsuppgifterna i föreningen är som informatör för Akilles 

bandysektion, där hon i över tio års tid arbetat huvudsakligen med medier och 

samarbetspartners.  

4.1.1 Varumärke 

Intervjuguidens första huvudtema behandlade varumärket. Den första frågan löd hur 

sportklubben arbetar med varumärket. Laakkonen konstaterade att föreningens ledningsgrupp 

Borgå Akilles – Porvoon Akilles r.f. sköter om vad varumärket är, medan sektionerna på eget 

håll arbetar med varumärket. Bandysektionen har exempelvis en egen image och 

klädkollektion, trots att allt arbete går under själva föreningen. (Laakkonen, 2021)  

I temats andra fråga ombads informanten beskriva föreningens varumärke samt vad 

sportklubben vill förmedla till supportrarna. Enligt Laakkonen (2021) arbetar varje 

undersektion på sitt subjektiva sätt och det samma gäller för de olika lagen inom sektionerna. 

Akilles representationslag försöker vara en förebild för barnen. Utöver detta vill 

representationslaget också förmedla budskapen att stötta sin kamrat och att agera som en bra 

förebild.  

Temats tredje fråga behandlade varumärket och dess betydelse för en sportklubb. Frågan 

behandlade också om det för en sportklubb är viktigt att ha ett starkt varumärke. Laakkonen 

(2021) ansåg att det är viktigt med ett starkt varumärke. Hon konstaterade att Akilles är känt i 

staden och att klubben försöker ha ett gott samarbete med andra företag. Akilles 

supporterklubb Trömpperit lyfts också fram. En supporterklubb inom grenen är ovanligt att ha 

i Finland. Akilles starka varumärke syns bland annat på spelarsidan, detta då klubben tenderar 

att få spelare att vilja spela i samt ansluta till klubben från runtom i landet. Arbetet som lagts 

ner för att få Akilles till den nivå de är på år 2021 har pågått i decennier. (Laakkonen, 2021) 
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Temats sista fråga behandlade varumärkesförstärkande och om det är en del av sportklubbens 

strategi. Enligt Laakkonen (2021) har föreningen inte en direkt strategi gällande 

varumärkesförstärkande, annat än att hårt arbete hela tiden behövs. Laakkonen (2021) lyfter 

ändå fram hotbilder, som grenens marginalitet i jämförelse med andra grenar. Enligt henne 

kommer det bli allt mer utmanande att få spelare att fortsätta fram till representationslaget. Ett 

sätt att motarbeta detta är enligt henne att hållas synlig. (Laakkonen, 2021)  

4.1.2 Digital sportmarknadsföring 

Intervjuguidens andra huvudtema behandlade digital sportmarknadsföring och innehöll elva 

frågor. Den första frågan inom temat behandlade hur sportklubben arbetar med digital 

marknadsföring. Enligt Laakkonen (2021) använder Akilles främst de digitala plattformarna 

som informationskanaler. Spelarna i representationslaget sköter om Instagram (storyn), där 

målsättningen är att föra fram vad som sker bakom kulisserna. Laakkonen arbetar med övriga 

plattformar som exempelvis Facebook samt kontakt med matchvärdar. (Laakkonen, 2021) 

Akilles har också en webbsida som enligt Laakkonen (2021) för tillfället är på rätt låg nivå. 

Nyheter under säsongen 2020-2021 var användningen av streaming, där sponsorer hade 

möjlighet att få synlighet. Detta skedde bland annat under matchernas halvtidspauser, där 

matchvärden berättade om vad deras företag sysslar med. (Laakkonen, 2021)  

Temats andra fråga behandlade informantens syn på digital marknadsföring. Laakkonen 

(2021) menar att marknadsföringssättet är viktigt för att nå folk. Hon poängterade ändå att de 

traditionella medierna också fortsättningsvis behövs, i synnerhet för att nå den äldre 

generationen. Enligt Laakkonen (2021) är de digitala kanalerna plattformar man bör vara på, 

men enligt henne skulle det underlätta om arbetet sköttes av en heltidsanställd. Ett problem 

inom bandy är ändå pengar, som det inom grenen inte finns tillräckligt av, trots att en satsning 

enligt Laakkonen (2021) skulle ha en möjlighet att ge både grenen och klubbar en knuff 

framåt. 

Temats tredje fråga behandlade sportklubbens potentiella kort- och långsiktiga mål med den 

digitala marknadsföringen. Akilles har inte någon annan målsättning än att nå ut till 

människor. Temats fjärde fråga gällde sportklubbens syfte med den digitala marknadsföringen 

samt om föreningen hade specifika målgrupper med detta. Laakkonen (2021) menar att 

Akilles inte har någon direkt strategi och kring representationslaget litar de på att hon sköter 

om uppgifterna. Diskussioner förs ändå kontinuerligt med föreningens ledningsgrupp gällande 

vad som kan publiceras. En utmaning är sommaren, då bandysektionens kanaler tystnar. 
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(Laakkonen, 2021) Subjektivt sett skulle Laakkonen (2021) vilja få detta förändrat, men hon 

medger att det är svårt då enbart fritiden finns till hands.  

Temats femte fråga behandlade föreningens effektmätande av den digitala marknadsföringen. 

Enligt Laakkonen (2021) sker inte mätande av effekten, utan de digitala kanalerna används 

för att nå ut till människor. Temats sjätte fråga behandlade frågan om de digitala kanalerna 

har påverkat sportklubbens marknadsföring. Laakkonen (2021) menar ändå att detta inte var 

fallet och enligt henne har Akilles inte i princip någon betald digital marknadsföring, utan de 

digitala kanalerna fungerar som informationskällor. Enligt Laakkonen (2021) har streamandet 

potential att ge extra inkomster och att det absolut borde utredas på vilka sätt det skulle kunna 

vara möjligt. 

Temats sjunde fråga behandlade satsningarna mellan digitala kanaler och traditionell 

marknadsföring, som exempelvis tidningsannonser. Enligt Laakkonen (2021) sköts 

marknadsföringen på traditionella sätt, där de största inkomstkällorna fortsättningsvis är bland 

annat betalda reklamplatser på exempelvis spelarskjorta och målvaktsskydd. Temats åttonde 

fråga behandlade på vilka grunder sportklubben bestämmer vilka plattformar de är aktiva på 

och om det är svårt att hänga med i den digitala världen som är i konstant förändring. 

Laakkonen (2021) konstaterade att unga människor främst följer vissa plattformar, medan den 

äldre generationen möjligtvis följer någon annan. Akilles sköter ärendet så att de yngre 

spelarna tar hand om Instagram och Snapchat, medan Laakkonen själv sköter om till exempel 

Facebook. Representationslaget försöker vara aktivt på populära kanaler och kanalerna som 

används är Instagram (mest använt), Facebook, YouTube och Snapchat. (Laakkonen, 2021) 

Den nionde frågan under temat digital sportmarknadsföring handlade om sportföreningen 

gjorde samarbete med andra företag eller influencers på de digitala plattformarna. Akilles 

utövar inte liknande samarbeten, då de inte vill lyfta fram en enskild person framom klubben. 

(Laakkonen, 2021) Temats tionde fråga gällde hur föreningen arbetar fram idéer och uppslag 

för sin digitala marknadsföring. Inom Akilles delas framförallt information och 

ansvarspersoner lägger ut det de ombeds publicera och om det finns frågetecken diskuteras 

ärendet. Det andra huvudtemats sista fråga behandlade om föreningen söker inspiration från 

exempelvis klubbar i andra länder. Enligt Laakkonen (202) görs inget konkret för detta inom 

Akilles, utan det som anser väsentligt läggs ut.  
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4.1.3 Framtid 

Intervjuguidens tredje huvudtema behandlade framtiden inom digital sportmarknadsföring. 

Temats första fråga var hur informanten tror framtiden ser ut för sportklubbar och deras 

marknadsföring på digitala plattformar. Laakkonen (2021) konstaterade att coronapandemin 

skapat ett nytt normalt. Hon tror att streamingtjänster och matcher på YouTube kommer bli 

något sportklubbar allt mer kan komma att utnyttja. Detta har redan synts och även 

motståndarlagens supportrar har varit intresserade av Akilles streamade matcher. (Laakkonen, 

2021) Enligt Laakkonen (2021) behövs det ändå utredas hur det kan göras ekonomisk vinning 

med de streamande matcherna. Övriga frågeställningar hon lyfter fram är exempelvis hur 

säsongskortsinnehavare ska ha tillgång till streamandet.  

Temats andra fråga behandlade trender inom området och hur snabbt de har tenderat att 

förändras. Enligt Laakkonen (2021) syns det att folk mår dåligt och det har fått utlopp i 

sunkiga kommentarer på sociala medier. Överlag är detta ett problem på de digitala 

plattformarna. Akilles har också stött på diverse virusförsök med streamandet. Trender inom 

området är enligt Laakkonen (2021) att folk allt mer vill ha reda på vad som sker bakom 

kulisserna i föreningen. Människor vill följa med vad som sker i laget.  

Temats tredje fråga gällde vilka möjligheter och utmaningar informanten tror digitaliseringen 

erbjuder i framtiden och vad detta betyder för sportklubbar. Enligt Laakkonen (2021) kommer 

elaka kommentarer samt virus och troll att vara en stor utmaning och ett hot i framtiden. Hon 

anser ändå att digitaliseringen kommer erbjuda på mycket positivt och nymodigheter. Då de 

digitala kanalerna konstant förändras och utvecklas är det också en plats som sportklubbar bör 

vara på. (Laakkonen, 2021)  

Temats sista fråga gällde hur informanten ansåg att området kommer se ut om fem och tio år. 

Enligt Laakkonen (2021) är frågan svår, då det inte är sportklubbarna själva som styr den 

digitala utvecklingen. Sportklubbar måste på bästa möjliga sätt försöka hänga med och agera i 

de kanaler som är populära. En framtida utmaning är att många inom klubben gör arbete av fri 

vilja och på sidan av det vardagliga arbetet. Arbetet är otroligt viktigt, men också utmanande 

och för att förbättras krävs det personer som sysslar med detta som heltidsjobb. (Laakkonen, 

2021)  

4.2 TPS Salibandy 

Åboklubben Turun Palloseura ry är en förening grundad år 1922. TPS idrottsverksamhet har 

under årtionden hört till den absoluta toppen i landet och år 2021 hade föreningen över 4000 
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aktiva medlemmar. (Turun Palloseura, i.å) I denna avhandling ligger fokus på Åboklubbens 

innebandysektion som grundades år 1995. TPS Salibandy är en av Finlands största 

innebandyklubbar med cirka 850 medlemmar. Klubbens representationslag för herrar och 

damer spelar bägge i landets högsta serienivå, F-liiga. (TPS Salibandy, i.å)  

Från TPS Salibandys sida ställde Toni Autio upp som informant. Autio har studerat vid Åbo 

handelshögskola och började arbeta för HC TPS år 2009. För hockeyklubben arbetade han i 

fem år med bland annat digital marknadsföring, kommunikation samt som informatör och 

ansvarsperson för evenemang. Efter de fem åren i HC TPS flyttade Autio över till 

hallföretaget och posten som marknadsföringschef för Marli Areena och Gatorade Center. 

Utöver försäljning fortsatte arbetet inom sport och evenemang också där. För TPS Salibandy 

började Autio arbeta i augusti 2019. Titeln inom innebandysektionen är verksamhetsledare 

och Autio sysslar med operativt arbete. Exempel på arbetsuppgifter är bland annat förman i 

kontoret samt strategiarbete under styrelsen. Till arbetsuppgifterna hör också rollen som 

ledande figur för representationslagen samt försäljning, kommunikation och marknadsföring. 

4.2.1 Varumärke 

Intervjuguidens första huvudtema behandlade varumärken. I den första frågan ombads 

informanten förklara hur sportklubben arbetar med varumärket. TPS Salibandy avviker sig på 

många sätt från många andra på innebandyscenen som enbart är innebandyklubbar. 

Moderföreningen TPS fyller 100 år under året 2022 och det är under det varumärket som 

innebandysektionen, tillsammans med bland annat FC TPS och HC TPS agerar. (Autio, 2021) 

Enligt Autio (2021) gör TPS Salibandy ändå eget arbete med varumärket, trots att det långt 

går under moderföreningens varumärke. TPS Salibandy har eventuellt lättare att göra 

samarbeten med andra företag, då sektionen har en anrik historia och känt varumärke. 

Innebandyklubben drar nytta av hela TPS varumärke, vilket också är en fördel vid 

förhandlingsbordet. (Autio, 2021) 

I den andra frågan ombads informanten beskriva föreningens varumärke samt vad det är 

sportklubben vill förmedla till supportrarna. TPS Salibandys strategi är att utveckla 

föreningens innebandysektion. Trots att innebandysektionen får stöd av moderföreningen 

vilket också fungerar som en potentiell fördel, vill TPS Salibandy ändå särskilja sig på 

innebandysidan. Detta både i Åbo och i hela landet. (Autio, 2021) 

Temats tredje fråga behandlade varumärket och dess betydelse för en sportklubb. Informanten 

ombads också ge ett svar på om det är viktigt med ett starkt varumärke för en sportklubb. 
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Enligt Autio (2021) är ett starkt varumärke otroligt viktigt och förutom branding, logo och 

klubb är varumärke ett viktigt begrepp för TPS Salibandy. Varumärket samt den anrika 

historian är viktiga saker och gör innebandysektionen till en del av en större helhet. En stark 

image kan långt påverka vilken gren ett barn exempelvis börjar utöva. (Autio, 2021)  

Den fjärde frågan behandlade varumärkesförstärkande och om begreppet är en del av 

sportklubbens strategi. Informanten ombads också svara på vad målsättningen inom ämnet är i 

så fall. Enligt Autio (2021) hör inte varumärkesförstärkande direkt till TPS Salibandys 

strategi, men strategiarbete hade startat för att se om det är något som behöver uppdateras. Så 

länge TPS Salibandy gör de saker de gör på ett så bra sätt som möjligt understöder det 

indirekt varumärkesförstärkandet. (Autio, 2021) 

4.2.2 Digital sportmarknadsföring 

Intervjuguidens andra huvudtema behandlade digital sportmarknadsföring. I den första frågan 

ombads informanten förklara hur sportklubben arbetar med digital marknadsföring. Den 

digitala marknadsföringen utgör en bred helhet I TPS Salibandy och innebandyklubben har 

inte skiljt på traditionell- och digital marknadsföring, trots att den senare är ständigt växande. 

(Autio, 2021) Enligt Autio (2021) har coronapandemin också försvårat möjligheterna att säga 

mer ingående om området, detta då världen är så annorlunda än den normala. TPS Salibandy 

har tvingats skära ner på kostnader som gjort att de digitala kanalerna blivit mer använda som 

informationskanaler. Det borde göras mer med den digitala marknadsföringen, men ärendet är 

svårt i nuläge. (Autio, 2021)  

I den andra frågan ombads informanten ge ett svar på sin syn på digital marknadsföring. 

Enligt Autio (2021) är området viktigt och ständigt växande. Den tredje frågan behandlade 

föreningens potentiella kort- och långsiktiga mål med den digitala marknadsföringen. Autio 

(2021) anser att föreningen skulle borde ha nått längre, men att klubben är starkt påverkade av 

coronapandemin. TPS Salibandy har därmed tvingats skära ner på resurser och den digitala 

marknadsföringen är ett av områdena som det skärts ner på. Föreningen har klara kortsiktiga 

målsättningar, vilket är att få fler följare på sociala medier som i sin tur ger en bättre bild hos 

samarbetspartners. TPS Salibandys långsiktiga mål är att vara en föregångare på 

innebandysidan. (Autio, 2021) 

Temats fjärde fråga behandlade sportklubbens syfte med den digitala marknadsföringen och 

om föreningen hade specifika målgrupper med detta. Inom TPS Salibandy är den digitala 

marknadsföringen gjord beroende på kanal. På Instagram är innehållet skapat för yngre 
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personer, medan exempelvis Facebook är mer informativt och traditionellt. (Autio, 2021) 

Autio (2021) tror att TPS Salibandy på Twitter drar nytta av att han själv och sportchefen 

Perttu Kytöhonka är aktiva på applikationen. På så sätt får de TPS Salibandy inflikat på ett 

annat sätt än enbart genom klubbens eget Twitterkonto. I den femte frågan ombads 

informanten svara på om föreningen mäter effekten av den digitala marknadsföringen. Enligt 

Autio (2021) följer TPS Salibandy inte upp effekten.   

Temats sjätte fråga behandlade frågan om de digitala plattformarna har påverkat 

marknadsföringen inom klubben. Enligt Autio (2021) växer den digitala marknadsföringen 

och erbjuder en möjlighet att nå människor på ett helt annat sätt än tidigare. Temats sjunde 

fråga behandlade satsningarna mellan digitala plattformar jämfört med traditionell 

marknadsföring. På grund av coronapandemin har TPS Salibandy skärt ner på den 

traditionella marknadsföringen i och med att bland annat matcher inte kunnat spelats framför 

publik. Föreningen har istället satsat på billigare marknadsföring via bland annat sociala 

medier. (Autio, 2021) Enligt Autio (2021) har även coronapandemins snabba förändringar 

orsakat att det är lättare att föra fram information på digitala plattformar än i exempelvis en 

tidningsannons som kan innehålla gammal information redan då den når läsaren.  

I den åttonde frågan ombads informanten svara på orsaker till att sportklubben bestämmer sig 

för att vara aktiv på vissa digitala kanaler och om det är svårt att hänga med i den digitala 

världen som är i konstant förändring. Inom TPS Salibandy går tanken att de olika kanalerna 

(Facebook, Twitter, Instagram och webbsida) har skilda fokusgrupper och innehållet bestäms 

enligt dem. (Autio, 2021) Enligt Autio (2021) fungerar Facebook för TPS Salibandy som en 

informationskanal och en kanal där klubben kan få människor vidare till föreningens 

webbsida. Twitter används enligt Autio (2021) som en diskussionsplats gällande till exempel 

sporten och där är det möjligt att via hashtaggar nå massvis av användare. Instagram med sina 

videor och bilder intresserar främst de yngre. TPS Salibandy satsar på att vara aktiva på de 

digitala kanalerna de har konto på. Autio (2021) ser potential i bland annat TikTok, men det 

är svårt att vara på samtliga plattformar.  

Den nionde frågan behandlade sportföreningen och om de gjort samarbete med andra företag 

eller influencers på de digitala plattformarna. Enligt Autio (2021) har klubben inte direkt 

utövar sådan marknadsföring, trots att det är ett område han personligen funderat mycket på. 

Föreningen har ändå använt sig av bland annat den egna spelaren Miko Kailiala som är 

välkänd inom sporten. TPS Salibandy har också använt sig av en marknadsföring där spelarna 

via egna sociala medier för fram information om matcher med mera. (Autio, 2021) Autio 
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(2021) anser att influencermarknadsföring har potential, trots att TPS Salibandy inte begett sig 

in för betalda samarbeten. Enligt Autio (2021) är också användningen av influencers 

kostnadseffektivt. I TPS Salibandy skulle ett första steg i den riktningen ändå vara att få in 

föreningens egna spelare i liknande kampanjer. (Autio, 2021) 

I den tionde frågan ombads informanten förklara hur föreningen arbetar fram idéer och 

uppslag för sin digitala marknadsföring. Denna och temats sista fråga gällande om föreningen 

söker inspiration från exempelvis utländska klubbar besvarade informanten på samtidigt. 

Enligt Autio (2021) kollar TPS Salibandy vad andra föreningar och klubbar gör för digital 

marknadsföring. Ett exempel var lanseringen av TPS Salibandys nya spelskjorta inför 

säsongen 2020. Inspiration hade tagits från svenska fotbollslandslagets lansering av sina egna 

spelskjortor och i videon fanns tre TPS-spelare som informerade vad klubben betyder för 

dem. (Autio, 2021) Enligt Autio (2021) hade videon bra återkoppling från både supportrar och 

samarbetspartners.  

4.2.3 Framtid 

Intervjuguidens tredje huvudtema behandlade framtiden inom digital sportmarknadsföring. 

Temats första fråga behandlade informantens syn på framtiden för sportklubbar och deras 

marknadsföring på digitala plattformar. Autio (2021) tror att klubbar och ligor går mot att ha 

egna medieplattformar och att vikten av fysiska matchupplevelser kommer att minska. Autio 

(2021) tror också att tittaren i framtiden personligen och genom virtuella sätt kommer ha 

möjligheten att välja vilken vinkel matchen ses från och att det samtidigt kommer vara möjligt 

att diskutera på samma plattform. Ett annat område som Autio (2021) tror kommer förändras 

är kommunikation och marknadsföring, som allt mer kommer knytas ihop med sporten. Autio 

(2021) tror också att den grenspecifika kunskapen kommer höjas och att det i framtiden 

kommer sitta personer med rätt utbildning och kunskap på olika poster inom en sportklubb.  

Den andra frågan behandlade trender inom området och hur snabbt de har tenderat att 

förändras. Enligt Autio (2021) har coronapandemin påverkat mycket och satt stopp för vissa 

framsteg. Autio (2021) tror att influencermarknadsföring kommer att öka och trots att 

webbsidan fortsättningsvis kommer vara viktig, är det viktigt för sportklubbar att finnas på 

olika digitala kanaler. Temats tredje fråga behandlade vilka möjligheter och utmaningar 

informanten tror digitaliseringen erbjuder i framtiden och vad detta betyder för sportklubbar. 

Autio (2021) tror att evenemang och deras vikt kommer att förändras. Det samma gäller 

möjligheter att förändra exempelvis enskilda matcher med hjälp av digitalisering. Autio 
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(2021) tror man på innebandysidan har möjlighet att tillsammans med den svenska ligan SSL 

vara en fanbärare på området. Detta genom att kunna skapa synlighet på ett helt annat sätt 

internationellt. Ett hot är enligt Autio (2021) hur människor kommer se på matchtillställningar 

då möjligheten att gå på match igen existerar. Frågeställningar gällande hur det exempelvis 

ska kunna fås in en bortfallen matchbiljett på 10-15 euro via en stream, om folk inte 

återvänder till publiken. (Autio, 2021) Enligt Autio (2021) lever vi i en tid som har 

möjligheter men också stora utmaningar.  

I den fjärde frågan ombads informanten svara på hur hen anser att området kommer se ut om 

fem och tio år. Autio (2021) tror att det inte kommer ske stora förändringar inom fem år, detta 

då coronapandemin stoppat vissa framsteg. Inom tio år tror Autio (2021) ändå att det kommer 

ske förändringar. Autio (2021) anser att det ändå är svårt att säga noggrannare och konstaterar 

att det kan komma nya digitala plattformar och att det gäller för sportklubbar att på bästa sätt 

hänga med i utvecklingen. 

4.3 Åland United 

Åland United är en av de mest meriterade klubbarna i damernas fotbollsliga, där laget spelar 

under säsongen 2021. Föreningen har sedan sitt bildande år 2004 (Åland United, 2019) 

kammat in tre FM-guld, två FM-silver och tre FM-brons. (Kansallinen liiga, 2021) Damlaget 

bildades från början för att få till en mer strukturerad satsning på damfotbollen på Åland. År 

2009 bildades Åland United rf. som en egen förening av de övriga åländska klubbarna IFK 

Mariehamn, Finströms IFFK, Sunds IF, Lemlands IF, Eckerö IK och Saltviks IF Fram. 

Tanken med grundandet av Åland United var att försöka utveckla dam- och flickfotbollen 

samt bedriva elitfotboll på Åland. Damlaget har allt sedan år 2005 spelat i den högsta 

damligan i Finland. (Åland United, 2019) 

Som informanter agerade Anna Dahlgren och Ted Martell. Dahlgren har under arbetskarriären 

sysslat med bland annat marknadsföring och kommunikation och har sysslat med 

marknadsföring i föreningen sedan årsskiftet 2021. Martell har varit med i Åland Uniteds 

styrelse sedan 2016. Under två år har han också suttit som ordförande (2018-2019). De 

nuvarande arbetsuppgifterna för Martells del är allt i allo. Han har sysslat med YouTube samt 

varit en hjälpande hand inom styrelsen. Med enbart två tvåspråkiga sysslar Martell också med 

att föra information från både ligan och bollförbundet till resten av styrelsen och laget. 
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4.3.1 Varumärke 

Den första frågan i intervjuguidens första huvudtema löd hur sportklubben arbetar med 

varumärket. Martell (2021) konstaterade att föreningen som grundades år 2005 som ett 

experiment inte från början hade ett varumärke, utan arbete gjordes enbart för att få allt att 

fungera. Föreningen har inte heller arbetat med varumärket, utan vad Åland United är år 2021 

har förlöpt naturligt. (Martell, 2021) Enligt Martell (2021) är det först år 2021 som Åland 

United på riktigt kan arbeta med föreningens varumärke.  

I den andra frågan ombads informanten beskriva föreningens varumärke samt vad det är 

sportklubben vill förmedla till supportrarna. Enligt Martell (2021) var det första han 

personligen hörde om Åland United var att om du vill se ett lag vinna så gå och se på Åland 

United. Uttrycket har hängt med sedan 2012 och grundar sig i att damlaget vann sina matcher 

storsiffrigt. (Martell, 2021) Enligt Martell (2021) är sloganen ”Finlands bästa damlag” ett 

uttryck som hängt med en längre tid och är något som det pratas om gällande Åland United. 

Temats tredje fråga behandlade varumärket och dess betydelse för en sportklubb. Enligt 

Martell (2021) har de inom föreningen länge tänkt på att de sportsligt måste vara starka för att 

få spelare lockade till Åland. Målsättningen utåt och inom föreningen har varit att försöka 

vara bäst och vinna. Åland Uniteds varumärke på den sportsliga sidan är att vara i täten av 

tabellen, vilket föreningens sponsorer också förväntar sig. Varumärket har ändå kommit att bli 

vad det blivit mer naturligt än på grund av vad föreningen skapat. (Martell, 2021) Enligt 

Martell (2021) behövs också ett starkt varumärke för att nå en ny målgrupp. Temats sista 

fråga behandlade varumärkesförstärkande och informanten ombads svara om det är en del av 

sportklubbens strategi. Enligt Martell (2021) har föreningens senaste vision varit mellan åren 

2017 och 2020 och föreningens planer är att skapa en ny sådan. En klar strategi gällande 

varumärkesförstärkande, med innehållande målsättningar har Åland United ändå inte. Från 

ligahåll krävs det från och med år 2022 en klar marknadsföringsplan och enligt Martell (2021) 

ska Åland United börja jobba för att skapa en sådan.  

4.3.2 Digital sportmarknadsföring 

Intervjuguidens andra huvudtema behandlade digital sportmarknadsföring. Den första frågan 

behandlade hur sportklubben arbetar med digital marknadsföring. Dahlgren (2021) 

konstaterade att det finns många idéer och att de långt sker i växelverkan mellan styrelse och 

truppen. Enligt henne är Åland United-spelaren Monica Hagström skicklig med sociala 

medier och är även en bidragande orsak till att i synnerhet Åland Uniteds Instagram-konto ser 
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ut som det gör. Enligt Dahlgren (2021) vill spelarna vara med och förbättra de digitala 

kanalerna och Åland United arbetar för att rikta in sig till olika målgrupper. 

Den andra frågan behandlade informantens syn på digital marknadsföring. Enligt Dahlgren 

(2021) är området otroligt viktigt och det kommer bli enbart viktigare för sportklubbar. 

Temats tredje fråga behandlade föreningens potentiella kort- och långsiktiga mål med den 

digitala marknadsföringen. Målsättningar finns delvist i Åland United, inför säsongen hade 

föreningen exempelvis en ”spelartakover” på sociala medier, där människor fick information 

om varje spelare samt vem de är och varför det lönar sig att komma och se på matcher under 

säsongen. (Dahlgren, 2021) 

Temats fjärde fråga gällde sportklubbens syfte med den digitala marknadsföringen samt om 

föreningen hade specifika målgrupper med detta. Åland United använder sig av de olika 

kanalerna för att nå ut till folk och specifika målgrupper. (Dahlgren, 2021) Enligt Dahlgren 

(2021) är webbsidan främst riktad till fotbollsentusiaster, där noggrannare information om 

t.ex. en match publiceras. Facebook i sin tur fungerar som en informationskanal medan 

Instagram är riktad till yngre. Innehållet på Instagram är gjort på ett sätt som ger följaren 

möjlighet att komma närmare laget. Åland United startade också efter spelarnas förfrågan ett 

TikTok-konto i februari. Målsättningen med applikationen är att få spelarna att bli 

”influenceraktiga” och att de på så sätt lockar med nya unga till föreningen. (Dahlgren, 2021) 

I den femte frågan ombads informanten svara på om föreningen mäter effekten av den digitala 

marknadsföringen. Enligt Dahlgren (2021) följer de upp vilka tider folk är aktiva på de 

digitala kanalerna och vet på så sätt när det lönar sig att lägga ut inlägg. Utöver detta får 

Åland United en statistisk mätning av de sociala medierna av bollförbundet. Där ses bland 

annat vilka inlägg som får flest gillningar samt hur många nya följare föreningen fått. 

(Dahlgren, 2021) 

Temats sjätte fråga behandlade frågan om de digitala kanalerna har påverkat 

marknadsföringen inom klubben. Enligt Martell (2021) har de digitala kanalerna påverkat 

marknadsföringen. I synnerhet gäller detta på Instagram, där Åland United gjort samarbeten 

med företag som exempelvis Viking Line på ett sådant sätt att bägge kan lägga ut inläggen på 

sina respektive sociala medier. Temats sjunde fråga behandlade satsningarna mellan digitala 

plattformar jämfört med traditionell marknadsföring. Enligt Martell (2021) säljs allt på 

traditionella sätt, medan det skapas digitalt. För Åland United går mycket av 

marknadsföringen ännu till på traditionella sätt, där sponsorer på matchdräkt, spelarsponsorer 
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och matchblad är populära. Enligt Martell (2021) ligger ändå all fokus på de digitala 

plattformarna då säsongen är igång. Något större tryck från sponsorer att få synas på digitala 

plattformar syns heller inte. Martell (2021) anser ändå att det i nuläge gäller att arbeta med 

bägge sätt.  

I den åttonde frågan ombads informanten besvara på vilka grunder sportklubben bestämmer 

vilka plattformar de är aktiva på och om det är svårt att hänga med i den digitala världen som 

är i konstant förändring. Både Martell (2021) och Dahlgren (2021) anser att kanalvalet långt 

baserar sig på vad spelarna vill och att det konstant sker en god dialog mellan spelarna och 

styrelsen. Enligt Martell (2021) försöker Åland United hålla innehållet naturligt och spelarna 

ska också ha ett hum om vilka sponsorer som föreningen har. Spelarna ombeds exempelvis 

tagga t.ex. Viking Line på storyn och bilder de lägger ut på sina personliga sociala medier 

under bortamatcher. (Martell. 2021)  

Den nionde frågan behandlade sportföreningens eventuella samarbeten med andra företag 

eller influencers på de digitala plattformarna. Enligt Martell (2021) är samarbeten med 

influencers inte så lätt på Åland, då ön inte direkt har några. Att använda sig av finländska 

influencers är heller inte lönsamt, då få skulle känna igen dem. Enligt Martell (2021) är det 

närmaste Åland United varit med om tack vare sponsorer som velat göra kampanj med 

föreningen och till exempel Micke Björklund eller Robert Helenius. Kampanjerna har ändå 

inte varit lyckade och inte ens gått virala på Åland. Föreningen gör ändå vissa samarbeten 

med företag, där fokus ligger på att hitta rätt sponsor för rätt syfte. (Martell, 2021)  

Temats tionde fråga gällde hur föreningen arbetar fram idéer och uppslag för sin digitala 

marknadsföring. Enligt Dahlgren (2021) kommer de flesta idéer från styrelsen, där de för 

diskussioner och bollar tankar via WhatsApp. Martell (2021) i sin tur anser att det är en fördel 

att Åland United har både yngre och äldre samt personer från bägge kön i styrelsen. Det 

öppnar upp möjligheter att se hur en person i en viss ålder exempelvis reagerar på en viss idé.  

Temats elfte fråga gällande föreningen och om de söker marknadsföringsinspiration från 

exempelvis utländska klubbar. Enligt Martell (2021) har han personligen avundats exempelvis 

Ilves professionella marknadsföring som länge varit en plats att plocka idéer från. Trender 

som kommer till Finland har också ofta skett i Sverige en tid före. Inom Åland United stöttar 

också spelarna varandra att hela tiden leverera bättre material. (Martell, 2021) 
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4.3.3 Framtid 

Intervjuguidens tredje huvudtema behandlar framtiden inom digital sportmarknadsföringen. I 

den första frågan ombads informanten ge sin syn på hur framtiden ser ut för sportklubbar och 

deras marknadsföring på digitala plattformar. Martell (2021) tror att sponsorer kommer kräva 

mer synlighet på de digitala plattformarna i framtiden. Han lyfte också fram spelarna och att 

de kommer få ett allt större värde i de digitala kanalerna. En annan viktig sak i framtiden är 

enligt Martell (2021) att vara allt mer synlig.  

Temats andra fråga behandlade trender inom området och hur snabbt de har tenderat att 

förändras. Enligt Martell (2021) kommer traditionella saker som exempelvis matchblad att 

småningom försvinna. Exempelvis i Sverige har de enligt Martell (2021) redan tagit bort 

matchbladen och allting blir mer digitaliserat. Trender är enligt Martell (2021) bland annat 

kampanjer, inte bara inom marknadsföring utan också inom försäljning. Martell (2021) lyfter 

upp att exempelvis göra försäljningen av säsongskort till en kampanj istället för att enbart 

sälja korten. Enligt Martell (2021) vill Åland United också skapa mer innehåll kring 

matcherna och få dem mer evenemangsliknande.  

I den tredje frågan ombads informanten svara på vilka möjligheter och utmaningar hen tror 

digitaliseringen erbjuder i framtiden och vad detta betyder för sportklubbar. Martell (2021) 

tror att en utmaning är att kunna producera innehåll kontinuerligt året runt, vilket är 

tidskrävande. En annan utmaning är att hålla koll på vad som är populärt och att kunna 

utnyttja detta i de egna plattformarna. Digitaliseringen i sig kommer skapa både utmaningar 

och möjligheter. (Martell, 2021) 

Temats fjärde fråga behandlade hur informanten ansåg att området kommer se ut om fem och 

tio år. Martell (2021) tror att sponsorerna redan inom fem år kommer lägga ett stort tryck på 

att få synlighet på sportklubbars sociala medier. Inom tio år tror Martell (2021) att det mesta 

kommer vara digitaliserat. Nya plattformar tror han också att kommer existera och det gäller 

för sportklubbar att hålla sig allt mer uppdaterade. (Martell, 2021) 

4.4 Turku Trojans 

Turku Trojans är en i Åbo grundad amerikansk fotbollsförening. Det officiella namnet på 

föreningen som grundades år 1982 är Turun Amerikkalainen Jalkapallo ry. Föreningens 

herrlag spelar under säsongen 2021 i division två. I historiens lopp har herrlaget ändå 35 

säsonger i den högsta serien i Finland, Vaahteraliiga, där Åbolaget har vunnit ett mästerskap, 

tio silvermedaljer och sex brons. Föreningens damlag har spelat amerikansk fotboll sedan år 
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2012. Damlaget har förutom sabbatsåret 2017 spelat både i damligan samt division ett. På 

meritlistan har laget ett silver och två brons. Trojans damlag spelar säsongen 2021 i damligan. 

Utöver representationslagen har föreningen också en juniorverksamhet för både flickor och 

pojkar. (Turku Trojans, 2021)  

Från Turku Trojans sida ställde Eveliina Välimäki och Kari Toivonen upp för intervju. 

Välimäki som till utbildningen är ingenjör inom maskinteknik, har under tre års tid haft hand 

om damlagets samarbeten samt lagets sociala medier i ett år. Utöver dessa uppgifter hjälper 

hon ansvarspersoner för nya mediekanaler.  Toivonen i sin tur är copywriter och 

ljudproducent. Han har arbetat trettio år inom reklambranschen och har bland annat vunnit ett 

flertal priser för sina producerade och planerade radioreklamer. Inom Trojans har Toivonen 

haft rollen som informatör sedan år 2000 och sitter år 2021 också som sekreterare i 

ledningsgruppen.  

4.4.1 Varumärke  

Den första frågan inom varumärken behandlade sportklubbens arbete med varumärket. Enligt 

Toivonen (2021) har Trojans varumärke och framför allt emblemet sedan föreningens 

begynnelse varit konstruerad som en trojansk krigares huvud. Emblemet har under 

föreningens snart fyrtioåriga historia stött på väldigt få förändringar. Fonten på Trojans-texten 

har smått ändrats under årets lopp. Varumärkets användning är definierat i Trojans grafiska 

anvisningar. Typiska användningsområden för varumärket är föreningens textiler och inlägg 

både digitalt och i tryck. I tryck sker detta som bland annat biljetter och matchblad. 

(Toivonen, 2021) 

Temats andra fråga gällde sportklubbens varumärke, där informanten ombads beskriva 

föreningens varumärke samt vad det är sportklubben vill förmedla till supportrarna. Toivonen 

(2021) lyfte i svaret fram Trojans kännetecken kamp, ihärdighet och tradition. Trojans är en 

av Finlands äldsta och fortsättningsvis aktiva föreningar inom amerikansk fotboll. Temats 

tredje fråga behandlade varumärket och dess betydelse för sportklubben. Enligt Toivonen 

(2021) är igenkännande viktigt för en klubb. Trojans krigarhuvud kan t.o.m. vara det 

långvarigaste föreningsemblemet inom amerikansk fotboll i Finland. Logon är igenkännbar 

inom de grenspecifika kretsarna, men även utanför grenen. (Toivonen, 2021) Enligt Toivonen 

(2021) har Trojans nått igenkännandet genom att hålla fast vid det traditionella emblemet. 

Toivonen konstaterade också att han inom arbetskarriären lärt sig att de mest framgångsrika 
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varumärkena inte ändrar sin logo hela tiden och att övriga förändringar också är få. Trojans 

använder sig av samma strategi. (Toivonen, 2021)  

Varumärkesdelens fjärde fråga gällde varumärkesförstärkande och om det är en del av 

sportklubbens strategi. Enligt Toivonen (2021) står varumärkets grund oförändrad och 

framstegen sker kring det. I Trojans ses detta exempelvis i supporterprodukter, där 

varumärket ramar in andra element. Trojans målsättning är att informera både traditioner samt 

nutid och förändras med det som krävs. Enligt Toivonen (2021) är föreningens senaste bevis 

på detta e-sportslaget som grundats i samband med Trojans. Potentiella arbeten är att skapa en 

egen logo för detta lag. Möjligtvis också utveckla en logo för Trojans damlag, som de kan 

använda i lagets nyheter och sociala medier. (Toivonen, 2021) 

4.4.2 Digital sportmarknadsföring 

Intervjuguidens andra huvudtema behandlade digital sportmarknadsföring och den första 

frågan behandlade sportklubbens arbete med digital marknadsföring. Trojans har en egen 

webbsida och konton på de mest populära sociala medieplattformarna. Föreningens olika 

grupper använder sociala medierna delvis självständigt, medan webbsidan är en gemensam 

plattform. (Toivonen, 2021) Enligt Toivonen (2021) delar webbsidan officiella nyheter, 

medan delningspolitiken på de andra plattformarna inte behöver vara lika officiell. Trojans 

delar förutom linkar till den egna webbsidan, inlägg baserat på känsla. I baktanke är ändå hela 

tiden marknadsföring. Enligt Välimäki (2021) följer damlagets inlägg på sociala medier en 

planerad kalender, där ansvarspersoner räknat ut vad som ska delas och när. Lagets spelare 

delar exempelvis egna Instagram storyn, som sedan delas vidare av damlagets konto. 

Instagram är för damlaget en rätt fri plattform gällande vad som delas, medan Facebook är 

semi-officiell. På Facebook finns också information om samtliga evenemang. Trojans 

gemensamma Facebook- och Instagramkonto är de plattformar som utöver damernas egna 

konton delar de viktigaste nyheterna. (Välimäki, 2021) 

I den andra frågan ombads informanten ge ett svar på sin syn gällande digital marknadsföring. 

Digital marknadsföring erbjuder Trojans och andra liknande föreningar i mindre sporter en 

utmärkt möjlighet att utöva marknadsföring, utan större resurser. Ansvaret för Trojans digitala 

marknadsföring som sker via sociala medier är taget av noggrant utvalda ansvarspersoner i de 

olika utövargrupperna. På detta sätt säkerställer föreningen att informationsinnehållet når 

målgrupper på ett bättre sätt, än om man i ledningsgruppen skulle besluta om officiell 

kommunikation och marknadsföring. (Toivonen, 2021) Enligt Toivonen (2021) behövs bägge 
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sätt, då den officiella kommunikationen skapar trovärdighet hos sponsorer, samarbetspartners 

och media. Trots att kommunikationen och marknadsföringen är uppdelad, är klubbens fokus 

satt på att utgående meddelanden är likformiga och så språkligt korrekta som möjligt. 

Klubbens informatör håller koll på all kommunikation som delas. (Toivonen, 2021) Enligt 

Välimäki (2021) sker många av damlagets samarbeten på sociala medier och den sociala 

mediesynligheten har en stor betydelse i kontrakt och stödpaket. För många sponsorer är det 

speciellt viktigt att ha en växelverkan på sociala medier, detta på grund av att de sociala 

medierna påverkar mångens köpbeslut. Trojans rekommendationer av en service på deras 

kanaler kan enligt Välimäki (2021) styra kundernas köpbeslut 

Temats tredje fråga behandlade föreningens potentiella kort- och långsiktiga mål med den 

digitala marknadsföringen. Enligt Toivonen (2021) har föreningen inte satt officiella 

målsättningar för den digitala marknadsföringen. I Trojans verksamhetsplan är målsättningen 

ändå att försöka få klubben att växa och grenen att bli mer igenkänd. Detta för att få mer 

medlemmar i klubben och fler utövare till grenen. De mest konkreta mätarna för 

igenkännande är uppföljningen av sociala medier, gillningar och delningar. Trojans 

huvudsakliga målsättning är att få dessa siffror att öka. Detta försöker göras till exempel 

genom gerillamarknadsföringskampanjer, genom samarbetspartners och att via dem få 

föreningskännedom samt också genom att försöka få medierna intresserade av Trojans 

framfart. Traditionellt sett har detta ofta gett bra resultat. (Toivonen, 2021) För damlaget finns 

enligt Välimäki (2021) också specifika målsättningar med den digitala målsättningen. 

Säsongen 2020 fick laget 1000 följare spräckt på sitt Instagramkonto. Målsättningen för år 

2021 är att nå upp till 1500 följare. Många som följer Trojans damlag på Facebook följer dem 

inte på Instagram och laget har där en tydlig målgrupp. Det vill säga få personer att följa 

Trojans på bägge plattformar. (Välimäki, 2021) 

Den fjärde frågan gällde sportklubbens syfte med den digitala marknadsföringen samt om 

föreningen har specifika målgrupper med denna. Enligt Toivonen (2021) kan en sportförening 

inte fungera utan att hela tiden få nya medlemmar, spelare, tjänstemän, tränare med mera. En 

förening behöver också understöd och samarbetspartners. Trojans mening med den digitala 

marknadsföringen är att lyfta fram amerikansk fotboll som en intressant gren och en gren som 

skulle kunna passa precis personen i fråga och Trojans som just den förening personen vill 

börja utöva grenen i. (Toivonen, 2021) Specifika målgrupper är barn och unga, som söker 

endera sin första idrottsgren eller vill prova på någon annan gren. En annan målgrupp är de 

lite äldre ungdomarna och unga vuxna som sedan tidigare har en bakgrund inom sport. 
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(Toivonen, 2021) Från damlagets synvinkel har det enligt Välimäki (2021) förts olika 

diskussioner för att nå nya målgrupper. För att nå unga förde damlaget diskussioner om att 

öppna ett TikTok-konto. Plattformen är enligt Välimäki ändå rätt annorlunda och gynnar inte 

föreningens behov i att bli mer igenkänd, utan skulle eventuellt enbart ge grenen mer 

synlighet. Inom varken damlaget eller föreningen hittades heller någon som hade kunskap i 

hur TikTok används och som dessutom skulle ha haft kunskap i marknadsföring. Idéen blev 

därmed overklig i alla fall tills vidare. (Välimäki, 2021) 

I den femte frågan ombads informanten svara på om föreningen mäter effekten av den digitala 

marknadsföringen. För Trojans del sker den digitala marknadsföringen främst på plattformar 

som är gratis och möjligheterna krymper då gällande att följa med marknadsföringen på andra 

sätt än genom gillningar och delningar. (Toivonen, 2021) Enligt Toivonen (2021) ses 

marknadsföringseffekten konkret både på matchernas publikantal samt på antalet personer 

som deltar i föreningens ”pröva på sporten-dagar”. Temats sjätte fråga behandlade frågan om 

de digitala plattformarna har påverkat klubbens marknadsföring. Inom Trojans pratar de enligt 

Toivonen (2021) mer om kommunikation som samtidigt är marknadsföring, än om digital 

marknadsföring. Detta då klubben väldigt lite använder sig av betald marknadsföring. Enligt 

Toivonen (2021) har digital marknadsföring ändå under de senaste tio åren revolutionerat 

sportmarknadsföringsscenen. I och med internet fick föreningar först en webbsida och med 

det en egen kanal för nyhetsinlägg. Enligt Toivonen (2021) är det ändå de sociala medierna 

som slutligen förändrat medielandskapet också inom sportmarknadsföringen. I Trojans sker 

kommunikationen från gräsrotsnivån, det vill säga från spelarna till publiken och 

supportrarna. Detta har gjort helheten både mer levande och händelserikare i nuläget. Enligt 

Toivonen (2021) har mängderna av plattformar gjort att meddelanden snabbt drunknar bland 

annan konkurrerande kommunikation. (Toivonen, 2021) 

Temats sjunde fråga behandlade satsningarna mellan digitala plattformar jämfört med 

traditionell marknadsföring. För en liten förening som Trojans är marknadsföringsbudgeten 

mikroskopiskt liten och föreningen försöker utöva all kommunikation genom 

gerillamarknadsföring. På så sätt är det ingen anledning att diskutera hur marknadsföringen är 

fördelad. (Toivonen, 2021) Temats åttonde fråga behandlade på vilka grunder sportklubben 

bestämmer vilka kanaler de är aktiva på och om det är svårt att hänga med i den digitala 

världen som är i konstant förändring. Enligt Toivonen (2021) är valet av digitala kanaler ett 

område som det borde funderas mer noggrant på, men tills vidare har föreningen försökt vara 

synlig på plattformar som har mest användare. Detta för att nå så många ögonpar som möjligt. 
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Toivonen (2021) tror att en mer riktad marknadsföring skulle kunna vara värd att pröva. 

Enligt Toivonen (2021) är förändringarna inom den digitala världen inte stressande, men nog 

utmanande.  

I den nionde frågan ombads informanten svara på om sportföreningen gjorde samarbete med 

andra företag eller influencers på de digitala plattformarna. Enligt Välimäki (2021) har 

damlaget många samarbetskontrakt som innehåller ett på förhand bestämt antal inlägg, 

Instagram storyn eller Facebook-nyheter. Storleken på kontrakten bestäms enskilt med varje 

aktör. Grundtanken är ändå den att samtliga samarbetspartners uppgifter syns åtminstone på 

webbsidan. Vi har inte gjort samarbeten med influencers, men våra egna spelare fungerar som 

representanter för vissa produkter på sina egna sociala medier. På så sätt skapar Trojans 

naturlig korsmarknadsföring. Utgångspunkten är också att spelarnas individuella kontrakt inte 

berör föreningen och klubben/laget tvingas på så sätt inte lyfta fram individuella spelares 

personliga sponsorer på klubbens egna kanaler. (Välimäki, 2021) 

Temats tionde fråga gällde föreningens arbete med idéer och uppslag för den digitala 

marknadsföringen. Denna fråga samt temats sista fråga, om föreningen söker inspiration från 

till exempel andra klubbar i andra länder slog Turku Trojans ihop. Enligt Toivonen (2021) 

utövas till en viss del benchmarketing. Exempel är klubbar inom samma gren i Tyskland. De 

främsta jämförelserna görs ändå jämtemot inhemska klubbar, detta då de finns i samma 

kultur, verksamhetsområde och har samma begränsningar och möjligheter. (Toivonen, 2021) 

4.4.3 Framtid 

Intervjuguidens tredje huvudtema behandlade framtiden inom digital sportmarknadsföring. I 

den första frågan ombads informanten svara på hur hen tror framtiden ser ut för sportklubbar 

och deras marknadsföring på digitala plattformar. Toivonen (2021) anser att interaktion och 

målgruppernas deltagande kan komma att växa. Enligt honom ser det för tillfället ut som om 

upplevelser och erfarenheter samt upplyftandet av dessa är växande trender. Samtidigt är 

människor allt mer otåliga, vilket lätt resulterar i korta, slagkraftiga och synliga 

förverkliganden. Det kan också vara att denna känslobaserade marknadsföring får en motsats 

och att marknadsföringen som nu ser ut att vara gjort för hand, går mot ett ännu 

professionellare håll. (Toivonen, 2021) 

Temats andra fråga behandlade trender inom området och hur snabbt de har tenderat att 

förändras. Enligt Toivonen (2021) har videomarknadsföring blivit vanligare och att Instagram 

reels eller -storyn är huvudsakliga sätt att få synlighet. Detta skapar huvudbry, då bilder av 
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högkvalitet finns i föreningens arkiv och med telefon kan det snabbt tas bilder för ett inlägg, 

men att klara av videoeditering på hög nivå är inte något samtliga klarar av. (Toivonen, 2021) 

I den tredje frågan ombads informanten svara på vilka möjligheter och utmaningar hen tror 

digitaliseringen erbjuder i framtiden och vad detta betyder för sportklubbar. Toivonen (2021) 

tror att den digitala kommunikationen jämnar ut spelplanen och erbjuder också mindre aktörer 

en möjlighet att tävla med de större aktörerna. Kommunikationen och marknadsföringen 

måste ändå hållas i linje med det riktiga utbudet. Sociala medier är grymt för dem som inte 

klarar av att hantera detta. Som ett hot ser Toivonen (2021) också en viss innehållsinflation 

som redan syns på många andra håll. Intressegränsen höjs enligt honom också hela tiden allt 

högre. 

I den fjärde frågan ombads informanten svara på hur hen tror området kommer se ut om fem 

och tio år. Välimäki (2021) tror att influencers och märkesambassadörers betydelse kommer 

att öka. Hon tror också att det kommer uppkomma helt nya sätt att marknadsföra föreningen 

på, men med de erfarenheter Välimäki har, samt fått under den egna spelkarriärren, så lönar 

det sig alltid att dela ut i alla fall en liten del flyers. (Välimäki, 2021) 

4.5 Ekenäs IF 

Raseborgsföreningen Ekenäs Idrottsförening r.f. grundandes år 1905. (EIF Jopox, 2019) 

Under föreningsnamnet finns flera olika idrottssektioner som fotboll, handboll, innebandy och 

disc golf. (Ekenäs IF, 2020) I denna avhandling behandlas enbart fotbollssektionen, där 

huvudfokus ligger på herrlaget som under säsongen 2021 spelar i Ettan. Ekenäs IF:s 

fotbollssektion grundades år 1908 och är en av landets äldsta fotbollssektioner. Utöver 

herrlaget har föreningen också ett flertal träningsgrupper och lag för både barn och vuxna. 

(EIF Jopox, 2019) 

För Ekenäs IF ställde Patric Westerlund upp på intervju. Westerlund har varit aktiv i 

föreningen i över femton år och de senaste tio åren har han axlat rollen som medieansvarig för 

fotbollssektionen. Arbetet inom föreningen sker på egen tid. (Westerlund, 2021) 

4.5.1 Varumärke 

I den första frågan under temat varumärke, ombads informatören beskriva hur klubben arbetar 

med varumärket. Enligt Westerlund (2021) arbetar Ekenäs IF med varumärket på en bred 

front, där målsättningen är att folk ska uppfatta EIF som så bra som möjligt. Temats andra 

fråga behandlade sportklubbens varumärke. Informanten ombads beskriva den egna 

föreningens varumärke och vad det är som de vill förmedla till supportrarna. Inom EIF har det 
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jobbats mycket med likvärdighet och sportklubben ska vara en förening för alla. (Westerlund, 

2021) 

Den tredje frågan gällde varumärkets betydelse för sportklubben. Utöver detta ombads 

informanten svara på om det är viktigt med ett starkt varumärke. Enligt Westerlund (2021) är 

ett starkt varumärke viktigt. ”Desto starkare brand, desto lättare att få samarbetspartners”. 

(Westerlund, 2021) Temats sista fråga behandlade varumärkesförstärkning och om det är en 

del av sportklubbens strategi. Utöver detta ombads informanten svara på om föreningen hade 

någon målsättning med denna. Inom EIF är varumärkesförstärkande en del av strategin. 

Westerlund (2021) lyfte fram att EIF är indelat i två delar, där ett aktiebolag ligger bakom 

herrlaget och övriga lag i sportklubben ligger under den registrerade föreningen. Enligt 

Westerlund (2021) går Ekenäs IF i och med aktiebolaget och den registrerade föreningen åt 

två olika håll, trots att bägge är under samma helhet. Ekenäs IF:s målsättning med 

varumärkesförstärkandet är att få synlighet på en bredare front än tidigare. (Westerlund, 2021) 

4.5.2 Digital sportmarknadsföring 

Intervjuguidens andra tema inleddes med en fråga gällande föreningens arbete med digital 

marknadsföring. Westerlund (2021) förklarade att de inom både föreningen Ekenäs IF och 

aktiebolaget har egna mediegrupper. I och med olikheter i verksamheterna, arbetar 

mediegrupperna på olika sätt. Westerlund (2021) konstaterade ändå att EIF arbetar brett med 

ett flertal sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube och webbsida). Enligt 

Westerlund (2021) är digital marknadsföring livsviktigt, då föreningen utan det inte når ut 

med den information de vill. Westerlund (2021) är även av den åsikten att den traditionella 

marknadsföringen kommit att bli både för långsam och dyr. Med den digitala 

marknadsföringen når Ekenäs IF snabbt ut med informationen. (Westerlund, 2021) 

Gällande klara kortsiktiga- och långsiktiga mål med den digitala marknadsföringen var svaret 

både ja och nej. Enligt Westerlund (2021) är målsättningen att den kortsiktiga 

marknadsföringen ska vara så snabbt som möjligt ute med information. De långsiktiga 

målsättningarna i sin tur är att skapa en bild av Ekenäs IF som en viktig del av samhället i 

Raseborg. (Westerlund, 2021) Ekenäs IF:s syfte med den digitala marknadsföringen är delad 

beroende på om det gäller herrlaget eller föreningen i sig. Enligt Westerlund (2021) för 

herrlaget en bred marknadsföring, till alla oberoende av kön eller ålder. Detta för att få folk 

till läktaren och titta. Inom den registrerade föreningen, kan de använda sig av specifika 

kampanjer för till exempel flick- eller pojklagen eller andra projekt. (Westerlund, 2021) 
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Inom Ekenäs IF mäts också effekten på den digitala marknadsföringen. Detta sker genom en 

rapport som föreningen får från Finlands bollförbund. Westerlund (2021) förklarade att 

rapporten fås två gånger om året och de 30 till 40 statistiksidorna innehåller information om 

de sociala medierna. Med hjälp av statistiken kan Ekenäs IF också arbeta med det egna 

varumärket. (Westerlund, 2021) Trots att majoriteten av markandsföringsinkomsterna 

fortsättningsvis kommer från planreklamer och tryck på spelskjortor har den digitala sidan 

klart växt. Enligt Westerlund (2021) har också sponsorer börjat lägga märke till växandet och 

detta har resulterat i att inkomster också börjar komma in på den sidan. (Westerlund, 2021) 

Inom Ekenäs IF sker all marknadsföring digitalt, trots att en viss mån av matchannonserna 

fortsättningsvis syns i vissa tidningar. (Westerlund, 2021) Gällande vilka plattformar 

föreningen är aktiv på, ligger mycket i händerna på mediegrupperna. Enligt Westerlund har 

mediegrupperna en bra koll på vilka medier som är populära tack vare rapporterna och sedan 

gäller det att följa med hur andra arbetar inom området. (Westerlund, 2021) 

Samarbeten med företag har Ekenäs IF gjort rätt mycket av på de digitala kanalerna, detta har 

också skett så att företag fört fram EIF i sina kanaler och vice versa. Samarbeten med 

influencers har det inom föreningen ändå inte diskuterats. Westerlund (2021) konstaterade att 

han kan tänka sig att använda sig av en influencer i en specifik kampanj eller speciellt 

evenemang och då om personen också är aktiv i kampanjen. Överlag har dylika samarbeten 

ändå inte tagits upp. (Westerlund, 2021) 

Hur idéer och uppslag för marknadsföringen arbetas fram inom Ekenäs IF sker via 

mediegrupperna. Enligt Westerlund (2021) finns också vissa kampanjer som har sina 

specifika krav och som gör att ett visst material används och delas istället för att föreningen 

internt arbetar fram det. (Westerlund, 2021) Enligt Westerlund (2021) följer han personligen 

också mycket med vad andra klubbar sysslar med i de digitala kanalerna. Benchmarketing är 

därmed något det utövas inom Ekenäs IF. Många idéer plockas från Sverige, som enligt 

Westerlund är flera steg före Finland i liknande marknadsföring. (Westerlund, 2021) 

4.5.3 Framtid 

Westerlund (2021) tror att sportklubbars marknadsföring på digitala plattformar kommer att 

växa och bli mångsidigare i framtiden. Samtidigt tror han att detta kommer lägga mer krav på 

klubbarna att ha folk som klarar av att skapa material. De senaste årens trender på området är 

enligt Westerlund (2021) att spelare samt de som arbetar kring föreningen ska lyftas fram.  
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Detta är också något han tror kommer öka för varje år. Ekenäs IF har exempelvis videosnuttar 

om spelarna i herrlaget som utkommer på sociala medier. (Westerlund, 2021)  

Framtida utmaningar inom digital marknadsföring är enligt Westerlund (2021) att finna tid att 

producera allt mer innehåll. Detta kommer enligt honom vara utmanande för föreningar och 

klubbar som inte har heltidsanställda som ansvarar över området. Hur det digitala 

sportmarknadsföringsområdet kommer att se ut om fem och om tio år är en svår fråga. 

Westerlund (2021) anser ändå att utöver ishockeyligan ligger Finland för tillfället rätt långt 

efter övriga Europa på sportmarknadsföringsområdet. Med uttrycket syftar han på pengar 

inom digital marknadsföring. Westerlund (2021) tror ändå att det kommer att läggas mer 

pengar på området i framtiden. Om tio år tror han också att det kommer vara allt viktigare att i 

de digitala kanalerna visa vad som sker i klubben. ” I Europa och i storklubbar har de redan 

egna TV- och YouTube-kanaler som ger en inblick, men här är vi ännu långt efter i Finland.” 

Westerlund tror att detta är riktningen vi går mot inom området, det samma gäller spelarna i 

lagen som kommer föra fram allt mer innehåll om sig själva. (Westerlund, 2021) 

4.6 Sammanfattning 

I informanternas svar finns vissa gemensamma nämnare. En gemensam nämnare i 

intervjuerna är att vikten av ett starkt varumärke för sportklubbar betonas. Vad varumärket 

står för bestäms för de större föreningarna som till exempel TPS Salibandy och Akilles av 

moderföreningen. Samtliga sektioner arbetar ändå på eget håll med det egna varumärket och 

informanterna ansåg att ett starkt varumärke underlättar arbetet med samarbetspartners och att 

få in spelare i klubben. Enligt informanternas svar var det enbart Ekenäs IF som hade en klar 

strategi gällande sitt varumärkesarbete, medan de andra sportklubbarna förlitade sig på att hårt 

arbete indirekt stärker varumärket och skapar synlighet. Informanternas svar tenderar också 

på att sportklubbar med en anrik historia har en viss fördel i anskaffandet av sponsorer, vilket 

i sig tyder på att varumärket har betydelse.  

Ett överlappande tema för de intervjuade sportklubbarnas digitala marknadsföring, som 

fungerar som intervjuguidens andra huvudtema, är att de digitala kanalerna långt fungerar 

som informationskanaler. Samtliga informanter är dock av den åsikten att den digitala 

marknadsföringen är viktig och växande. De digitala kanalerna är enligt informanterna också 

applikationer som sportklubbar inte längre bör hålla sig borta från. De intervjuade 

sportklubbarna hade också till en viss grad korta- och långsiktiga målsättningar med den 

digitala marknadsföringen. Trots detta används de digitala kanalerna fortsättningsvis främst 
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för att föra fram information och för att öka sportklubbens synlighet. Enligt informanterna är 

syftet med den digital marknadsföringen att visa vad som sker kring föreningen och vad 

klubben sysslar med. Genom användandet av kostnadsfri digital marknadsföring via olika 

digitala kanaler, sker också sportklubbarnas effektmätning långt enbart genom att följa upp 

följarantal samt gillningar och interaktion. Fotbollsklubbarna Åland United och Ekenäs IF 

innehar baserat på intervjuerna en klar fördel i och med rapporten över sociala medier som de 

får via bollförbundet.  

Trots att de digitala kanalerna långt fungerar som informationskanaler, ser ändå samtliga 

informanter potential i digital marknadsföring. Traditionell marknadsföring som reklam runt 

spelplanen och på spelskjortor är ändå fortsättningsvis en av de viktigaste inkomstkällorna för 

sportklubbarna. Samtliga sportklubbar väljer också de digitala kanaler de är aktiva på främst 

baserat på hur populär applikationen är. Intervjusvaren tenderar också på att Facebook och 

Instagram är de mest använda applikationerna, där Facebook tydligt är informationskanalen 

medan innehållet på Instagram mer är riktat till de yngre. Övriga digitala kanaler 

sportklubbarna använder sig av är webbsida, Snapchat, YouTube, TikTok och Twitter (alla 

sportklubbar använder sig dock inte av alla dessa kanaler). Svaren tenderar också på att de 

digitala kanaler som väljs bör ha en eller flera personer som klarar av att använda dem. Vissa 

av de intervjuade sportklubbarna som Åland United, Turku Trojans och Borgå Akilles hade 

spelare som ansvarar för inläggen på exempelvis Instagram, medan exempelvis Ekenäs IF 

använder sig av skilda mediegrupper som sköter om den digitala marknadsföringen.  

Trots att flera av informanterna ser potential i influencermarknadsföring är det inget som 

sportklubbarna tills vidare utnyttjat sig av. Samarbeten med företag är därmed mer populärt i 

de digitala kanalerna. Baserat på intervjusvaren använder sig vissa sportklubbar som TPS 

Salibandy av egna spelare i rollen som influencer och detta är också något som troligtvis 

kommer öka. Majoriteten av sportklubbarna söker också inspiration till sin digitala 

marknadsföring från andra sportklubbar b.la. från Sverige.  

I framtiden, som fungerar som intervjuguidens tredje huvudtema, tror samtliga informanter att 

sportmarknadsföringen i de digitala kanalerna kommer bli allt viktigare. Samtidigt tror 

informanterna att pressen att kunna leverera kommer stiga. Trender inom området är att 

människor vill komma allt närmare sportklubben och vikten av att hela tiden få följa med vad 

som sker bakom kulisserna stiger samtidigt som videor med mera blivit allt populärare. 

Informanterna tror att det digitala kommer erbjuda många möjligheter i framtiden, men det 

kommer bli tufft för föreningar som inte har anställda att sköta om området. 
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Framtiden kommer enligt informanternas svar kräva konstant innehållsuppdatering, vilket 

lägger krav på sportklubbarna. Vikten av själva matchen eller idrottsprestationen kommer 

enligt informanterna också eventuellt att minska, då allt mer fokus kretsar kring vad som sker 

runt sporten. Gällande hur området kommer se ut om fem och om tio år var för informanterna 

svårt att svara på. Informanterna är ändå av samma åsikt gällande att allt kommer bli mer 

digitaliserat, där nya digitala kanaler troligtvis kommer in i bilden. För sportklubbarna gäller 

det därmed att vara vaksamma och på bästa sätt hänga med i den digitala förändringen. 
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5 Analys 
I detta kapitel presenteras denna avhandlings analys av sportklubbars varumärkesarbete och 

digitala sportmarknadsföring. Analysen baserar sig på den teoretiska referensramen samt 

den empiriska undersökning, innehållande de intervjuer med finländska sportklubbar som 

gjordes i denna avhandling. 

5.1 Varumärkesarbete inom sportklubbar 

Likt Ströbel och Germelmann (2020) lyfter fram, besitter sportsektorn komplexa strukturer. 

Verksamhetsformen för samtliga sportklubbar som intervjuades i avhandlingen är exempelvis 

förening (utöver Ekenäs IF:s herrlag), vilket gör att de inte strävar efter ekonomisk vinning. 

(Ströbel & Germelmann, 2020) Oavsett verksamhetstyp är en gemensam nämnare ändå 

varumärkesarbete och dess betydelse för en sportklubb. Baserat på den befintliga teorin samt 

den kvalitativa undersökning som presenterats i avhandlingen är det lätt att konstatera vikten 

av ett starkt varumärke hos en sportklubb. Rein m.fl. (2006) lyfter fram hur viktigt det är för 

sportklubbar att ha ett starkt varumärke och urskilja sig från mängder av andra sportklubbar. 

Enligt Bouchet m.fl. (2013) har supportrars syn och beteende gentemot ett varumärke blivit 

betydande och arbetet med varumärket är lika viktigt som sportsliga framgångar. Det syntes 

också på den kvalitativa undersökningen, där samtliga informanter anser att ett starkt 

varumärke är oerhört viktigt. Ett starkt varumärke kan enligt informanterna vara en drivande 

faktor inte bara för att få sponsorer, utan också för att få nya medlemmar med i föreningen.  

Utvecklandet av ett starkt varumärke är enligt Bouchet m.fl. (2013) en nyckelfaktor inom 

sporten och både utvecklandet samt upprätthållande av ett starkt varumärke har därmed en 

stor betydelse för sportklubbar. Den kvalitativa undersökningen tyder ändå på att trots att 

sportklubbarna vet vikten av ett starkt varumärke, utförs inte ett strategiskt arbete kring 

varumärket i praktiken hos majoriteten av de undersökta sportklubbarna. Föreningarna förlitar 

sig istället mer på att ett hårt arbete inom föreningen indirekt stärker varumärket. En 

förklaring till detta ligger eventuellt i tidsbrist. Enligt den teoretiska referensramen lider de 

finska sportklubbarna av att deras ansvarspersoner ofta sysslar med sportklubbens 

angelägenheter vid sidan av det vardagliga arbetet och behöver därtill inte eventuellt inneha 

expertis inom sportklubbens område. (Vuorela, 20016) Trots att sysselsättningen inom 

finländska sportklubbar enligt Koski & Mäenpää (2018) växer, tyder ändå svaren i 

undersökningen på att inte tiden alltid räcker till för att strategiskt stärka sportklubbens 

varumärke. Sportklubbarna har ändå fått upp ögonen för de digitala teknikerna och en 
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förenings varumärke har potential att stärkas via de digitala kanalerna, vilket också ses både i 

den teoretiska referensramen och i den kvalitativa undersökningen. 

5.2 Digital sportmarknadsföring 

Både den teoretiska referensramen och den kvalitativa undersökningen understryker vikten av 

digital marknadsföring. Alexander (2021) lyfter exempelvis fram vikten av digital 

marknadsföring och att marknadsföringssättet är något som människor förväntar sig att 

sportklubbar använder sig av. Samtliga sportklubbar i undersökningen använder sig också av 

digital marknadsföring, vilket borde ses som en självklarhet då 90 % av enbart den finländska 

befolkningen redan år 2019 använde sig av internet dagligen. (Statistikcentralen, 2019) 

Enligt Lamberton & Stephen (2016) är bland annat sociala medier populära digitala kanaler. 

De intervjuade sportklubbarna använder sig också av sociala medier, där samtliga exempelvis 

använder sig av Facebook som en informationskanal och Instagram för att föra fram innehåll 

till främst yngre personer. Bägge applikationer hörde också enligt Pönkä (2020) till de mest 

populära sociala medierna i Finland år 2020.  

I den kvalitativa undersökningen konstateras att supportrar via de sociala medierna vill 

komma nära laget och trender inom området är att få en inblick i vad som sker bakom 

kulisserna. Enligt Aboagye (2020) är detta också något som gjort digital marknadsföring till 

en succé. Sportklubbar har via exempelvis de sociala medierna möjlighet att skapa personligt 

innehåll som videor. Undersökningens sportklubbar använder sig också av dessa möjligheter 

och majoriteten av klubbarna har exempelvis ”spelartakeover” på sina sociala medie-konton 

(främst Instagram), där följare får en närmare inblick i varje spelare och vem de är.  

Huvudsakliga fördelar med den digitala marknadsföringen är de digitala kanalernas 

kostnadseffektivitet. (Chong m.fl., 2010) I den kvalitativa undersökningen syns ändå tydligt 

att traditionell marknadsföring som t.ex. reklamplatser på spelskjortor fortsättningsvis är en av 

de största inkomstkällorna hos en sportklubb. Vikten av tidningsannonser har ändå i och med 

de digitala kanalerna minskat och sportklubbarna i undersökningen ser också en potential i 

utnyttjandet av den digitala marknadsföringen på ett allt bredare sätt, trots att de digitala 

kanalerna främst fungerar som informationskanaler vid intervjuskedet  

Enligt Agarwal (2018) är följande decenniums trend att marknadsföringen görs som 

kampanjer i olika digitala kanaler. Jalonen m.fl. (2017) konstaterar följaktligen att digitala 

kanaler och främst sociala medier kommer att bli en värdeskapande miljö för sportklubbar. I 

den kvalitativa undersökningen sågs också potentialen i den digitala marknadsföringen. Sättet 
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att arbeta med den digitala marknadsföringen skilde ändå undersökningens sportklubbar åt, 

där en del klubbar hade spelarna att sköta om vissa applikationer, medan någon annan klubb 

använde sig av mediegrupper. Vikten av kunnande inom digital marknadsföring och speciellt 

användandet av sociala medier lägger också press på sportklubbarnas ansvariga inom området 

som konstant kunna leverera. Detta syntes på undersökningens sportklubbar som i framtiden 

ser ett konstant medieutbud som ett hot. Vissa sportklubbar i undersökningen såg också 

potential i influencermarknadsföring som användandet av egna spelare i 

marknadsföringssyfte. Intresset för idrottare i marknadsföring är enligt Hakkeri (2020) också 

stort och sportklubbarna har här outnyttjad potential.  

5.3 Varumärkesförstärkning via digital sportmarknadsföring hos sportklubbar 

Varumärket kan förstärkas hos en sportklubb på olika sätt och påverkas av varierande 

faktorer. I figur 3 (s. 31) förevisas avhandlingens komponenter inom tre olika huvudteman 

som är varumärken, digital marknadsföring samt sportmarknadsföring. I figur 4 (s. 36) 

beskrivs de komponenter som efter intervjuerna ändrats från den tidigare versionen.  

Till skillnad från den teoretiska referensramen där konsumentdialogens betydelse för 

varumärket starkt lyftes fram påpekades inte denna faktor i intervjuerna. Det centrala i 

intervjuerna gällande varumärket är istället synlighet och framförande av information. Vikten 

av ett starkt varumärkesarbete syns ändå tydligt både i den teoretiska referensramen och i 

intervjuerna, hur detta ska utföras i praktiken är ändå lite av en oklarhet för sportklubbarna.  

Figur 6 (s.66) har sin grund i i figur 3 (s.31) som är skapad baserat på den teoretiska 

referensramen. I figur 6 (s.66) som baserar sig på intervjuerna ses inga större skillnader, utan 

sportklubbar bör fokusera på att utöva strategiskt arbete för att stärka det egna varumärket. 

Sportklubben bör också föra fram en identitet för att stärka sina band till supportar och skapa 

en god dialog till dem.  

Inom digital marknadsföring är betald analys ett knep som bör övervägas. Detta för att allt 

mer innehåll kommer flyttas till de digitala kanalerna och det är därmed viktigt att kunna 

analysera vad som fungerar där. Att skapa både kort- och långsiktiga målsättningar med 

specifika målgrupper är även oundvikligt för att lyckas i de digitala kanalerna.  Det samma 

gäller för innehållsmarknadsföring.  

Sportmarknadsföringen knyter ihop varumärkesförstärkningen genom digital 

sportmarknadsföring. Sportmarknadsföringen bör användas som en tvåvägskommunikation, 

där avståndet mellan supporter och sportklubb hålls så kort som möjligt. Detta för att 



67 
 

Figur 4 Sammanfattande figur över vilka faktorer som påverkar sportklubbars 
varumärkesförstärkning via digital sportmarknadsföring. 

supportern ska känna sig som en del av sportklubben. Sportklubbar kommer även behöva göra 

satsningar inom området för att klara av att skapa allt mer innehåll i de digitala kanalerna.   

 

Varumärke  

o Strategiskt arbete för att skapa ett starkt varumärke. 

o Bygga upp en identitet. 

o Dialog. 

Digital marknadsföring     

o Analys (webb-/annan betald analys). 

o Korta och långsiktiga målsättningar.  Varumärkesförstärkning genom 

o Målgrupper.    digital sportmarknadsföring 

o Innehållsmarknadsföring. 

Sportmarknadsföring 

o Tvåvägskommunikation 

o Avståndet mellan supporter och klubb så kort som möjligt. 

o Satsningar då innehåll kommer behöva produceras allt mer. 

 

 

5.4 Sammanfattning 

Det är lätt konstaterat att sportklubbar likt de intervjuade försöker sitt bästa i de digitala 

kanalerna. Föreningarnas digitala marknadsföring har ändå svårt att korrelera med merparten 

av den teoretiska referensramen, på grund av att det är orimligt att jämföra de finländska 

sportklubbarna med sportklubbar i världseliten. Detta ses främst på de ekonomiska 

satsningarna, men det finns ändå saker sportklubbar kan ta lärdom av från den internationella 

spelplanen. I undersökningen ses tydliga tecken på att ansvarspersoner inom sportklubbens 

marknadsföring har för lite tid att föra sportmarknadsföringen till nästa steg. Detta är resultat 

av en för liten budget och ansvarspersoners tidsbrist. 

Vikten av ett starkt varumärke och byggandet av ett sådant ser sportklubbarna ändå som en av 

de digitala kanalernas största fördelar. Varumärkesbyggandet samt främst information är 

också det sportklubbarna fokuserar mest på i sina digitala kanaler. Ett förbättringsförslag är 

att utnyttja de digitala kanalerna mer också för samarbeten än enbart information. En 

utmaning för majoriteten av de finländska sportklubbarna är ändå deras verksamhetsmodell. 
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Då merparten av sportklubbarna är föreningar, har de heller inte rätten att idka vinstdrivande 

verksamhet, vilket försvårar användandet av digitala kanaler till annat än att stärka 

varumärket och att föra fram information.  

För både sportklubbar som drivs som aktiebolag och de som är föreningar är ändå 

varumärkesbyggandet viktigt, vilket också den teoretiska referensramen visar prov på. De 

digitala kanalerna erbjuder en briljant möjlighet att utöva varumärkesförstärkande på. Likt 

Autio (2021) konstaterade ger ett starkt varumärke klubben möjlighet att få in nya spelare. 

Detta är också en grund för fortsatt verksamhet för de klubbar som inte bedriver 

vinstbringande verksamhet. Utan nya spelare och personer som överlag känner en 

sammankoppling med varumärket stannar verksamheten upp och i värsta fall är detta också 

slutet för en sportklubb. 

Intervjuguidens tredje huvudtema, framtid, valdes för att få en inblick i hur de som konstant 

arbetar med digital sportmarknadsföring ser på områdets fortsättning. Samtliga i 

undersökningen tror på att det digitala i framtiden kommer ha ett allt starkare fotfäste och med 

en redan knaper tid och budget har sportklubbarna i Finland här en stor utmaning.  
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6 Sammanfattande diskussion 
I kapitlet besvaras forskningsfrågorna och avhandlingens slutsatser presenteras. Utöver detta 

ges rekommendationer till sportklubbar gällande deras varumärkesarbete och digitala 

sportmarknadsföring. Kapitlet avslutas med en kritisk diskussion mot avhandlingen följt av 

fortsatta forskningsförslag inom ämnet. 

6.1 Slutsatser 

Digitaliseringen har bidragit till att världen är i konstant förändring. Detta syns också på 

sportklubbarna som konstant bör anpassa sin verksamhet för att nå upp till sina målsättningar 

och allt högre krav. Marknadsförarna inom sport har en tuff uppgift i och med att 

sportmarknadsföringen skiljer sig från den traditionella marknadsföringen. Detta på grund av 

att ovissheten av utfall spelar en stor roll hos supportern. Sportklubbarnas verksamhet 

marknadsförs ibland av sig själv tack vare suveräna matchresultat, medan svackor i spelet 

mellan varven gör marknadsföringsarbetet utmanande. Åtgärder som exkluderas från både 

matchresultat och prestation är därmed viktiga för sportklubbar att fokusera på. Verktyg som 

kan användas för att särskilja sportklubben från mängden och matchresultaten är ett starkt 

varumärke. Varumärkesförstärkningen kan göras via de digitala kanalerna. De digitala 

kanalerna med de sociala medierna i spetsen har erbjudit marknadsförare världen över ett 

verktyg som kan användas för att föra kommunikation med supportrar.  

De digitala kanalerna med sina mängder användare är lockande, eftersom människor där 

konstant är nåbara. Förutsättningarna att stärka sportklubbens varumärke via digitala kanaler 

istället för de traditionella medierna ligger i möjligheten att nå ut till supportrar. Gynnsamt 

med de digitala kanalerna är även demografimätningen, som gör att sportklubbarnas 

marknadsförare har enklare att samla in information och genom denna forma en 

marknadsföringsstrategi. Vikten av användningen av digitala kanaler för både företag och 

sportklubbar är odiskutabel, men skapar också en utmaning då sportklubbarna på bästa sätt 

bör hänga med i utvecklingen och skapa material som engagerar. En sportklubb vill inte år 

2021 uppfattas som omodern och aktiviteten i de digitala kanalerna är därmed oundviklig för 

en sportklubb.  

Både den traditionella marknadsföringen och de traditionella medierna ska däremot ändå inte 

underskattas. Dessa områden uppfyller fortsättningsvis en viktig funktion både gällande 

inkomster som till exempel tröjsponsorer och för att nå ut till i synnerhet äldre människor. 

Utvecklingen går ändå framåt och utöver reklamplatser på matchställ och vid spelplaner är det 
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rimligt att anta att i synnerhet de traditionella mediernas betydelse i framtiden kommer 

minska.  

I de flesta sportklubbar tvingas de marknadsföringsansvariga arbeta med små budgetar och 

ska med den försöka locka både nya människor till klubben och få publik till läktaren. 

Ekonomi är därmed en faktor som kan föra en sportklubbs marknadsföring till att bli allt mer 

digital samt att använda de digitala kanalerna till att förstärka varumärket. En annan faktor är 

att de digitala kanalerna är kostnadseffektiva i jämförelse med traditionell marknadsföring. 

Sportklubbar har möjlighet att sprida varumärkets synlighet med hjälp av bland annat 

delningar, hashtags och gillningar. Interaktion mellan sportklubben och supportrar gör även 

de digitala kanalerna till ett värdefullt marknadsföringsverktyg.  

Sportklubbar har också en fördel i de digitala kanalerna i och med att sport som ämne väcker 

både åsikter och känslor. Dessutom tenderar sport att få stora utrymmen i massmedier och då 

även massmedierna förflyttat mycket av sina resurser till digitala kanaler, ökar också 

sportklubbens spridningsmöjligheter och varumärkets synlighet på dessa kanaler.  De digitala 

kanalerna kommer att påverka samtliga sportklubbar, men detta i olika hög grad. Potential till 

både affärsmöjligheter och varumärkesförsärkan finns tydligt i de digitala kanalerna och det 

är fast i sportklubbarna hur de vill använda den.  

6.2 Svar på forskningsfrågor och syftesåterkoppling 

Avhandlingens syfte är att utreda hurdana marknadsföringsstrategier finländska sportklubbar 

använder för att förstärka sitt varumärke i en digital mångfald. Syftet utreddes genom att ta 

reda på hurdana marknadsföringsstrategier och processer som sportklubbar använder sig av. 

Fem finländska sportklubbar intervjuades i empiridelen. Baserat på avhandlingens syfte 

gjordes fyra forskningsfrågor och i denna del förs svaren på frågorna fram.  

Forskningsfråga 1: Hurdana marknadsföringsprocesser och strategier använder sig 

sportklubbar av i de digitala kanalerna? 

Vid sidan av och till skillnad från den traditionella marknadsföringen har den digitala 

marknadsföringen potential att föra fram oändliga marknadsföringsmöjligheter. (Alexander, 

2021) Supportern eller konsumenten har allt mer kommit att bli i fokus och sportklubbar likt 

övriga företag försöker därför lära sig supporterns eller konsumentens intressen samt vilka 

kanaler hen använder sig av. (Merisavo, Vesanen, Raulas & Virtanen, 2006) 
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Enligt den teoretiska referensramen är grundtanken i de digitala kanalerna att upprätthålla och 

skapa supporterförhållande. Innehållsmarknadsföring är en strategi som används och 

innehåller exempelvis sociala medie-kampanjer, virala videon och bloggtexter. (Patruit-

Baltes, 2016) Järvinen och Karjaluto (2015) lyfter också fram webbanalys som en process 

sportklubbar bör använda sig av utöver sociala medier. Framgångsrika processer och 

strategier ligger enligt Faulds och Mangold (2009) i engagemangsskapande och interaktion. 

Sportklubbar utnyttjar detta genom olika målgrupper och bland annat sociala medier. (Hanna 

& Rohm, 2011) 

Forskningsfråga 2: På vilka sätt har digitala kanaler påverkat sportklubbars 

marknadsföring? 

Resurserna har påverkats främst på grund av att allt fler människor använder sig av digitala 

kanaler. Några exakta siffror är svåra att finna och sportklubbar använder sig fortsättningsvis 

av både traditionell och digital marknadsföring, där de digitala kanalerna enligt intervjuerna 

mer används som informationskanaler. Enligt Hanna och Rohm (2011) spelar ändå inte den 

digitala marknadsföringsbudgeten en lika stor roll som i den traditionella marknadsföringen i 

och med att strategierna mer avskärmas av kreativiteten och innovationen hos de personer 

som har hand om sportklubbens digitala marknadsföring.   

Forskningsfråga 3: Vilka faktorer har betydelse vid uppbyggandet av en sportklubbs 

varumärke? 

En sportklubbs varumärke påverkas av hur det uppfattas och hur det tänks kring varumärket. 

För en sportklubb betyder detta sponsorers, klubbmedlemmars och supportrars syn på 

varumärket. (Schäferhoff, 2016) Det är viktigt för en sportklubb att inte förlita sig enbart på 

prestation, utan för att skapa ett starkt förhållande till supportrar och samarbetspartners 

behöver sportklubben kunna visa sina kärnvärden och föra fram vad de står för. (Rein, 2006) I 

den teoretiska referensramen påstås också att sportklubbar som lyckas skilja varumärket från 

prestation tenderar att klara sig bäst. Detta görs exempelvis med varumärkesetablering, 

varumärkesanslutning och genom att skapa ett premiumvarumärke. (Rein, 2006)   

Forskningsfråga 4: Hurdan marknadsföring bör sportklubbar använda sig av i digitala 

kanaler med målsättning att nå supportrar?  

Enligt den teoretiska referensramen har de digitala kanalerna skapat nya möjligheter att både 

öka lojaliteten hos supportrar och att få nya inkomstkällor. Marknadsföringen som används av 
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sportklubbar bör vara personlig och innehållet som läggs ut i de digitala kanalerna kan vara 

exempelvis videor och annat underhållande material. (Aboagye, 2020) Viktigt med 

marknadsföringen är att få människor engagerade och delaktiga. Marknadsföringsknepen kan 

vara exempelvis tävlingar, händelseuppdateringar och frågeställningar. De digitala kanalerna 

erbjuder också möjligheten att marknadsföra exempelvis matchbiljetter, kampanjer, 

samarbeten och produkter ur supportershoppen. (Simmons, 2018) 

6.3 Rekommendationer till sportklubbar 

Digital sportmarknadsföring är något som sportklubbar kommer utnyttja allt mer. Att dra 

paralleller mellan sportklubbars arbete på de internationella scenerna och den finländska 

planen är ändå utmanande. Den stora utmaningen för finländska sportklubbar i synnerhet i 

grenar som inte är fullständigt professionella är förstås resurserna att utöva suverän digital 

sportmarknadsföring.  Samtliga sportklubbar har ändå möjligheten att stärka varumärket 

genom digital marknadsföring och avhandlingen lyfter fram olika förslag på hur varumärket 

kan förstärkas med hjälp av marknadsföringsvarianten. I teoridelen lyfter Reid (2006) fram 

vikten av att skilja varumärket från resultatet och möjligheten till detta finns via digital 

sportmarknadsföring.  

En framgångsrik digital sportmarknadsföring kräver ändå att sportklubbar skapar en 

marknadsföringsplan innehållande målsättningar. Utvecklande av varumärket kräver också att 

sportklubben skapar en strategi och en gemensam syn från ledningsgrupp till spelare för att nå 

maximala resultat. Likt samtliga sportklubbar konstaterar i intervjuerna är de digitala 

kanalerna framtiden och det lönar sig därmed för sportklubbar att bygga en stark kunskap 

inom ämnet för att inte bli efter. Utmaningen ligger i finansieringen och att ha en person eller 

personer som vid sidan av ett annat dagsarbete ska sköta om den digitala 

sportmarknadsföringen kommer bli utmanande. För att sköta den digitala marknadsföringen 

allt mer affärsmässigt kan också fler sportklubbar överväga verksamhetsform och en 

potentiell ändring av verksamhetsform från förening till exempelvis aktiebolag kan diskuteras. 

Att anställa en eller flera personer som varje dag sysslar med dessa uppgifter är något 

sportklubbar bör överväga. Detta för att hänga med den digitala utvecklingen och för att få de 

digitala kanalerna att utvecklas från enbart information till digital 

sportmarknadsföringskanaler.  



73 
 

6.4 Kritisk överblick och förslag till fortsatt forskning 

Kontrasterna mellan de finländska sportklubbarnas marknadsföring och de internationella 

storklubbarnas marknadsföring är enorm och de största utmaningarna på den finska 

marknaden är ekonomi och finansiering av den digitala sportmarknadsföringen. Trots att 

teorin på så vis kan ifrågasättas på den finländska scenen, fungerar avhandlingens 

huvudområden, varumärke, digital marknadsföring och sportmarknadsföring på samma sätt 

världen över. Avhandlingens resultat påverkas också av intervjumängden samt vilken 

verksamhetstyp sportklubbarna använder sig av. Då merparten av de intervjuade 

sportklubbarna var föreningar och på så sätt inte kan använda sig av digital 

sportmarknadsföring i syfte att generera vinst, är digital sportmarknadsföring som 

affärsmöjlighet utmanande. Coronapandemins påverkan på resultatet torde också vara 

markant, då samtliga sportligor i Finland i stort under ett års tid tvingats spela utan publik.  

För att få en bättre helhetsbild kunde en kvantitativ undersökningsmetod använts i 

undersökningen. Trots att intervjuerna ger en bättre bild av hur arbetet sker i praktiken kunde 

också sportklubbarsmas marknadsföring i praktiken ha kunnat analyserats. En fallstudie skulle 

också ha tillfört forskningen nödvändig information.  

Möjligheterna för fortsatt forskning inom ämnet är oändliga. Detta bland annat på grund av att 

användandet av professionell sportmarknadsföring i Finland stiger hela tiden. Avhandlingens 

uppgift var också att se på ämnet från sportklubbarnas perspektiv och inte supportrarnas. 

Därmed behandlades exempelvis inte supportrars eller samarbetspartners syn på digital 

sportmarknadsföring.  

För att göra forskningen ännu mer specifik kan också enbart sportklubbar vars 

verksamhetsform är aktiebolag ligga i fokus. En bättre jämförelse skulle därmed kunna göras 

med de internationella sportklubbarna. I denna avhandling låg fokus enbart på finska 

sportklubbar, som i snitt ligger efter sportklubbar i andra länder gällande den digitala 

sportmarknadsföringen. En forskning kring närmare skillnader länder emellan kan därmed 

också göras. Det finns otaliga möjligheter till fortsatt forskning i detta ämne som tar ett allt 

starkare fotfäste inom marknadsföringen. 

 

 



74 
 

Referenser 
Aamuset, (2020) Liigan keskeyttäminen aiheutti jääkiekkoseuroille noin 15 miljoonan euron tulonmenetyksen, 

Aamuset, publicerad 29.9.2020 på adressen 

https://www.aamuset.fi/artikkeli/5082534/Liigan+keskeyttaminen+aiheutti+jaakiekkoseuroille+noin+15+miljoo

nan+euron+tulonmenetyksen 

Aboagye, H, (2020) Take a cue from sports marketing success to engage your “fans” digitally, 

Forbes, publicerad 13.3.2020 på adressen 

https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2020/03/13/take-a-cue-from-sports-

marketing-success-to-engage-your-fans-digitally/?sh=2653968c751a  

Agarwal, A, (2018) Digital Marketing trends in an era of constant change, Forbes, publicerad 
14.6.2018 på adressen https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2018/06/14/digital-
marketing-trends-in-an-era-of-constant-change/?sh=1cb669b46f57  

Ahrne, G. & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber. 

Akilles, i.å, Historia. Akilles, publicerad på adressen  https://www.akilles.fi/centralstyrelsen/historia-
historia/  

Alaja, E, (2001) Summapeliä! Sponsorointiyhteistyön käsikirja. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

Aland United, (2019) Historik, Åland United publicerad på adressen 
https://www.alandunited.ax/historik  

Alexander, L, (2021) The who, what, why & how of Digital Marketing, HubSpot, publicerad 16.3.2021 
på adressen https://blog.hubspot.com/marketing/what-is-digital-marketing  

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ 
metod. Lund: Studentlitteratur. 

Andrew, D. P., Pedersen, P. M., & McEvoy, C. D. (2019). Research methods and design in sport 
management. Human Kinetics Publishers. 

Arms, D. (2014). Build your personal brand in four weeks. Strategic Finance, 96(4), 41-46 

Arthur Rooney, J., 1995, Branding: a trend for today and tomorrow, Journal of Product & Brand 
Management, vol. 4 nr 4, s. 48-55. 

Bartoletti, J, (2021) Så mycket har en digital kommunikatör i lön, Nordboost, publicerad på adressen 
https://nordboost.se/digital-marknadsforing/digital-kommunikator-lon/  

Barbu, Mihai & Popescu, Marius. (2018). BRANDING IN SPORT. 35-41. 

Bauer, H. H., Sauer, N. E. & Schmitt, P. (2005). Customer-based brand equity in the team sport 
industry. European Journal of Marketing, 39(5/6), ss. 496-513. 

Beech, J. G. & Chadwick, S. (2007). The Marketing of Sport. Prentice Hall/Financial Times. 

Bergman, S, (2017)We spend a billion hours a day on Youtube, more than Netflix and 

Facebook Video combined, Forbes, publicerad 28.2.2017 på adressen We Spend A Billion 

Hours A Day On YouTube, More Than Netflix And Facebook Video Combined (forbes.com)  

https://www.aamuset.fi/artikkeli/5082534/Liigan+keskeyttaminen+aiheutti+jaakiekkoseuroille+noin+15+miljoonan+euron+tulonmenetyksen
https://www.aamuset.fi/artikkeli/5082534/Liigan+keskeyttaminen+aiheutti+jaakiekkoseuroille+noin+15+miljoonan+euron+tulonmenetyksen
https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2020/03/13/take-a-cue-from-sports-marketing-success-to-engage-your-fans-digitally/?sh=2653968c751a
https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2020/03/13/take-a-cue-from-sports-marketing-success-to-engage-your-fans-digitally/?sh=2653968c751a
https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2018/06/14/digital-marketing-trends-in-an-era-of-constant-change/?sh=1cb669b46f57
https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2018/06/14/digital-marketing-trends-in-an-era-of-constant-change/?sh=1cb669b46f57
https://www.akilles.fi/centralstyrelsen/historia-historia/
https://www.akilles.fi/centralstyrelsen/historia-historia/
https://www.alandunited.ax/historik
https://blog.hubspot.com/marketing/what-is-digital-marketing
https://nordboost.se/digital-marknadsforing/digital-kommunikator-lon/
https://www.forbes.com/sites/sirenabergman/2017/02/28/we-spend-a-billion-hours-a-day-on-youtube-more-than-netflix-and-facebook-video-combined/?sh=46a10dfc5ebd
https://www.forbes.com/sites/sirenabergman/2017/02/28/we-spend-a-billion-hours-a-day-on-youtube-more-than-netflix-and-facebook-video-combined/?sh=46a10dfc5ebd


75 
 

Bergström, S. Leppänen, A. 2007. Markkinoinnin maailma. 8. uud.p. Helsinki: Edita. 

Biedenbach, Galina & Bengtsson, Maria & Marell, Agneta, (2015) Brand equity, staisfaction, and 
switching costs, Brand, identity and corporate reputation, Marketing, Intelligence & Planning, Vol. 22, 
Issue 2, Emerald Publishing Limited 

Booms, B.H & Bitner M.J, (2019) Summary of the Extended Marketing Mix by Booms and Bitner, 
Value Based Management, publicerad på adressen 
https://www.valuebasedmanagement.net/methods_booms_bitner_7Ps.html  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (1). Malmö: Liber 

Bryman, A. & Bell, E. (2011). Business research methods. Oxford: Oxford University Press. 

Bryman, A. & Bell, E. (2017). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Upplaga 3. Malmö: Liber AB 

Bryman, A., & Bell, E. (2018). Social Research Methods. Oxford University Press, USA 

Chong, W. K., Shafaghi, M., Woollaston, C. & Lui, V. (2010). B2B e-marketplace: an e-marketing 
framwork for B2B commerce. Journal of Marketing Practice: Applied Marketing Science, 28(3), pp. 
310-329 

Close Angeline G., Finney R. Zachary, Lacey Russell Z., Sneath Julie Z., (2006) ”Engaging the 
consumer through event marketing: Linking attendees with the sponsor, community and the brand” 
Journal of Advertising Research, Vol. 46. Nr 4, s.420-433, 2006 

Corniani, Margherita. (2006) Digital Marketing Communication. SYMPHONYA. Emerging issues in 
management, (No 2), pp. 41-61 

Danielson, E. (2017a). Kvalitativ forskningsintervju. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 
metod: från idé till examination inom omvårdnad (2. uppl., s.143-153). Lund: Studentlitteratur 

EIF Jopox, 2019, Ekenäs Idrottsförening r.f. Historia, EIF Jopox, publicerad på adressen 
https://eif.jopox.fi/uutiset/121430/historia  

Ejvegård, R. (1993). Vetenskaplig metod (Vol. 1996). Studentlitteratur. 

Ekenäs IF, 2020, Ekenäs IF, publicerad på adressen https://www.ekenasif.fi/?Itemid=1467  

EY, 2020, Raportti: Koronapandemia painoi jääkiekon SM-liigaseurojen taloutta, EY, publicerad 
29.9.2020 på adressen Raportti: Koronapandemia painoi jääkiekon SM-liigaseurojen taloutta | EY - 
Suomi  

Falonius, T., 2010, Varumärket inifrån och ut, Malmö: Liber AB 

Faulds, D. J. & Mangold, W. G. (2009). Social media: the new hybrid element of the promotion mix. 
Business Horizons, 52(4), ss. 357-365. 

Finbandy, i.å, Porvoon Akilles, Akilles, Suomen jääpalloliitto, publicerad på adressen 
http://www.finbandy.fi/fi/bandyliiga/liiga-joukkueet/porvoon-akilles-akilles/  

Flyvbjerg, B., (2006). Five misunderstandings about case-study research, Qualitative inquiry, vol. 12, 
no. 2, pp. 219–245 

F-Liiga, 2021, Historia, F-Liiga publicerad på adressen https://fliiga.com/fi/historia/  

Fullerton, S. & Merz, G. R. (2008). The four domains of sports marketing: a conceptual framework. 
Sport marketing quarterly, 17(2), ss. 90-108 

https://www.valuebasedmanagement.net/methods_booms_bitner_7Ps.html
https://eif.jopox.fi/uutiset/121430/historia
https://www.ekenasif.fi/?Itemid=1467
https://www.ey.com/fi_fi/news/2020/09/raportti--koronapandemia-painoi-jaeaekiekon-sm-liigaseurojen-tal
https://www.ey.com/fi_fi/news/2020/09/raportti--koronapandemia-painoi-jaeaekiekon-sm-liigaseurojen-tal
http://www.finbandy.fi/fi/bandyliiga/liiga-joukkueet/porvoon-akilles-akilles/
https://fliiga.com/fi/historia/


76 
 

Ghodeswar, Bhimrao M., (2008) Building brand identity in competitive markets: a conceptual model, 
Journal of Products & Brand Management, 17 (1) 4–12 

Ghotbifar, F., Marjani, M. & Ramazani, A. (2017.) "IDENTIFYING AND ASSESSING THE 
FACTORS AFFECTING SKILL GAP IN DIGITAL MARKETING IN COMMUNICATION 
INDUSTRY COMPANIES", Independent Journal of Management & Production, vol. 8, no. 1, pp. 1-
14. 

Gillham, B. (2008). Forskningsintervjun: tekniker och genomförande. Lund: Studentlitteratur. 

Goldman, M. & Johns, K. (2009). Sportainment: changing the pace of limited-overs cricket in South 
Africa. Management Decision, 47(1), ss. 124-136. 

Groza, M. D., Pronschinske, M. & Walker, M. (2012). Attracting Facebook "fans": the importance of 
authenticity and engagement as a social networking strategy for professional sport teams. Sport 
marketing quarterly, 21(4), ss. 221-231. 

Hakola, I. & Hiila, I. 2012. Strateginen ote verkkoon – tavoita & sitouta sisältöstrategialla. Helsinki: 
Sanoma Pro. 

Hanna, R. & Rohm, A. (2011). Were all connected: the power of the social media ecosystem. Elsevier. 

Hanna, R., Rohm, A. & Crittenden, V. L. (2011). We’re all connected: The power of the social media 
ecosystem. Business Horizons, 54(3), ss. 265-273. 

Heikkeri, L, (2020) Urheilijasta somebrändiksi, 10.fi publicerad 20.3.2020 på adressen  
https://10.fi/urheilijat-sosiaalisessa-mediassa/  

Heinonen, K. (2011). Consumer activity in social media: managerial approaches to consumers' social 
media behavior. Journal of consumer behaviour, 10(6), ss. 356-364. 

Hiila, V, (2020) Vierasblogi: Kun korona muuttaa ostoskäyttäytymistä, täytyy myynnissä ja 
markkinoinnissa ottaa digiloikka, Kauppalehti, publicerad 31.3.2020 på adressen 
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/vierasblogi-kun-korona-muuttaa-ostokayttaytymista-taytyy-
myynnissa-ja-markkinoinnissa-ottaa-digiloikka/9636ea04-d500-4e4f-a32b-
ee739b37cadb?utm_source=marmai&utm_medium=almainternal&utm_campaign=mm_redirect&prox
y=blogit/vierasblogi-kun-korona-muuttaa-ostokayttaytymista-taytyy-myynnissa-ja-markkinoinnissa-
ottaa-digiloikka/9636ea04-d500-4e4f-a32b-ee739b37cadb 

Insight Success, (2021) Critical Importance of Digital Marketing in the growth of Start-ups, Insight 
Success, publicerad på adressen https://www.insightssuccess.com/critical-importance-of-digital-
marketing-in-the-growth-of-start-
ups/#:~:text=Essentially%20Digital%20marketing%20strategy%20helps,and%20cost%  

Instagram, (2020) Cristiano Ronaldos profil på Instagram, Instagram, publicerad på adressen 
https://www.instagram.com/cristiano/?igshid=6yg1jjuewsv5  

Institutet för språk och folkminnen, (2013) E-sport, Institutet för språk och folkminnen, publicerad på adressen 
https://www.isof.se/sprak/nyord/nyord/aktuellt-nyord-2002-2015/2013-10-20-e-sport.html  

Jalonen, Harri & Haltia, Jaakko & Tuominen, Sasu & Ryömä, Arto. (2017). Arvonluonnin pelikirja urheilun ja 
liiketoiminnan rajapintaan. 

JYUnity, (2020) Urheilujohtamista, liikuntapsykologiaa ja mikroelektroniikkaa, Jyväskylän yliopisto, publicerad 
på adressen https://jyunity.fi/ajassa/urheilujohtamista-liikuntapsykologiaa-ja-mikroelektroniikkaa/  

Järvinen, Joel & Karjaluoto, Heikki (2015) The use of Web analyticsfor digital marketing performance 
measurement. Industrial Marketing Management 50, 117–127 

https://10.fi/urheilijat-sosiaalisessa-mediassa/
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/vierasblogi-kun-korona-muuttaa-ostokayttaytymista-taytyy-myynnissa-ja-markkinoinnissa-ottaa-digiloikka/9636ea04-d500-4e4f-a32b-ee739b37cadb?utm_source=marmai&utm_medium=almainternal&utm_campaign=mm_redirect&proxy=blogit/vierasblogi-kun-korona-muuttaa-ostokayttaytymista-taytyy-myynnissa-ja-markkinoinnissa-ottaa-digiloikka/9636ea04-d500-4e4f-a32b-ee739b37cadb
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/vierasblogi-kun-korona-muuttaa-ostokayttaytymista-taytyy-myynnissa-ja-markkinoinnissa-ottaa-digiloikka/9636ea04-d500-4e4f-a32b-ee739b37cadb?utm_source=marmai&utm_medium=almainternal&utm_campaign=mm_redirect&proxy=blogit/vierasblogi-kun-korona-muuttaa-ostokayttaytymista-taytyy-myynnissa-ja-markkinoinnissa-ottaa-digiloikka/9636ea04-d500-4e4f-a32b-ee739b37cadb
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/vierasblogi-kun-korona-muuttaa-ostokayttaytymista-taytyy-myynnissa-ja-markkinoinnissa-ottaa-digiloikka/9636ea04-d500-4e4f-a32b-ee739b37cadb?utm_source=marmai&utm_medium=almainternal&utm_campaign=mm_redirect&proxy=blogit/vierasblogi-kun-korona-muuttaa-ostokayttaytymista-taytyy-myynnissa-ja-markkinoinnissa-ottaa-digiloikka/9636ea04-d500-4e4f-a32b-ee739b37cadb
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/vierasblogi-kun-korona-muuttaa-ostokayttaytymista-taytyy-myynnissa-ja-markkinoinnissa-ottaa-digiloikka/9636ea04-d500-4e4f-a32b-ee739b37cadb?utm_source=marmai&utm_medium=almainternal&utm_campaign=mm_redirect&proxy=blogit/vierasblogi-kun-korona-muuttaa-ostokayttaytymista-taytyy-myynnissa-ja-markkinoinnissa-ottaa-digiloikka/9636ea04-d500-4e4f-a32b-ee739b37cadb
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/vierasblogi-kun-korona-muuttaa-ostokayttaytymista-taytyy-myynnissa-ja-markkinoinnissa-ottaa-digiloikka/9636ea04-d500-4e4f-a32b-ee739b37cadb?utm_source=marmai&utm_medium=almainternal&utm_campaign=mm_redirect&proxy=blogit/vierasblogi-kun-korona-muuttaa-ostokayttaytymista-taytyy-myynnissa-ja-markkinoinnissa-ottaa-digiloikka/9636ea04-d500-4e4f-a32b-ee739b37cadb
https://www.insightssuccess.com/critical-importance-of-digital-marketing-in-the-growth-of-start-ups/#:~:text=Essentially%20Digital%20marketing%20strategy%20helps,and%20cost%
https://www.insightssuccess.com/critical-importance-of-digital-marketing-in-the-growth-of-start-ups/#:~:text=Essentially%20Digital%20marketing%20strategy%20helps,and%20cost%
https://www.insightssuccess.com/critical-importance-of-digital-marketing-in-the-growth-of-start-ups/#:~:text=Essentially%20Digital%20marketing%20strategy%20helps,and%20cost%
https://www.instagram.com/cristiano/?igshid=6yg1jjuewsv5
https://www.isof.se/sprak/nyord/nyord/aktuellt-nyord-2002-2015/2013-10-20-e-sport.html
https://jyunity.fi/ajassa/urheilujohtamista-liikuntapsykologiaa-ja-mikroelektroniikkaa/


77 
 

Kannan, P.H. & Hongshaung Alice Li (2017) Digital marketing: A framework, review and research 
agenda, International Journal of Research in Marketing 34, 22-45 

Kansallinen liiga, (2021) Tilastot, Kansallinen Liiga publicerad på adressen 
https://www.kansallinenliiga.fi/tilastot/?kausi=spljp20  

Kaplan, A. M. & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of 
Social Media. Business Horizons, 53(1), ss. 59-68. 

Kilgour, M., Sasser, S. L., & Larke, R. (2015). The social media transformation process: Curating 
content into strategy. Corporate Communications, 20(3), 326-343. 

Koski, P., & Mäenpää, P. (2018). Suomalaiset liikunta-ja urheiluseurat muutoksessa 1986− 2016. 

Kuuluvainen, A, (2017) Moderni urheilumarkkinointi Sport & Business Forum, Oulu, Slideshare, 
publicerad 30.3.2017 på adressen https://www.slideshare.net/artokuuluvainen/moderni-
urheilumarkkinointi-30032017-sport-business-forum-oulu  

Kvale, S., Brinkmann, S. & Torhell, S., (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. uppl. edn, 
Studentlitteratur, Lund. 

Laine, Antti; Venäläinen, Olli; Matilainen, Pertti (2019). Suomalaisten pääsarjatason 
palloilujoukkueiden näkemykset Suomen rahapelijärjestelmästä. Liikunta ja tiede, 56 (6), 96- 104. 
https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2019/lt_6_19_4- 
6_laine_tutkimusartikkelit_lowres.pdf 

Lamberton, C & Stephen, A.T (2016). A Thematic Exploration of digital, social media, and mobile 
marketing: Research evolution from 2000 to 2015 and an agenda for future inquiry. Journal of 
marketing, 80(6), ss 146-172. 

Marilou I. (2010), Online Marketing of Professional Sports Clubs: Engaging Fans on a New Playing 
Field. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 11, 4, 271-282. 

Mason, J. (2017). Qualitative researching. Sage. 

Melanthiou, Y. & Papasolomou, I. (2012). Social media: marketing public relations' new best friend. 
Journal of promotion management, 18(3), ss. 319-328. 

Merisavo, Marko. (2008) The interaction between digital marketing communication and customer 
loyalty. Doktoravhandling. Helsinki School of Economics. 

Merisavo, M., Vesanen, J., Raulas, M., & Virtanen, V. (2006). Digitaalinen markkinointi. 2006. Gummerus 
Kirjapaino OY. 

Mihai, A. L. (2013). Sport Marketing Mix Strategies. SEA: Practical Application of Science, 1(1), 
298–303 

Mullin, et al, 1993, Sport Marketing, Human Kinetics Publishers, USA 

Mullin, B.J., Hardy, S., & Sutton, W.A. (2000). Sport Marketing, second edition. Champaign: Human 
Kinetics. 

Nilson, T-H. (2000) Ladda ditt varumärke – strategier och praktiska råd, Stockholm: Svenska förlag 

O’Reilly N. & Rahinel R. (2006), Forecasting the importance of media technology in sport: the case of 
the televised ice hockey product in Canada. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 
8, 1, 82-97. 

Østbye, H. & Larsson, L.G., (2004). Metodbok för medievetenskap, Liber ekonomi, Malmö. 

https://www.kansallinenliiga.fi/tilastot/?kausi=spljp20
https://www.slideshare.net/artokuuluvainen/moderni-urheilumarkkinointi-30032017-sport-business-forum-oulu
https://www.slideshare.net/artokuuluvainen/moderni-urheilumarkkinointi-30032017-sport-business-forum-oulu


78 
 

Patel, R., & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. Studentlitteratur. 

Patton, M.Q. (2014). Qualitative research & Evaluation Methods. Thousand Oaks: Sage Publication. 
Fourth edition. 

Patrutit-Baltes, Loredana (2016) Inbound Marketing – the most important digital marketing strategy, 
Economic Sciences, Vol 9 (58), no. 2, 61–68 

Pletikosa Cvijikj, I., Dubach Spiegler, E. & Michahelles, F. (2013). Evaluation framework for social 
media brand presence. Social Network Analysis and Mining, 3(4), ss. 1325- 1349 

Pönkä, H, (2020) Sosiaalisen median tilastot ja käyttö Suomessa: somekatsaus 02/2020, Innowise, 
publicerad 13.2.2020 på adressen https://www.innowise.fi/fi/sosiaalisen-median-tilastot-suomessa-
somekatsaus-022020/  

Rana, K, (2020) What is Sports Marketing? , Feedough, publicerad på adressen 
https://www.feedough.com/sports-marketing-101-what-is-sports-
marketing/#:~:text=Sports%20Marketing%20can%20be%20defined%20as%20a%20marketing,which
%20have%20a%20direct%20impact%20on%20the%20audience  

Ratten, V. (2011). Sport-based entrepreneurship: towards a new theory of entrepreneurship and sport 
management. International Entrepreneurship and Management Journal, 7(1), ss. 57-69. 

Roberts, K. (2005). Lovemarks: The future beyond brands. PowerHouse Books 

Rosengren. S. (2008). Facing clutter: on message competition in marketing communications. 
Doktorsavhandling, Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Tillgänglig: 
https://ex.hhs.se/dissertations/220641- FULLTEXT01.pdf, hämtad 22/1/2020 

Saari, R, (2020) Kuka luo TikTokiin Suomen suurimman urheilubrändin, 10.fi, publicerad 7.4.2020 på 
adressen Kuka luo TikTokiin Suomen suurimman urheilubrändin? - Urheilumarkkinointihubi 10.fi  

Selg, H. (2010). Om professionell användning av sociala medier och 
andra digitala kanaler. Department of Information Technology Uppsala 
University. 
 
Silverman, D. (2011). Interpreting Qualitative Data, A Guide to the 
Principles of Qualitative Research, London, Sage Publications 

Simmons, S, (2018) Digital Marketing changing the Sports Industry, Sens International, publicerat 
21.8.2018 på adressen https://sens-international.org/digital-marketing-changing-the-sports-industry/  

Ström, R., & Vendel, M. (2015). Digital marknadsföring. Sanoma utbildning. 

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu]. 
ISSN=2341-8699. 2019, 1. Suomalaisten internetin käyttö 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 
12.4.2021]. 
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_kat_001_fi.html 

Taiminen, H. M., & Karjaluoto, H. (2015). The usage of digital marketing channels in SMEs. Journal 
of Small Business and Enterprise Development, 22(4), 633-651. 

Torrens University, (2020) Why the industry is booming in 2020 (and which key players are driving 
growth), Torrens University, publicerat 10.2.2020 på adressen 
https://www.torrens.edu.au/blog/business/why-the-sports-industry-is-booming-in-2020-and-which-
key-players-are-driving-growth  

https://www.innowise.fi/fi/sosiaalisen-median-tilastot-suomessa-somekatsaus-022020/
https://www.innowise.fi/fi/sosiaalisen-median-tilastot-suomessa-somekatsaus-022020/
https://www.feedough.com/sports-marketing-101-what-is-sports-marketing/#:~:text=Sports%20Marketing%20can%20be%20defined%20as%20a%20marketing,which%20have%20a%20direct%20impact%20on%20the%20audience
https://www.feedough.com/sports-marketing-101-what-is-sports-marketing/#:~:text=Sports%20Marketing%20can%20be%20defined%20as%20a%20marketing,which%20have%20a%20direct%20impact%20on%20the%20audience
https://www.feedough.com/sports-marketing-101-what-is-sports-marketing/#:~:text=Sports%20Marketing%20can%20be%20defined%20as%20a%20marketing,which%20have%20a%20direct%20impact%20on%20the%20audience
https://10.fi/tiktok-urheilu/
https://sens-international.org/digital-marketing-changing-the-sports-industry/
http://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_kat_001_fi.html
https://www.torrens.edu.au/blog/business/why-the-sports-industry-is-booming-in-2020-and-which-key-players-are-driving-growth
https://www.torrens.edu.au/blog/business/why-the-sports-industry-is-booming-in-2020-and-which-key-players-are-driving-growth


79 
 

TPS Salibandy, i.å. TPS Salibandy Ry, TPS Salibandy My Club, publicerat på adressen 
https://tpssalibandy.myclub.fi/login  

Turku AMK, 2015, Suomalaisissa urheiluorganisaatioissa on suuri työllistämispotentiaali, Turun 
ammattikorkeakoulu, publicerat 26.3.2015 på adressen 
https://www.turkuamk.fi/fi/ajankohtaista/612/tule-opiskelemaan-urheilujohtamista-turkuun/  

Turku Trojans, 2021, Turku Trojans, publicerat på adressen https://turkutrojans.com/  

Turun Palloseura, i.å. TPS – yhteisöllistä urheilutoimintaa, Turun Palloseura, publicerat på adressen 
https://www.turunpalloseura.fi/  

Van Dijk, J. 2012. The network society. London; SAGE Publications ltd. 

Vitberg, A. 2010. Developing your personal brand equity. Journal of Accountancy, 24(1), 42–45. 

Vuorela, A, 2016, Ainoana Suomessa – urheilutradenomin koulutus vetää Jyväskylässä, Yle, 
publicerat 6.4.2016 på adressen https://yle.fi/uutiset/3-8790080  

Warren, J, J. (2013). Informatik. I Sherwood, G., & Barnsteiner, J. (Red.) Kvalitet och säkerhet inom 
omvårdnad:-sex grundläggande kärnkompetenser. Lund, Sverige: Studentlitteratur AB 

Wert-Gray, S. & Gray, G. T. (2012). Customer retention in sports organization marketing: - 46 - 
examining the impact of team identification and satisfaction with team performance. International 
journal of consumer studies, 36(3), ss. 275-281. 

Witkemper, C., Lim, C. H., & Waldburger, A. (2012). Social media and sports marketing: Examining 
the motivations and constraints of Twitter users. Sport Marketing Quarterly, 21(3 

Zinkhan, George M., (2005) The marketplace, emerging technology and marketing theory, Marketing 
Theory, Vol. 5(1), 105–115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tpssalibandy.myclub.fi/login
https://www.turkuamk.fi/fi/ajankohtaista/612/tule-opiskelemaan-urheilujohtamista-turkuun/
https://turkutrojans.com/
https://www.turunpalloseura.fi/
https://yle.fi/uutiset/3-8790080


80 
 

Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuguide 

Version: Svenska 

 

Avhandlingens intervjufrågor indelade i tre huvudteman samt allmänna inledande frågor. 

 

1. Allmänt 
- Kan du berätta om vem du är och vad du karriärmässigt gjort i ditt liv? 
- Nuvarande arbetsuppgifter och titel? 
- Hur länge har du arbetat med dessa uppgifter i klubben? 

 
2. Varumärke 

- Kan du beskriva hur ni arbetar med varumärket i er klubb? 
- Sportklubbens varumärke, hur skulle du beskriva ert och vad är det ni vill 

förmedla till supportrarna? 
- Vad har varumärket för betydelse för en sportklubb och är det för er viktigt med ett 

starkt varumärke? 
- Är varumärkesförstärkande en del av er strategi och vad har ni för målsättning med 

det i så fall? 
 

3. Digital sportmarknadsföring 
- Hur arbetar ni med digital marknadsföring? 
- Hur ser du på digital marknadsföring? 
- Klara kortsiktiga- och långsiktiga mål med den digitala marknadsföringen? 
- Ert syfte med digital marknadsföring? Specifika målgrupper? 
- Mäter ni effekten av den digitala marknadsföringen? 
- Har de digitala plattformarna påverkat er marknadsföring? Motivera? 
- Hur är satsningarna mellan digitala plattformar jämfört med traditionell 

marknadsföring, som till exempel tidningsannonser? 
- På vilka grunder bestämmer ni vilka plattformar ni är aktiva på och hur svårt är det 

att hålla ett finger på pulsen i en värld i konstant förändring? 
- Utför ni mycket samarbete med till exempel företag eller influencers? 
- Hur arbetar ni med att ta fram idéer/uppslag för er marknadsföring? 
- Söker ni inspiration från till exempel klubbar i andra länder? Finns det exempel? 

 
4. Framtid 

-  Hur tror du framtiden ser ut för sportklubbar och deras marknadsföring på digitala 
plattformar? 

- Vilka trender ser man nu på området och hur snabbt har de här tenderat att 
förändras? 

- Vilka möjligheter/utmaningar tror du digitaliseringen erbjuder i framtiden? Vad 
innebär detta för sportklubbar? 

- Hur tror du att området ser ut om 5 år? 10 år? 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Version: Finska 

Tutkielman haastattelukysymykset jaettuina kolmeen pääaiheeseen sekä yleisiä 
alkukysymyksiä. 

 

1. Yleiset kysymykset 
- Voitko kertoa hieman itsestäsi sekä, mitä olet työurallasi tehnyt ja saavuttanut? 
- Nykyiset työtehtävät sekä nimike? 
- Kuinka kauan olet työskentelyt näissä tehtävissä tässä seurassa? 

 

2. Tuotemerkki 
- Voitko kuvailla miten te teette töitä tuotemerkin kanssa? 
- Urheiluseuran tuotemerkki, miten muotoilisit teidän tuotemerkkiä ja mitä haluatte 

välittää faneille? 
- Mitä tuotemerkki merkitsee urheiluseuralle ja onko vahva tuotemerkki tärkeä asia 

teille? 
- Onko tuotemerkinkehitystä yksi asia teidän strategiassanne ja millainen tavoite teillä 

on sillä, jos näin on? 
 

3. Digitaalinen urheilumarkkinointi  
- Miten te teette töitä digitaalisen markkinoinnin kanssa? 
- Mitä mieltä sinä olet aiheesta? 
- Valmiita lyhytaikaisia- sekä pitkäjänteisiä tavoitteita? 
- Mikä on seuran tarkoitus digitaalisen markkinoinnin kanssa? Erityisiä kohderyhmiä?  
- Mittaatteko digitaalisen markkinoinnin tehoa? 
- Onko digitaalinen markkinointi vaikuttanut teidän markkinointiin? Motivoi. 
- Miten panostukset ovat jakautuneet digitaalisen markkinoinnin ja perinteikkään 

markkinoinnin välillä? 
- Millä perustein valitsette sosiaalisen median kanavia? Onko haastavaa hahmottaa 

missä mennään digitaalisessa maailmassa, joka on jatkuvassa muutoksessa? 
- Onko teillä sosiaalisessa mediassa paljon yhteistyötä eri yhtiöiden tai influencereiden 

kanssa? 
- Haetteko inspiraatiota esimerkiksi ulkomaisista seuroista? Löytyykö esimerkkejä? 

 
4. Tulevaisuus 
- Miltä uskot että urheiluseurojen markkinointi digitaalisilla alustoilla näyttää 

tulevaisuudessa? 
- Millaiset trendit näkyvät tällä hetkellä alalla ja kuinka nopeasti nämä muuttuvat? 
- Millaiset mahdollisuudet ja uhat uskot, että digitalisointi tuo esiin tulevaisuudessa? 

Mitä tämä tarkoittaa urheiluseuroille? 
- Miltä ala näyttää 5 vuoden jälkeen? 10 vuoden jälkeen? 
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