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Sammandrag: 

I den här avhandlingen granskas huvudstadsregionens största ishockey- och fotbollsklubbars 

förhållningssätt till förtjänad media och ägd media. Syftet med avhandlingen är att skapa ett 

ramverk som illustrerar hur klubbarna förhåller sig till deras ägda media och samarbete med 

traditionella journalister. Problemområdet riktar sig in på om klubbarnas ökade satsning på 

ägd media har påverkat synen på förtjänad media och relationen med traditionella journalister. 

Ämnet är värt att forska i, eftersom det finns tecken på att förhållandet mellan klubbar och 

journalister har försämrats i andra länder (Deitsch 2017; Lundh 2018; Johansen 2018). 

I avhandlingens teoretiska referensram presenteras den turbulenta tiden de traditionella 

medierna gått igenom, med massuppsägningar och stora sparåtgärder som resultat. Samtidig 

har sociala medier gett klubbarna verktyg för att snabbt, kostnadseffektivt och ocensurerat nå 

ut till sina följare.  

Avhandlingen genomfördes med en kvalitativ metod: semistrukturerade intervjuer. Som 

informanter fungerade marknadsförings- och kommunikationschefer för Jokerit, HIFK 

ishockey, HIFK fotboll, Honka och HJK. 

Avhandlingens resultat pekar på att betydelsen av ägd media ökat kraftigt, särskilt de senaste 

åren. Trots det betonar klubbarna att förtjänad media fortfarande har betydelse och att de 

värderar arbetet som traditionella journalister gör. Samtliga klubbar har flera verktyg för att 

mäta ägd media – men bara två av fem klubbar får utförliga rapporter om den förtjänade 

medians effekter. 

Nyckelord: Förtjänad media, ägd media, sportmarknadsföring, 

marknadsföringsstrategi, kommunikationsstrategi, ishockey, fotboll, sociala medier, 
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1 INTRODUKTION 

Förhållandet mellan traditionella medier och sportklubbar var tidigare starkt på grund 

av den gemensamma nyttan som uppstod: Sportrapporteringen attraherar läsare och 

har historiskt sett varit ett viktigt marknadsföringsverktyg för klubbar, som vill locka 

åskådare till matcherna (Rowe, 2003 s.69). Förhållandet har till och med kallats ”det 

lyckligaste äktenskapet av alla” (Rowe, 2003 s. 32). Men nu finns det indikationer på 

att andra vindar blåser. Bland andra skriver journalisterna Lundh (2018) och Deitsch 

(2018) att arbetet med att bevaka idrott och idrottare har försvårats de senaste åren, 

eftersom idrottsklubbar inställt sig njuggare till journalistik och frågar sig vilken nytta 

bevakningen ger. Det verkar som om spelreglerna har förändrats eftersom företag och 

idrottsklubbar inte längre är beroende av journalister för att nå ut med ett budskap 

(Rowley 2008). Uppkomsten av sociala medier har gjort det möjligt för företag att ta till 

nya, kostnadseffektiva metoder som kan nå en mer precis målgrupp än massmedierna 

(Rowley 2008).  

De senaste decennierna har det hänt mycket som påverkat både marknadsföringen och 

de traditionella medierna: Inom marknadsföringsforskningen har fokus skiftat från 

transaktionsmarknadsföring till kundcentrerad relationsmarknadsföring (Grönroos 

1997; Vargo & Lusch 2004). De traditionella, etablerade medierna har ett tufft 

decennium bakom sig. I samband med finanskrisen 2007–2008 råkade många 

massmedier i ekonomiska trångmål (Ekdale, Tully, Harmsen & Singer 2015), vilket 

ledde till massuppsägningar runtom i världen, också i Finland (Chyi, Lewis & Cheng 

2012; Kauppalehti 2014; Evers 2016). De ekonomiska problemen orsakades bland 

annat av minskade annonsintäkter samt av att produktionen av printprodukter inte 

lockar lika många läsare som tidigare (Ekdale et al. 2015). De senaste åren har 

mediebolag som klarat av att hitta nya digitala lösningar fått nytt fotfäste och vänt på 

den nedåtgående trenden. Till exempel The New York Times, DN och Vasabladet har 

visat upp positiva resultat efter att ha attraherat nya digitala prenumeranter (Ember 

2018; Nilsson 2018; Berghäll 2018).  

Inom marknadsföringen brukar man dela in media i tre olika kategorier: betald media, 

ägd media och förtjänad media (Stephen & Galak 2012). Betald media är reklam och 

annonser, ägd media är kommunikation i egna kanaler och på sociala medier, medan 

förtjänad media handlar om innehåll som en tredje part producerar – som till exempel 
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matchartiklar i massmedierna (Stephen & Galak 2012). I den här avhandlingen ligger 

fokus på de två sistnämnda kategorierna: ägd media och förtjänad media.  

De senaste åren har idrottsklubbar börjat satsa allt mer på ägd media, som till exempel 

kommunikation på sociala medier och artiklar på den egna webbplatsen. Till exempel 

så ansåg ishockeyklubben HIFK år 2017 att ägd media är den viktigaste medieformen i 

klubbens kommunikationsstrategi (Inkilä 2017).  För en idrottsklubb har ägd media 

stora fördelar i jämförelse med förtjänad media, bland annat gällande mängden 

utrymme och interaktionsmöjligheter med supportrar (Rowley, 2008).  En annan 

fördel är att ägd media inte har det kritiska elementet som traditionella journalistiska 

texter har (Rowe 2003 s. 31). Det är också lättare att mäta spridningen av ägd media än 

förtjänad media (Flores 2014). Samtidigt som idrottsklubbar har fått ett bra alternativ 

till samarbete med media har behovet av ett starkt samarbete ökat för massmedierna. 

Det eftersom sportartiklar lockar till så mycket läsning (Weedon, Wilson, Yoon & 

Lawson 2016).  

Sammanfattningsvis finns det tecken på att maktbalansen mellan idrottsklubbar och 

massmedier har förskjutits, från ett ömsesidigt beroendeförhållande till ett mer 

ensidigt förhållande där journalistiken är mer beroende av idrottsklubbarna än 

idrottsklubbarna är av journalistiken. Den här avhandlingen granskar vilka attityder 

finländska idrottsklubbar har till förtjänad media och ägd media.  

1.1 Problemområde 

Forskningen om idrottsklubbars marknadsföringsstrategier i Finland är knapphändig 

och till viss del daterad. Studierna som gjorts har i första hand fokuserat på en eller ett 

fåtal klubbar, vilket gör att det är svårt att generalisera resultatet (Ruokolainen 2012; 

Ahvenlampi & Sanevuori 2013; Eloranta 2014; Inkilä 2017; Jalonen 2015). Några 

övergripande forskningar över grengränserna har inte heller gjorts. Dessutom finns det 

frågan om aktualitet. Eftersom den digitala utvecklingen bland de större 

idrottsklubbarna i Finland varit hisnande de senaste åren – vilket framkommer i 

resultatkapitlet – kan man fråga sig om forskningsresultat från 2012 och 2013 ens mera 

är relevanta. Eller som HIFK:s kommunikationschef Petteri Linnavalli säger: ”År 2013 

filmade vi våra videor med en potatis.” (P. Linnavalli, intervju 22.10.2018). 

Problemområdet hänger också ihop med det fokus på servicedominant logik, som vissa 

anser att numera dominerar marknadsföringsforskningen (Grönroos 1997; Vargo & 
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Lusch 2004). Enligt Williams & Chinn (2010) har många sportorganisationer i 

Nordamerika omfamnat relationsmarknadsföringens principer, eftersom kunderna – 

alltså supportrarna – är trogna och intresserade av långvariga förhållanden med 

klubben. Förändringen i tankesätt är negativ för traditionella massmedier (eftersom det 

är lätt att dra paralleller mellan relationsmarknadsföringen och ägd media). 

Relationsmarknadsföringens fokus på dialog, kontinuerlig diskussion och långsiktiga 

förhållanden (Vargo & Lusch 2014) är lättare att uppnå på egen hand än via en 

mellanhand som medier.  

Fokusskiftet inom marknadsföringsforskningen som helhet har inte återspeglats i den 

knapra forskningen om finländska idrottsklubbarnas marknadsföring (Ruokolainen 

2012; Ahvenlampi & Sanevuori 2013; Eloranta 2014; Inkilä 2017; Jalonen 2015). Det 

finns inte heller finländska idrottsstudier som undersökt klubbarnas 

marknadsföringsansvariges attityder till förtjänad media och ägd media. Det finns 

också ett gap i forskningen beträffande om de marknadsföringsansvariga i klubbarna 

anser att förtjänad media och ägd media konkurrerar med varandra eller kompletterar 

varandra, samt om de två formerna är ämnade att nå samma målgrupp eller olika 

målgrupper. 

Frågan är om marknadsföringscheferna för idrottsklubbar i Finland omfamnat det 

servicedominanta tankesättet och om det har haft konsekvenser för kommunikationen 

och samarbetet med traditionella massmedier. Enligt Holmlund, Strandvik & 

Lähteenmäki (2017) är det svårt för företagsledare att transformera verksamheten även 

om de vet att det är rätt sak att göra. Eftersom tidigare system är så inbäddade i alla 

arbetstagares mentala modeller och inpräglat i sättet företaget är uppbyggt leder det till 

att tidigare logik fortfarande regerar i praktiken (Holmlund et al. 2017). I den här 

avhandlingens kontext handlar det alltså om marknadsföringschefers syn på förtjänad 

media har förändrats i och med att ägd media fått en starkare ställning. 

Det finns skäl för idrottsklubbar i Finland att ifrågasätta gamla tankemodeller och 

tillvägagångssätt inom marknadsföring. De senaste fyra åren har publiksnittet i 

ishockeyligan legat på betydligt lägre nivå än tidigare efter millennieskiftet (Viljanen 

2018). Också fotbollsklubbar har det svårt och de flesta tappar publik – till exempel så 

har mästarlaget HJK:s publiksnitt minskat tre säsonger i rad (HJK 2018).  

Min egen bakgrund ligger inom journalistiken. Jag har gått journalistlinjen vid Social- 

och kommunalhögskolan och har de senaste fem åren jobbat som sportjournalist på Yle 
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och Nyhetsbyrån SPT. Just nu är jag tillsvidareanställd på Nyhetsbyrån SPT och 

producerar innehåll för bland andra Hufvudstadsbladet och Vasabladet. Jag har alltså 

en del insikter som kan vara till nytta för den här avhandlingen. Då jag bygger ett 

argument på egna upplevelser och egen kännedom är det klart markerat i texten. Mitt 

intresse för ämnet baserar sig delvis på egna upplevelser. Flera kollegor har de senaste 

åren ondgjort sig över att det är svårt att få tillgång till spelare för att göra intervjuer. 

Min erfarenhet som journalist är att personer inom branschen tar för givet att 

idrottsklubbar ska vara tillgängliga och låta journalister tala med spelare också på kort 

varsel om det är ett aktuellt ämne som diskuteras. Jag anser att journalisterna väldigt 

sällan frågar sig själva vilka motiv klubbarna har för att bidra till samarbetet med 

journalister. Den här forskningen belyser klubbarnas tankegångar kring samarbete 

med journalister, vilket är relevant både ur en marknadsföringssynvinkel och ur en 

journalistisk synvinkel. Om inte journalister förstår sig på klubbarnas motiv till 

samarbetet kan de leda till att massmediernas relevans i en idrottskontext minskar och 

att journalisterna får det svårare att göra sitt jobb. Idrottsklubbar är inga offentliga 

institutioner som är skyldiga att bidra med service till journalister. Därför är det 0ckså 

problematiskt att utgå från att samarbete är en självklarhet.  

1.2 Syfte 

Syftet med min avhandling är att förstå hur marknadsföringschefer för idrottsklubbar i 

huvudstadsregionen lägger upp mål för marknadsföringen och att granska deras 

attityder för ägd media samt för samarbetet med traditionella journalister. Målet är att 

skapa ett ramverk som illustrerar tankegångarna. För att uppfylla syftet måste några 

forskningsfrågor besvaras, nämligen:  

Vilken inställning har de stora ishockey- och fotbollsklubbarna i huvudstadsregionen 

till att jobba med traditionella medier? 

Vilka effekter söker klubbarna med ägd media och förtjänad media? 

Hur följer klubbarna upp effekten av marknadsföringen i ägd media och förtjänad 

media? 
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1.3 Avgränsningar 

Som det framkom i det förra kapitlet har internets utveckling och de sociala mediernas 

framfart möjliggjort helt nya marknadsföringsmöjligheter för företag. I den här 

avhandlingen fokuserar jag på förtjänad media och ägd media, inte på köpt media. 

Begreppen förtjänad media och ägd media definieras i kapitel 1.6. Avgränsningen 

motiveras med att det vore för omfattande att behandla alla marknadsföringskanaler 

som företag använder sig av. Med samma motivering avgränsas området förtjänad 

media i den här avhandlingen till endast innehåll som traditionell mediekanaler skapar, 

inte innehåll i till exempel bloggar eller sociala mediekonton som en tredje part 

producerar. Stephen & Galak (2012) har gjort samma uppdelning mellan social och 

traditionell förtjänad media.  Avgränsningen illustreras med den streckade linjen 

nedan.  

 

Figur 1 Undersökningens avgränsning, baserad på Stephen & Galak (2012) 

Inom den här forskningen har också en avgränsning dragits vad idrottsklubbar 

beträffar. Undersökningen riktas mot HIFK fotboll, HIFK ishockey, HJK (fotboll), 

Esport Honka (fotboll) och Jokerit (ishockey). Urvalet motiveras med att dessa fem 

klubbar utgör de största ishockey- och fotbollsklubbarna i huvudstadsregionen. 

Ishockey och fotboll är också de lagsportgrenar som får mest uppmärksamhet i 

pressen. Fokuset på en finländsk kontext gör att resultatet inte är generaliserbart 

utanför landets gränser – medieupplägget i den finländska hockeyligan och i NHL 

fungerar till exempel inte alls på samma sätt. Det vet jag själv efter att ha jobbat med 

både ishockeyligan och NHL hösten 2018.  
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Det bör påpekas att litteraturen i teorikapitlet har en del begränsningar. Internet och 

sociala medier förändras ständigt och förutsättningarna för kommunikation förändras. 

En del av litteraturen är skriven före dagens sociala medier existerade. Andra är 

författade före till exempel hashtaggen förändrade förutsättningar för användare att 

följa med och diskutera ämnen på till exempel Twitter. Med andra ord: metoder som 

lämpat sig 2000 eller 2009 behöver inte fungera 2018. Traditionella metoder avfärdas 

som oanvändbara av Fisher (2009), som också anser att många modernare metoder är 

svåra att använda. Jag har försökt motarbeta problemet med att inkludera så mycket 

färsk litteratur som möjligt i den här avhandlingen.  

1.4 Arbetets uppbyggnad 

I det här kapitlet presenteras avhandlingens struktur. Avhandlingen består av fem 

huvudkapitel. Det första kapitlet avslutas med nyckeldefinitioner, som följer efter detta 

delkapitel. 

Det andra kapitlet är en genomgång av den litteratur och teori som huvudsakligen 

kretsar kring värdeskapande, mediebolagens historia och nuvarande läge samt ägd och 

förtjänad media. I det tredje kapitlet diskuteras och motiveras valet av ett kvalitativt 

tillvägagångssätt för avhandlingen. Intervjuundersökningarnas styrkor och svagheter 

belyses och granskas kritiskt. 

I kapitel fyra både presenteras och analyseras forskningens resultat, som bland annat 

pekar på att den ägda medians betydelse ökat kraftigt de senaste åren, men att den 

förtjänade median fortfarande spelar stor roll, även om dess effekter är svåra att mäta. 

Avhandlingen avslutas med kapitel fem, som är ett diskussionskapitel. Forskningens 

viktigaste resultat diskuteras och följs av både teoretiska och praktiska implikationer. 

Kapitlet avslutas med en diskussion om begränsningar och tankar om fortsatt forskning 

inom ämnet.  

1.5 Nyckeldefinitioner 

Förtjänad media och ägd media 
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I den här avhandlingen fokuserar jag på förtjänad media och ägd media – inte på köpt 

media. De olika formerna av media i marknadsföring kan definieras på olika sätt. I den 

här avhandlingen använder jag mig av Stephens & Galaks (2012) definition: 

 

Tabell 1 Olika medieformer inom marknadsföringen, baserad på Stephen & Galak (2012) 

Som det framkommer i tabellen är sociala medier något av en gråzon, som både faller 

under förtjänad media och ägd media. I den här avhandlingen används samma 

linjedragning som Stephen & Galak (2012) använder sig av: kategorin bestäms utav 

avsändaren. Om det är ett traditionellt mediebolag eller en journalist som uttrycker sig 

på Twitter om en idrottsklubb handlar det om förtjänad media. Om det är klubben själv 

som skickar ett inlägg på sociala medier handlar det om ägd media.  

S-D logiken avser den servicedominanta logiken som sätter konsumenten i fokus för 

marknadsföringen och poängterar långa kundrelationer med ständigt pågående dialog.  

(Lusch & Vargo 2006).   

Traditionella medier avser etablerade mediekanaler eller -bolag som bedriver 

journalistik i traditionell bemärkelse, som Rowe (2003, s. 31) definierar. Sådana bolag 

är till exempel Yle och Sanoma, som ger ut Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat. 
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Alternativa mediekanaler, som till exempel MV-lehti, eller vadslagningssidor som 

bedriver en sorts hybridjournalistik faller inte under den här kategorin.  
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2 FRÅN ETT TILL MÅNGA 

KOMMUNIKATIONSALTERNATIV 

I teorikapitlet behandlas först mediernas turbulenta tid från och med mitten av 2000-

talet till i dag och vilka konsekvenser det haft för sportklubbarnas marknadsföring. 

Efter det följer en diskussion om hur marknadsföringsforskningen skiftat tyngdpunkt 

vad uppkomsten av värde beträffar, vilket är relevant för avhandlingen eftersom det är 

lätt att dra paralleller mellan ett servicedominant tankesätt och ägd media samt mellan 

ett varudominant tankesätt och förtjänad media. Kapitlet avslutas med en genomgång 

av metoder för mätningen av marknadsföringens effektivitet och en överblick över vad 

marknadsföringslitteraturen har att säga om betydelsen av ägd och förtjänad media.  

2.1 Medierna och marknadsföring 

Traditionella mediekanaler har återhämtat sig från svackan de var i för tio år sedan – 

men har i stor mån skiftat fokus från print till digitalt. Nedan följer en genomgång över 

mediefältets utveckling det senaste decenniet. Efter det följer en diskussion om vilka 

indikationer det finns för at förhållandet mellan medier och idrottsklubbar förändrats. 

2.1.1 De traditionella mediernas fall och återfödelse 

Massmedierna blev mycket utsatta i samband med finanskrisen 2007–2008 (Ekdale et 

al. 2015). Orsakerna till de ekonomiska motgångarna var många. Tidningarna hade 

bland annat svårt att digitalisera sig och då annonsintäkterna minskade efter 

finanskrisen blev situationen ohållbar (Ekdale et al. 2015), vilket ledde till 

massuppsägningar. Situationen var som allra värst 2009, då antalet sålda 

dagstidningar i USA minskade med hela 10,6 procent på ett halvår och 15 000 personer 

miste jobbet (Chyi, Lewis & Cheng 2012). På tre år minskade antalet jobb på 

redaktionerna i USA med 27 procent (Chyi, Lewis & Cheng 2012). New York Times sade 

till exempel upp 20 journalister 2008 och ytterligare 100 ett år senare (Pérez-Peña 

2009). 

I Norden och Finland var situationen också länge allvarlig, och fortsätter vara det för 

många mediebolag. De flesta mediebolag har haft flera omfattande 

samarbetsförhandlingar. Helsingin Sanomat sade upp 37 journalister 2014 och KSF 

Media – som ger ut bland annat Hufvudstadsbladet, Östnyland och Västra Nyland – 

gjorde sig av med 53 årsverken, alltså en fjärdedel av de anställda, så sent som 2016 
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(Kauppalehti 2014; Evers 2016). Året innan hade KSF Media gjort sitt sämsta resultat 

någonsin, förlust på över sju miljoner euro (Rappe 2016).  

De senaste åren har vinden till slut vänt. Mediehusen som lyckats adaptera sig till den 

digitala tidsåldern har belönats – tillväxten på den digitala fronten har varit stark för 

flera bolag, medan printprodukterna fortsätter stadigt tappa mark. New York Times 

hade prenumerationsintäkter på en miljard dollar 2017, tack vare en stark digital 

tillväxt (Ember 2018). Tidningen fick 157 000 nya digitala prenumeranter under det 

sista kvartalet 2017 samtidigt som intäkterna genom digital reklam ökade med 14 

procent (Ember 2018). 2018 fortsatte den tillväxten med 109 000 nya digitala 

prenumeranter och 20 procent mer i intäkter än året innan (Peiser 2018). I Norden har 

trenden också varit lovande. Svenska DN:s digitala intäkter ökade med 25 procent 2017 

och resultatet med 15 miljoner svenska kronor (Nilsson 2018). HSS Media – som bland 

annat ger ut Vasabladet och Österbottens tidning – gjorde 1,2 miljoner euro i 

rörelsevinst 2016 (Lillqvist 2017) och ökade läsarmängden med tio procent följande år 

(Berghäll 2018). HBL visade också små positiva tecken genom att öka läsarmängden 

med en procent 2017 (Berghäll 2018). Samma år klarade Helsingin Sanomat av att öka 

antalet prenumeranter för första gången på 25 år (Berghäll 2018).  

För att sammanfatta finns det flera faktorer som pekar på att traditionella medier fått 

nytt fotfäste och är här för att stanna. I det nya medielandskapet har konkurrensen 

ändå hårdnat: mediehusen måste vara känsliga för förändringar i läsarbeteendet och 

slåss om läsarnas uppmärksamhet mot nya nyhetskanaler och sociala medier (Ekdale et 

al. 2015).  

2.1.2 En förändrad relation mellan klubbar och medier? 

Det här delkapitlet kretsar kring stor del kring förtjänad media. Därför kan det vara bra 

att först definiera begreppet. Enligt Risi (2015) är förtjänad media någonting som inte 

går att köpa eller äga, utan förtjänas organiskt. Flores (2014, s.149) definierar förtjänad 

media som ”allting som möjliggör ett varumärke att förbättra sin närvaro på internet 

utanför de egna kontaktpunkterna, utan att överhuvudtaget köpa synlighet” (egen 

översättning). Nielsen (2013) menar att förtjänad media är marknadsföring som förs 

fram av en tredje part. 

Den turbulenta tiden för medierna, de sociala mediernas framväxt och det förskjutna 

fokuset inom marknadsföringen kan ha haft konsekvenser för förhållandet mellan 



 

 

11 

idrottsklubbar och medier. I det här delkapitlet presenteras journalistikens tidigare roll 

i idrottsklubbarnas marknadsföring och vilka indikationer det finns för påståendet att 

spelplanen har förändrats. 

Vilken roll journalistiken har och vad god journalistik innebär är omtvistade ämnen. 

Enligt Rowe (2003, s. 31) har journalistiken två huvudsakliga funktioner: att granska 

och att underhålla. Sportjournalistik kan både vara granskande och underhållande – 

men faller ofta under den senare kategorin. Sportjournalistiken har ett aningen 

skamfilat och oseriöst rykte och anses ibland vara journalistikens leksaksbutik (Rowe 

2007). Sportjournalistik är oftast deskriptiv och behandlar ogärna och sällan ämnen 

som sportekonomi och sportpolitik (Schultz-Jørgensen, 2005, s. 387). Om ämnet blir 

för allvarligt händer det att sportjournalisterna inte känner att de har tid eller 

kunskapen som krävs för att behandla ämnet och ger över uppgiften till andra 

journalister (Rowe 2005).  

Sportjournalistikens ställning inom mediebolagen är ändå stark på grund av det stora 

idrottsintresset bland konsumenterna. Enligt Farrington, Kilvington, Price et al. (2012) 

är sportjournalistiken inte längre leksaksavdelningen, utan ekonomiavdelningen, på 

grund av webbtrafiken som sportnyheterna genererar. Som det nämndes i det förra 

delkapitlet har mediebolagens digitala annonsintäkter ökat, vilket betyder att antalet 

klick i större grad dikterar hur värdefull en artikel är i mediebolagens ögon (Weedon, 

Wilson, Yoon & Lawson 2016). Medierna behöver helt enkelt en gedigen 

sportrapportering för att attrahera läsare (Rowe 2003, s.24).  

Tidigare var kärleken mellan medier och idrottsklubbar ömsesidig – 

sportjournalistiken har kallats världens bästa marknadsföringsbyrå (Schultz-

Jørgensen, 2005, s. 387) och sportklubbar var beroende av medierna för att nå sina 

supportrar (Rowe 2003, s. 69). Så sent som 2013 pekade forskningsresultat på att 

fotbollsklubbar i Finland når sina supportrar bäst via tidningar, webbplatser och 

tevesändningar (Ahvenlampi & Sanevuori 2013) Samarbetet mellan medier och 

sportklubbar har till och med kallats ”det lyckligaste äktenskapet av alla” (Rowe 2003, 

s. 32).  

Men stämmer det längre? De senaste åren har det funnits tecken på att äktenskapet 

knakar i fogarna. Att klubbar ska bjuda till för journalister är inte längre hugget i sten. 

För att förstå förändringen måste man först utreda hur sportklubbar kan uttrycka sig i 

massmedierna. Det sker huvudsakligen på två olika sätt: genom att köpa annonser och 
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genom förtjänad media, alltså artiklar och inslag som klubbarna inte själva producerar. 

Min erfarenhet som sportjournalist är att det vanliga tillvägagångssättet är att en klubb 

kallar till presskonferens då det finns någonting viktigt att berätta om, eller om en stor 

match är runt hörnet. Vid matcher får journalister följa med gratis på pressläktare och 

chansen att intervjua tränare och spelare efter slutsignalen. Det händer också att 

klubbarnas ledning planterar information och nyhetstips hos betrodda och lojala 

journalister, ibland för att få gentjänster (Deitsch 2017). 

Tidigare tog klubbar lättvindigt på innehåll på sina webbplatser, men senare har börjat 

satsa mer på att nå ut till läsare. Satsningen på matchartiklar och annat innehåll har 

ökat kraftigt (Kitchin 2006). Det är lönsamt att locka supportrar till den egna 

webbplatsen med innehåll, eftersom klubbarna ofta säljer biljetter och 

supporterprodukter på samma sajt (Ioakimidis 2010) Jokerit har till exempel fliken för 

biljettförsäljning direkt bredvid fliken för nyheter på sin webbplats (figur 2). Nyheterna 

ses alltså som en sorts marknadsföring (Ioakimidis 2010).  

 

Figur 2 Jokerit placerar biljettförsäljningen bredvid nyhetssidan. Bild från Jokerits 
webbplats den 15 september 2018. 

HJK skriver till exempel egna rapporter efter varje match, som efter bortamatchen mot 

KuPS i fotbollsligan i augusti 2018 (HJK 2018). Ishockeyklubbarna HIFK och Jokerit 
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gör samma sak. Rapporterna ser ut som journalistiska texter – men har en klar 

skillnad. De är nästan uteslutande okritiskt positivt vinklade och tar aldrig upp ämnen 

som är obekväma för klubben, vilket strider mot journalistikens principer (Rowe 2003, 

s. 31). Det är här som den nya motsättningen kommer fram, vilket ger upphov till en 

rad frågor: Varför ska idrottsklubbar släppa kritiska journalister in på skinnet då 

klubbarna själva kan sköta rapporteringen på ett positivt sätt? Vilket mervärde anser 

klubbarna att samarbetet med massmedier ger? 

De senaste åren finns det antydningar om att klubbar – och arrangörer – börjat 

ifrågasätta mediesamarbetet och blivit mer kritiskt inställda mot journalister. Ett färskt 

exempel från Sverige är arrangörerna till musikevenemanget Emmabodafestivalen. Då 

tidningen Barometern lämnade in en ansökan om ackreditering för en journalist och en 

fotograf nekades tidningen gratis tillgång till festivalen, något som inte tidigare hänt 

(Johansen 2018). Arrangörerna motiverade beslutet med att tidningen tänkte ställa 

artiklarna bakom betalvägg och att de då inte var av besökarnas intresse (Johansen 

2018). Det här exemplet är av intresse av två orsaker: Dels är en musikfestival och 

idrottsevenemang likartade och tävlar delvis om samma målgrupper. Dels har allt fler 

tidningar i Finland börjat ställa artiklar bakom betalvägg. Till exempel är Helsingin 

Sanomats artiklar delvis bakom lås och HSS Medias artiklar nästan uteslutande bakom 

lås och endast tillgängliga för betalande prenumeranter.  

Journalister i USA som bevakar den amerikanska fotbollsligan NFL säger sig känna av 

ett bistrare klimat mellan klubbar och journalister. Journalisten Les Bowen, som 

bevakar Philadelphia Eagles, säger att klubbarnas tankesätt har förändrats från 

öppenhet och tanken att ju mer uppmärksamhet desto bättre till protektionism och 

misstänksamhet (Deitsch, 2017). ”We are a necessary evil, except they aren’t too sure 

about the necessary part.” (Les Bowen i Deitsch 2017).  

Förbistringen mellan journalister och NFL-klubbar tog uttryck i att en Eagles-

bevakande journalist blev utslängd från pressläktaren i januari 2017 (Deitsch 2017). 

Reportern Eric Branch, som bevekar San Francisco 49ers, tror att många klubbar gärna 

skulle se att lagens webbplatser skulle bli den huvudsakliga förmedlaren av information 

som berör NFL (Deitsch 2017).   

I Sverige har den uppskattade och prisbelönte sportjournalisten Olof Lundh kritiserat 

hur fotbollsklubbar och herrlandslaget bemöter journalister. Han går så långt som att 

säga att journalistiken är under attack (Lundh 2018). ”Hela utvecklingen blir att man 
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på olika sätt screenar bort dem som ställer fel frågor eller skriver fel saker. En del får 

helt enkelt mindre tillgång för att de gjort fel vinkel.” (Lundh 2018). Utvecklingen har 

gjort att vissa journalister skriver mindre kritiskt och mer positivt för att få tillgång till 

spelare (Lundh 2018).  

I nästa delkapitel granskas betydelsen av ägd och förtjänad media ur idrottsklubbarnas 

synvinkel. 

2.2 Uppkomsten av värde för mediekonsumtionen  

Enligt Rowley (2008) måste man förstå sig på konsumenternas värdeskapande process 

för att kunna granska effekten av marknadsföring.  Rowley (2008) anser att värdet av 

konsumtionen ger form åt upplevelsen och leder till beslutsfattande och köpbeslut. Den 

här diskussionen är av särskilt intresse då man jämför förtjänad och ägd media. För att 

förstå det krävs en genomgång av de senaste decenniernas paradigmskifte inom 

marknadsföringsforskningen. Paradigmskiftet är relevant för den här avhandlingen, 

eftersom det är lätt att dra paralleller mellan förtjänad media och ett varudominant 

tankesätt. På motsvarande sätt är ägd media starkare sammankopplat med den 

servicedominanta logiken. 

Den rådande uppfattningen om marknadsföring baserade sig länge på 

marknadsföringsmixen, som regerade i 40 år till mitten av 1990-talet (Grönroos 1997) 

Problemet med de fyra P:na (produkt, pris, påverkan, plats) i marknadsföringsmixen är 

enligt Grönroos (1997) att de inte är teoretiskt förankrade och i stället frånkopplad från 

både kunder och verkligheten. Från och med 1990-talet växte nya tankar om en 

servicedominant logik fram och förändringen blev snabbt så stor att det benämndes 

vara ett dominant tankesätt eller rentav ett paradigmskifte (Ravald & Grönroos 1996; 

Vargo & Lusch 2004; Lusch & Vargo 2006; Grönroos 1997). Fokus inom 

marknadsföringsforskningen skiftade från producent och företag till konsument och 

kund och fick benämningen servicedominant logik, (Lusch & Vargo 2006).  Den 

servicedominanta logiken är starkt sammankopplad med relationsmarknadsföring, 

som för fram nya tankar om hur värde uppstår mellan företag och konsumenter 

(Ravald & Grönroos 1996; Vargo & Lusch 2004; Lusch & Vargo 2006; Grönroos 1997). 

Under marknadsföringsmixens tidevarv var den rådande uppfattningen att företaget 

stod för den värdeskapande processen genom att erbjuda kunder produkter, medan 

den servicedominanta logiken anser att kunden står i centrum och bestämmer – 

värdeskapandet är en social process (Vargo & Lusch 2004). Enligt Vargo & Lusch 
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(2004) uppstår värdet i interaktionen mellan företag och konsument – företaget 

kommer med ett värdeerbjudande som kunden sedan har makten över. Grönroos 

(2008) menar att kunden egentligen inte är intresserad av vad som köps utan vad 

inköpet medför för fördelar, vilket betyder att allting som säljs kan betecknas som 

service. Det är ett steg bort från det varudominanta tankesättet. Till exempel ses värdet 

av att köpa en bil inte själva klumpen av plåt och metall, utan det som inköpet medför. 

Bilen medför lättare transport och kan fungera som en statussymbol. Bilen är en service 

och värdet är upp till kunden att bestämma. Vargo och Lusch (2004) illustrerar 

skillnaderna mellan det varudominanta tankesättet och det kundcentrerade tankesättet 

med tabell 2.  

 

Tabell 2 Det varucentrerade tankesättet i jämförelse med det servicedominanta, baserad 
på Vargo och Lusch (2004) 

Paradigmskiftet har gjort att synen på marknadsföring förändrats. Då marknadsmixen 

var det rådande tankesättet ansågs marknadsföring vara lätt att bemästra och 

frånkopplades från företagets egentliga verksamhet, vilket gjorde att 

marknadsföringsavdelningen kunde fjärmas från både kunder och verkligheten 
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(Grönroos, 1997). Inom den servicedominanta logiken är långsiktiga relationer, 

interaktivitet och täta kundkontakter i fokus (Ravald & Grönroos 1996; Vargo & Lusch 

2004; Lusch & Vargo 2006; Grönroos 1997). Grönroos (1997) skriver att relationers 

skapande och upprätthållande är marknadsföringens hörnstenar. I stället för 

produktkvalitet är det interaktionskvalitet som är det dominanta (Grönroos 1997). 

Marknadsföringen anses vara en social process som hela företaget är inblandat i, vare 

sig de anställda vill det eller inte (Grönroos 1997; Lusch & Vargo 2006). Fokus har 

alltså skiftat från envägs masskommunikation till mer nischad och personlig 

tvåvägskommunikation.  

Förtjänad media handlar mer om en envägskommunikation mellan ett medieföretag 

och kunder: masskommunikation. Företaget är inte i direkt kontakt med kunderna, 

utan gör det via en mellanhand. Det betyder att möjligheten till interaktion med kunder 

är låg. Via ägd media – till exempel på Facebook, Twitter och Instagram – kan däremot 

företag vara i direkt kontakt med sina kunder interagera. Det är i linje med vad den 

servicedominanta logiken förespråkar: ständig kommunikation, interaktion och fokus 

på långsiktiga kundförhållanden (Vargo & Lusch 2004; Ravald & Grönroos 1996). 

Vargo och Lusch (2004) skrev redan för fjorton år sedan en uppmaning som i en 

mediekontext låter som en uppmaning för företag att fokusera på ägd media och inte på 

förtjänad media. 

Historically, most communication with the market can be characterized as one-way, mass 
communication that flows from the offering firm to the market or to segments of markets. A 
service-centered view of exchange suggests that individual customers increasingly specialize and 
turn to their domesticated market relationships for services outside of their own competences. 
Therefore, promotion will need to become a communication process characterized by dialogue, 
asking and answering questions. (Vargo & Lusch 2006:13) 

 
Enligt Williams och Chinn (2010) har många sportorganisationer i USA omfamnat 

relationsmarknadsföringens principer, eftersom supportrarna vill ha långa 

förhållanden med klubben. Det är ingen hemlighet att sportsupportrar i allmänhet är 

väldigt lojala. Med följande modell illustrerar Williams och Chinn (2010, s. 428) hur 

gemensamt värde skapas i växelverkan mellan proaktiva konsumenter och 

sportklubbar. 
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Tabell 3 Värdet av proaktiva konsumenter för sportklubbar, baserad på Williams & Chinn 
(2010) 

Tabell 3 är intressant eftersom Williams och Chinn (2010) anser att sportklubbar inte 

är lika beroende av traditionella medier om de använder sig av 

relationsmarknadsföring.  
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2.3 Att mäta effekten av förtjänad och ägd media  

Den här delrubriken handlar om medieinnehåll som företag och klubbar själva skapar 

– alltså ägd media. Med ägd media avses kommunikation på den egna webbplatsen, 

och på sociala medier. Följande tabell, delvis baserad på Rowley (2008, s. 530), 

åskådliggör skillnaden mellan förtjänad media och ägd media.  

 

Tabell 4 Skillnaden mellan förtjänad och ägd media, baserad på Rowley (2008) 

Mätningen av förtjänad medias spridning underlättas av att företagen själva är 

avsändare och har därmed tillgång till mer statistik som kan stå som grund till det 

analytiska underlaget. Inom litteraturen finns det många teorier om hur mätningen av 

ägd media kan och ska gå till (Murdough 2009; Frösen et al. 2016; Wirtz & Tomlin 

2000; Fisher 2009) – men också kritiska röster som ifrågasätter om det 

överhuvudtaget lönar sig att försöka mäta effekten av sådan marknadsföring (Fisher 

2009).  

Hur ska man gå till väga? Enligt Murdough (2009) och Fisher (2009) måste man utgå 

från målet och inte metoden då man funderar på mätningen, eftersom media bara är ett 

verktyg i att nå företagets målsättning. Efter att ha definierat vad man vil nå kan man 

skissa upp en strategi, designa taktiken för att mäta, starta projektet och till slut justera 

och optimera metoden för att maximera nyttan (Murdough 2009) Fisher (2009) anser 

att målen måste vara klart formulerade och kvantifierade. Att begränsa antalet mätetal 
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är också viktigt. Om man analyserar alltför mycket kan det resultera i att man 

paralyseras, blir rådvill och inte klarar av att agera (Murdough 2009; Frösen et al. 

2016; Fisher 2009). Efter att ha identifierat målen anser Murdough (2009) att man 

borde identifiera lämpliga nyckeltal (engelska: Key Performance Indicator, alltså KPI) 

och fastställa riktvärden och mål.  

Murdough (2009, s. 94) föreslår följande exempeltabell som stöd för mätningen.  

 

Tabell 5 Murdoughs (2009) rekommendationer för mätning av marknadsföringens 
effektivitet.  

Svårigheten och vikten av att särskilja mellan positiva och negativa inlägg diskuteras 

nedan. Murdoughs modell är nio år gammal och dels redan föråldrad – antal 

nedladdade broschyrer är till exempel knappast ett relevant mått i dagens värld.  

Bland de mest grundläggande nyckeltalen som föreslås i litteraturen finns sidvisningar, 

unika besökare och antal klick (Fisher 2009). Fisher (2009) argumenterar för att det 

inte längre räcker att bara analysera kvantitativa attribut, eftersom kunderna också för 

egna diskussioner med varandra på olika plattformar. Eftersom kvantitativa mätningar 
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inte särskiljer på positiva eller negativa inlägg (Guillory 2017) anser Fisher (2009) att 

man bör mäta kvalitativa attribut i meddelanden, som innebörd, ton och nivå av 

aktivitet. Frösen et al. (2016), som analyserat formella system för att mäta 

marknadsföringens prestanda (MPM), pekar ut att ett företags storlek också påverkar 

hur bra ett visst system fungerar. För små företag fungerar selektiva och fokuserade 

MPM-system bättre, medan större företag behöver omfattande MPM-system för 

maximal prestanda (Frösen 2016). Författarna föreslår att små företag antingen ska 

använda sig av data om kundernas attityder eller data om konkurrens och finans 

(Frösen et al. 2016). Det är viktigt att informationen är precis, representativ och 

pålitlig, annars kan det resultera i felaktiga slutsatser och vara skadlig för företagets 

ekonomi (Wirtz & Tomlin 2000; Frösen et al. 2016). 

Figur 3 åskådliggör informationsgången för ägd media och förtjänad media ur en 

idrottsklubbs synvinkel.  

 

Figur 3 Informationsgången för förtjänad media och ägd media 
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2.3.1 Utmaningar med att mäta effekten av marknadsföringen 

Att känna till vilket resultat marknadsföringssatsningen ger är viktigt. Rust et al. 

(2004) anser att marknadsförare tidigare inte har ställts till svar för satsningens 

resultat och att deras ställning inom företag därmed förvärrats. Det finns problem 

associerade med mätningen av marknadsföringens effekter. Vissa faktorer är kopplade 

till marknadsföringen som helhet, andra är associerade med förtjänad media. Flores 

(2014) påpekar att förtjänad media alltmer kretsar kring sociala medier och att effekten 

är svår att mäta – trots att förtjänad media är en viktig del av marknadsföringen som 

helhet. 

Rust et al. (2004) lyfter fram tre problem med mätningen av marknadsföringens 

effekter: 

• Det är svårt att mäta vilka långsiktiga effekter marknadsföringen har. 

• Det är svårt att separera marknadsföringen från företagets andra aktiviteter. 

• Det räcker inte med att enbart använda rent finansiella metoder för att motivera 

marknadsföringen, det behövs också icke-finansiella metoder.  

Rust et al. (2004) illustrerar svårigheten med långsiktig mätning med att påpeka att det 

är viktigt att särskilja mellan hur effektiv och effektfull marknadsföring är. En kampanj 

kan vara effektiv och leda till kortsiktiga fördelar, men vara skadlig på lång sikt (Rust et 

al. 2004).  

Vad förtjänad media beträffar finns det ytterligare problem då man mäter 

marknadsföringens effekter. Problemen ligger i att det inte är företaget som spelar 

huvudrollen i hur meddelandena sprids, tas emot och når publiken – utan journalister 

och mediebolag. Det finns ingen enkel lösning för företag att ta reda på hur en artikel 

som publiceras i Helsingin Sanomats printtidning och på webben når ut till den 

potentiella målgruppen. Samtidigt som smidiga digitala verktyg för mätning av ägd 

media växt fram har utvecklingen för verktyg att mäta förtjänad media sackat efter. 

Kopplingen mellan en lyckad strategi gällande förtjänad media och positiva resultat för 

företaget har varit svår att bevisa (Lovett & Staelin 2012; Stephen & Galak, 2012).  

Enligt Russell (2011) finns det inget verktyg som fungerar, eftersom de som finns till 

hands är konstruerade för att analysera köpt eller ägd media. Att använda sig av 

koncept som ”click through rates”, kostnad för att nå tusen personer eller kostnad per 
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klick fungerar helt enkelt inte vad förtjänad media beträffar (Russell, 2011). 

Motsättningen mellan journalister och företag – som behandlades i det förra kapitlet – 

gör också mätningen svårare. Om man mäter hur mycket spridning förtjänad media får 

kan resultatet bli snedvridet, eftersom positiv synlighet och negativ synlighet tillskrivs 

lika värden. Det betyder att en starkt negativ text och en hyllningstext uppfattas lika, 

trots att mottagaren inte kommer att reagera på samma sätt.  

Det finns ändå personer som menar att det finns fungerande verktyg för att mäta 

förtjänad media – men de har en egen ko i diket. Ett exempel är Kaila Garrison (2018), 

som är vice ordförande för Cisions marknadsföring. Cision har ett verktyg som går ut 

på att företag till exempel ska använda sig av speciella URL-adresser i 

pressmeddelanden. Jag ställer mig mycket skeptisk till att metoden fungerar i 

praktiken. Bara för att en journalist öppnar ett pressmeddelande och klickar sig in på 

webbplatsen behöver det inte betyda att det leder till en text. Om meddelandet leder till 

en text är det inte heller klart om den är positiv eller negativ. Enligt Ashley & Tuten 

(2015) leder bristen på vetskap över meddelandenas effekt till att företagsstrategier för 

sociala medier ofta endast är förankrade i känslor. Man gör helt enkelt på det sättet 

som känns bäst, utan att veta vad satsningen leder till.  

2.4 Ägd media och förtjänad media 

I det här delkapitlet behandlas värdet av ägd media och förtjänad media ur en 

idrottsklubbs synvinkel. 

2.4.1 Betydelsen av ägd media 

De senaste åren har mycket av forskningen inom marknadsföring och media kretsat 

kring sociala medier, vilket är naturligt. Tillväxten har varit stark och idrottsklubbar i 

Finland har ökat satsningen på att synas på Facebook, Instagram, Twitter och andra 

plattformar. Genom att använda sig av sociala medier kan idrottsklubbar nå ut till sin 

publik på andra sätt än via traditionella mediekanaler. Sociala medier ger klubbar 

chansen att förstå sina fans bättre och ha mer avancerade interaktioner på ett 

resurseffektivt sätt (Abeza, O’Reilly & Reid 2013). Det är också lätt att analysera 

effekten av kommunikationen, eftersom data direkt finns till hands (Mikkonen-

Mannila, intervju 16.3.2017). Fotbollsklubben HJK hade till exempel klara mål med sin 

aktivitet på sociala medier år 2017 och ansåg att det är lätt att hålla kontakten med 

fansen via olika kanaler. ”Vi måste hålla kontakt med de supportrar som stöder oss i 
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vardagen, göra dem nöjda, lyssna på dem och betjäna dem”. (Mikkonen-Mannila, 

intervju 16.3.2017). 

HJK ansåg tidigare att det enda sättet att nå potentiella nya fans bland unga vuxna är 

genom att tilltala dem på sociala medier (Ruokolainen 2012). HIFK och Jokerit har haft 

stor nytta av sociala medier. I en undersökning från 2014 svarade 43,6 procent av 

informanterna – som bestod av Jokeritsupportrar – att Jokerits aktivitet på sociala 

medier har haft en stor inverkan på sättet de följer med nyheter och evenemang 

(Eloranta 2014). 27,1 procent svarade att aktiviteten ökat deras känsla av tillhörighet 

(Eloranta 2014). HIFK:s vd Jukka Valtanen anser att klubbens marknadsföring på 

sociala medier har stor påverkan på publiksiffran (Inkilä 2017) och klubbens viktigaste 

kommunikationskanaler är den egna webbplatsen och sociala medier (Jalonen 2015).  

Enligt Harry ”Hjallis” Harkimo är det förändrade fokuset från förtjänad media till ägd 

media förankrat i ett sponsorlandskap som inte fungerar som tidigare. Harkimo – 

Jokerits styrelseordförande och OS-guldmedaljören Iivo Niskanens manager – talade 

om ämnet vid ett sponsringstillfälle i Helsingfors i oktober 2018 och sade att företag 

inte längre är intresserade av synlighet i traditionella medier, utan allt handlar om 

sociala medier. Harkimo illustrerade förändringen från en kontraktsdiskussion mellan 

Iivo Niskanen och ett företag sommaren 2018: ”Företaget var inte alls intresserat av 

tidningar eller tidningsreklam, det ville bara veta hur många som följer Niskanen på 

Instagram och andra sociala medier.” (Harry Harkimo i Backman 2018)  

Summa summarum går det att konstatera att sociala medier spelar en betydande roll 

för idrottsklubbar och att den ökade satsningen på ägd media också spelar roll för att 

klubben ska vara relevant i sponsorvilliga företags ögon.  

2.4.2 Betydelsen av förtjänad media 

Det ser ut att finnas konsensus om att förtjänad media fortsättningsvis spelar en viktig 

roll i marknadsföringen. Keller & Fay (2012) argumenterar för vikten av förtjänad 

media bland annat genom att lyfta fram att meddelande når inflytelserika personer, 

som är öppensinnade och kunskapstörstande. Genom att nå dessa personer med 

information kan den snabbt spridas vidare till andra (Keller & Fay 2012). Garrison 

(2018) poängterar att potentialen med förtjänad media har blivit större, eftersom 

spektret ökat från enbart tidningar och tidskrifter och innefattar numera inlägg på 

bloggar och sociala medier. Traditionella medier fortsätter vara den mest pålitliga 
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nyhetskällan och spelar en viktig roll för att göra ett varumärke legitimt (Risi 2015; 

Nielsen 2013). 

Undersökningar visar också att personer som konsumerar media ofta gör det i sociala 

situationer och för diskussioner i samband med konsumtionen (Keller & Fay 2012), 

vilket kan påverka försäljningen. Stephen & Galak (2012) skriver att förtjänad media 

per inlägg påverkar försäljningen i större utsträckning än aktivitet på sociala medier. 

Man måste ändå komma ihåg att inläggen som kategoriseras som förtjänad media i 

allmänhet är mycket glesare än inläggen som kategoriseras som ägd media (Stephen & 

Galak 2012). Nyhetskonsumtionen har förblivit stark även om medieformen förändrats. 

Enligt en undersökning som mediekoncernen Sanoma lät genomföra hösten 2018 

använder 86 procent av finländarna en smarttelefon och nästan samtliga konsumerar 

nyheter i mobilen varje dag (Sanoma 2018). Det är en ökning med åtta procentenheter 

på två år (Sanoma 2018).  

För att sammanfatta så finns det flera indikationer på att förtjänad media fortfarande 

spelar en framträdande roll inom marknadsföringen. Problemet för marknadsförare är 

att det fortfarande är svårt att mäta effekten av förtjänad media, medan det blivit 

lättare att se vilka resultat ägd media ger, vilket framkom i delkapitel 2.4.  
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3 METOD 

Metodkapitlet inleds med en diskussion om forskningsfilosofi och ansats. Efter det 

motiveras valet av kvalitativt tillvägagångssätt med intervjuer som grund. Efter det 

behandlar jag urvalet av informanter, samt intervjuer som forskningsmetod. Sedan 

följer information om informanterna och en genomgång av intervjuguiden. Kapitlet 

avslutas med en kritisk granskning av undersökningens kvalitet.  

3.1 Forskningsfilosofi 

Genom att redogöra om forskningsfilosofi avslöjar forskaren hur hen ser på samhället 

och världen.  Det är viktigt för att läsaren ska förstå hur författaren resonerar kring 

forskning och databehandling. Olika forskningsfilosofier skiljer sig från varandra och 

står som grund för hur forskaren förhåller sig till forskningsfrågor och data. 

Forskningsfilosofin färgar helt enkelt forskningen. (Hudson & Ozanne 1988) 

Två av de mest dominanta forskningsfilosofierna är interpretivismen och positivismen. 

På många sätt är dessa filosofier varandras motpoler. Positivister anser att världen är 

precis och mätbar, de följer protokoll noggrant och gör ogärna metodförändringar 

under forskningens gång (Hudson & Ozanne 1988). Positivister strävar efter att hitta 

allmänna lagar som går att överföras till oändligt många fenomen (Hudson & Ozanne 

1988). Filosofin är starkt anknuten till kvantitativa metoder. Interpretivister, å sin sida, 

anser att världen är en social konstruktion och föränderlig – olika personer uppfattar 

världen på olika sätt (Hudson & Ozanne 1988). Till skillnad från positivister anser 

interpretivister att forskare färgar forskningen och påverkar intervjuobjekt, de är mer 

tillåtande till förändringar under undersökningens gång och accepterar att forskaren 

och informanterna tillsammans bidrar till att forskningen utvecklas i olika riktningar 

(Hudson & Ozanne 1988). Interpretivister föredrar att studera sina objekt i deras 

naturliga miljöer (Hudson & Ozanne 1988). Den interpretivistiska filosofin är 

förknippad med kvalitativa metoder.  

Den här avhandlingen kan kategoriseras som interpretivistisk. Det överensstämmer 

både med min personliga övertygelse och lämpar sig för min forskning, som är 

kvalitativ med ett rätt begränsat underlag av informanter. Det behövs svängrum för att 

vid behov ändra forskningsansatsen under arbetets gång, vilket den interpretivistiska 

filosofin tillåter (Hudson & Ozanne 1988). Min forskning är också deduktiv. Jag har 

inlett forskningen med att utgå från information och teorier som redan existerar. Efter 
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att jag läst mig in på litteraturen som behandlade förtjänad och ägd media, nyckeltal 

och mätteorier skapade jag en avhandling. Min avhandling relaterar till den tidigare 

litteraturen, men är också särskiljande.    

3.2 Val av informanter 

Att diskutera urvalet i avhandlingen är viktigt – det kan hjälpa eller stjälpa forskningen. 

Ett felaktigt urval kan förstöra avhandlingens trovärdighet och leda till att forskningen 

får ett felaktigt resultat (Silverman 2011, s.26). Ett urval kan antingen vara 

slumpmässigt eller meningsfullt. Inom kvalitativa forskningar är ett slumpmässigt 

urval sällan rätt väg att gå, eftersom man strävar efter att förstå ett visst fenomen och 

därför behöver komma i kontakt med rätt personer. Meningsfulla urval kan fattas 

genom olika metoder. Patton (2014, s. 266–272) beskriver ett antal olika metoder, från 

extrema fallstudier till bekvämlighetsurval. Min urvalsmetodik kan klassas som ett 

kriterieurval. Jag har identifierat ett antal egenskaper som mina informanter ska ha. 

Metoden kan vara gynnsam då man letar efter informationsrika fall (Patton 2014, s. 

281). I urvalsprocessen identifierade jag först lämpliga idrottsklubbar och sedan 

lämpliga informanter inom klubbarna. Alla informanter i den här avhandlingen jobbar 

som ansvariga för klubbarnas marknadsföring och/eller kommunikation.  

Valet av kriterieurval motiveras också med antalet informanter i avhandlingen. Min 

avgränsning är stora fotbolls- och ishockeyklubbar i huvudstadsregionen. Jag har 

beslutat om avgränsningen baserat på att ishockey och fotboll är de största 

lagsporterna i huvudstadsregionen och de utgör ett lagom antal objekt att granska. Det 

finns bara fem idrottsklubbar som fyller kriterierna för att vara en ”stor ishockey- eller 

fotbollsklubb i huvudstadsregionen. Kvale & Brinkmann (2009, s. 129) rekommenderar 

minst fem informanter i en kvalitativ undersökning, så undersökningsmaterialet fyller 

kriterierna. De stora ishockey- och fotbollsklubbarna i huvudstadsregionen är följande: 

Jokerit (KHL-klubb i ishockey, Helsingfors), HIFK ishockey (ligaklubb i Helsingfors), 

HJK (fotbollsligaklubb i Helsingfors), Esport Honka (fotbollsligaklubb i Esbo) och 

HIFK fotboll (division 1-klubb i Helsingfors).  

3.3 Intervjuforskningar 

Syftet med avhandlingen är att skapa ett eget ramverk för att förstå idrottsklubbars mål 

och resonemang med sin ägda media samt med samarbetet med traditionella 

journalister I den här avhandlingen använder jag mig av semistrukturerade intervjuer 
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för att fylla syftet. Ett kvalitativt metodval motiveras med att det helt enkelt inte finns 

tillräckligt med informanter för att motivera valet av en kvantitativ metod. Eftersom 

ämnet är relativt okänt och svaren oberäkneliga krävs en del svängrum för att ställa 

följdfrågor och vid behov justera forskningens frågeställning under arbetets gång. Om 

man inte på förhand är helt övertygad om vilka svar man söker efter är också stela 

enkätundersökningar ett otacksamt val (Flyvbjerg 2006). Intervjuer är ett 

rekommenderat tillvägagångssätt då man vill samla in information som handlar om 

personers uppfattningar, handlingar och värderingar (Østbye & Larsson 2004, s. 99), 

vilket avhandlingen handlar om. Intervjuer kan leda till information och insikter som 

andra metoder inte klarar av att ge (Diefenbach 2009). Genom att först åskådliggöra 

sättet informanterna tänker och resonerar i olika frågor kan jag sedan konstruera ett 

ramverk som illustrerar processen.  

Intervjuforskningar kan vara strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade 

(Østbye & Larsson 2004, s. 102). En strukturerad intervju är helt bunden till en på 

förhand bestämd intervjuguide, en ostrukturerad intervju har en svävande struktur, 

medan en semistrukturerad intervju är ett mellanting (Østbye & Larsson 2004, s. 102). 

De olika intervjuformerna skiljer sig också på en punkt: hur mycket kontroll forskaren 

har över intervjusituationen. Vid ostrukturerade intervjuer har till exempel forskaren 

en klar plan, men ingen kontroll över svaren (Harrell & Bradley 2009). Den här 

avhandlingen är betjänt av en semistrukturerad intervjumetod, eftersom ämnet är känt 

på förhand, men svaren oberäkneliga. Ejvegård (1993, s. 50) avråder rentav forskare 

från att använda strukturerade intervjuer, eftersom metoden då förlorar en del av 

fördelarna, som den explorativa aspekten. Samtidigt är det viktigt att behålla kontrollen 

över ämnena som diskuteras, vilket en semistrukturerad intervju tillåter, men inte är 

fallet med en ostrukturerad (Harrell & Bradley 2009). Semistrukturerade intervjuer 

lämpar sig särskilt då forskaren vill gå på djupet i ett visst ämne och nå djup förståelse 

om svaren som ges (Harrell & Bradley 2009), vilket på pricken passar in för den här 

avhandlingen. Eftersom kvalitativ forskning handlar om att upptäcka saker klarnar 

undersökningens slutliga mål först under forskningens gång (Diefenbach 2009). 

Forskningen kan därför behöva omformuleras mitt under processen, vilket kan ses som 

framgång och inte bakslag (Diefenbach 2009).  
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3.4 Intervjuguide 

Intervjuguiden i den här avhandlingen fungerade huvudsakligen som stöd för mig själv. 

Genom att använda en klart formulerad intervjuguide är det lättare att styra in 

diskussionen på rätt ämnen och minnas att behandla alla ämnen som man ämnat att 

göra. I semistrukturerade intervjuforskningar är intervjuguiden inte absolut (Østbye & 

Larsson 2004, s. 102) – det går alltså att behandla frågor utanför den egentliga ramen 

för intervjuguiden. Intervjuguiden ska fungera som riktlinje och hålla samtalet på rätt 

spår, men öppen dialog är tillåten. Syftet med intervjuerna är ändå sist och slutligen att 

få information av informanterna. Eftersom svaren på förhand är oberäkneliga vore det 

kontraproduktivt att använda sig av ett på förhand bestämd och stel intervjuguide. 

Följdfrågor och preciseringar är nödvändiga. Intervjuguiden säkerställer ändå att alla 

informanter svarar på vissa på förhand bestämda frågor. Det möjliggör en bättre 

jämförelse i resultat- och analyskapitlen (Ejvegård 1993, s. 50). Frågorna ska vara 

klara, forskaren ska lyssna aktivt och vara empatisk men neutralt och dessutom flexibel 

och förberedd på förändring (Patton 2014, s. 439).  

Min egen bakgrund ligger inom journalistiken. Då jag skrev den här avhandlingen var 

jag tillsvidareanställd på Nyhetsbyrån SPT, som levererar innehåll för bland andra 

Hufvudstadsbladet och Vasabladet. Min egen erfarenhet av frågor som är bestämda på 

förhand är att de ibland fungerar bra och ibland sämre – beroende på intervjuobjektet. 

Om den intervjuade för in diskussionen på ett intressant spår måste utfrågaren vara 

alert och ha sinnesnärvaro nog att ställa följdfrågor (Harrell & Bradley 2009) – det 

viktigaste är att forskaren är påläst och känner till ämnet utan och innan (Rabionet 

2011). Om forskaren misstänker att informanten inte gett all information om ett ämne, 

eller gett ett svar som inte besvarar den ursprungliga frågan måste också följdfrågor 

eller precisionsuppmaningar ställas (Harrell & Bradley 2009). Om det dyker upp ett 

intressant spår tidigt under forskningen kan forskaren be de andra informanterna att 

svara på likadana frågor. Det är ändå viktigt att alla intervjuer genomförs på liknande 

sätt och behandlar samma teman, annars blir inte informationen jämförbar (Harrell & 

Bradley 2009). Målsättningen med avhandlingen är sist och slutligen att ge en så 

rättvis och nyanserad bild som möjligt av idrottsklubbarnas förhållande med 

journalister. 

Frågorna i intervjuguiden för den här avhandlingen är öppna och går inte att besvara 

med ett ja eller nej. Ett exempel på en öppen fråga är ”vad är er målsättning med 

förtjänad media?”. Den första frågan i intervjun – ”berätta om din bakgrund på företag 
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x” – är öppen och bred, vilket Harrell & Bradley (2009) rekommenderar. Genom att 

göra det uppmuntrar man informanten att tala och hen kan lättare slappna av. 

Frågorna är också strukturerade grovt taget i viktighetsordning, som Harrell & Bradley 

(2009) rekommenderar. Uppdelningen motiveras av att informanten i värsta fall kan 

vara under tidspress och svara kortare på frågor i slutet av intervjun. 

Intervjuprotokollet innehåller en introduktion, en genomgång av hur informationen 

behandlas och själva frågorna – en uppdelning som Harrell & Bradley (2009) 

rekommenderar. Intervjuguiden avslutas med en öppen fråga: ”har du någonting att 

tillägga”, enligt Pattons (2014, s. 470) riktlinjer. Intervjuguiden finns som bilaga i slutet 

av avhandlingen. 

Jag har gjort tusentals intervjuer i mitt arbete som journalist och lärt mig några läxor 

den hårda vägen, som att inte ställa två frågor på en gång eller ställa frågor som är 

ledande, vilket också Harrell och Bradley (2009) samt Ejvegård (1993, s. 49) påpekar 

att är ovist att göra. Generellt sätt är det bäst att ställa öppna frågor, som inte går att 

svara på med ett ja eller nej (Patton 2014, s. 252). Då får man oftast ett resonemang på 

köpet. Om man inte är nöjd med ett svar brukar ett inskjutet ”hur menar du” eller ”kan 

du vidareutveckla den tanken” fungera som en bra följdfråga som öppnar upp 

tankegångar. 

3.5 Informanterna 

Intervjuerna för den avhandlingen genomfördes i oktober 2018. Ingen av 

informanterna begärde anonymitet för att ställa upp i undersökningen, så alla 

personers namn är utskrivna. Sammanlagt sex personer intervjuades. HIFK fotboll ville 

att sportchefen Mika Lönnström skulle intervjuas tillsammans med marknadsförings- 

och kommunikationsansvarige Jari Hyvärinen. Det eftersom Hyvärinen är nyanställd 

och Lönnström hade tidigare hand om Hyvärinens uppgifter. Eftersom det var 

informanternas explicita önskan och det inte fanns några skäl att skjuta ner upplägget 

genomfördes intervjun på sättet HIFK önskade. Jag anser jag att informationen blev 

mer komplett och nyanserade tack vare pluraliteten av åsikter. I resultat- och 

analyskapitlet står det klart och tydligt om det är Hyvärinen eller Lönnström som 

bidragit med informationen som det hänvisas till. 

Intervjuerna genomfördes på platser som informanterna föreslog. Fyra av intervjuerna 

gjordes på informanternas kontor, de två övriga på ett lugnt café i Tölö, Helsingfors. 

Min erfarenhet som journalist är att det är ett bra upplägg, eftersom de intervjuade då 
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känner sig mer bekväma. Tabell 6 åskådliggör när intervjuerna med de olika 

informanterna genomfördes och intervjuernas längd. 

 

Tabell 6 Intervjuerna som gjordes för avhandlingen med tidpunkt och längd 

Alla intervjuer bandades in och transkriberades för vidare analys, vilket Rabionet 

(2011) och Ejvegård (1993, s. 46) rekommenderar. 

För läsarvänlighetens och tydlighetens skull har jag i allmänhet skrivit ut namnet på 

klubbarna och inte namnet på informanterna i resultat- och analyskapitlet. Det 

motiveras med antagandet att läsaren har lättare att hänga med om det står att HIFK 

ishockey tycker någonting i stället för om det står att P. Linnavalli tycker någonting. 

Valet att skriva ut klubbnamnet och inte personnamnet motiveras också med att 

samtliga personer är i sådana positioner att deras åsikter och attityder är representativa 

för klubbens förhållandesätt. 

3.6 Analysmetod 

Analysen av kvalitativa forskningar ställer höga krav på forskarens förmåga, eftersom 

det är upp till forskaren att bevisa att forskningen gett resultat. En analys bryter ner 

komplexa helheter till hanterbara enheter – forskaren dissekerar, reducerar, sorterar 

och rekonstruerar informationen (Spiggle 1994). Till skillnad från kvantitativa 

forskningar finns det inga numeriskt bevisade samband eller signifikanser. Det finns 

inget recept för analys eller metod som pekar ut vilka svar som är viktiga, bara 
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vägledning (Patton 2014, s. 521). Men forskaren är inte helt hjälplös, det finns många 

olika teorier för hur analysen av kvalitativa forskningar ska gå till, som grundad teori, 

diskursanalys och induktiva metodiker (Thomas 2006). Verktygen och metoderna är 

viktiga, eftersom kvalitativa undersökningar ofta leder till stora mängder 

intervjutranskriberingar som kan vara svårt eller rentav omöjligt att hantera utan 

någon sorts struktur. Vilken analysmetod som används ska dikteras av forskningens art 

och syfte (Thomas 2006). 

I den här avhandlingen följde jag Thomas (2006) rekommendationer för analysens 

framskridande: 

• Efter att intervjuerna är gjorda ska transkriberingstexten formateras så att 

bland annat fonten är likadan för alla intervjufiler.  

• Forskaren ska läsa igenom alla transkriberingar flera gånger så att hen förstår 

alla teman och händelser som behandlas i texten. 

• Efter det ska forskaren skapa och identifiera olika kategorier och teman. 

Kategorierna kan både vara breda och smala och kan ordnas på ett hierarkiskt 

sätt, till exempel enligt en trädmodell. En textremsa kan höra till flera olika 

kategorier och det är också allmänt att stora delar av intervjutexten förblir 

oanvänd.  

• Forskaren ska sedan minska antalet kategorier genom att rensa bort etiketter 

som överlappar varandra eller är likadana. Man ska vara på vakt för 

motsägelsefulla påståenden i texten. 

• Slutresultatet blir en modell med 3–8 kategorier som är hanterbar.  

Kodningen av texten går ut på att man markerar en del av datamaterialet – till exempel 

en textsnutt – och markerar att stycket är en del av en större helhet eller fenomen 

(Spiggle 1994). Genom att använda den här metoden blir textmängden mer hanterbar. 

Det är lättare att peka ut likheter och motsägelser mellan olika informanter och 

samband blir klarare. Spiggle (1994) föreslår inga riktlinjer för tolkningen och anser att 

den ska vara lekfull, kreativ, intuitiv, subjektiv, fantasifull och representativ. Det är 

ändå viktigt att kunna peka ut hur de forskningsresultatet hänger ihop, eftersom 

forskaren ansvarar för avhandlingens transparens och trovärdighet.   
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3.7 Metodkritik 

Kvalitativa metoder i allmänhet och semistrukturerade intervjuforskningar i synnerhet 

är ofta föremål för kritik. Många forskare har pekat ut metodikens brister. Silverman 

(2006) skriver att intervjuer är bristfälliga på grund av att man inte granskar 

verkligheten i naturen, utan i en konstgjord omgivning. Den åsikten kan delvis anses 

grundad i skillnaden mellan ett positivistisk och interpretivistisk forskningsfilosofi 

(Diefenbach 2009). Ahrne och Svensson (2011, s. 55) menar att forskaren kanske inte 

känner till informantens gömda agendor. Diefenbach (2009) räknar upp en lång rad 

med problem som kan uppstå i kvalitativa forskningar: 

• Forskarens kan påverka undersökningens upplägg på ett negativt sätt. 

• Teorier och metoder kan ha svagheter som påverkar forskningen. 

• Valet av informanter kan leda till problem med forskningens trovärdighet.  

• Forskaren kan tolka och presentera data på ett sätt som är snedvridet. 

• Forskningens resultat behöver inte vara generaliserbart till andra områden.  

Flyvbjerg (2006) och Diefenbach (2009) anser ändå att metodens rykte är oförtjänt och 

att informationen är mer generaliserbar än man tror, så länge forskningen är trovärdig. 

Diefenbach (2009) skriver att forskningens validitet inte handlar om hur många 

intervjuer som har gjorts – det spelar ingen roll om en person eller en miljon personer 

säger att en vägg är grön. Väggen kan vara blå och det är upp till forskaren att granska 

trovärdigheten. Patton (2014, s. 657) menar att substantiv signifikans är bättre än 

statistisk signifikans. Ahrnes och Svenssons kritik (2011, s. 55) är högst relevant för den 

här undersökningen. Jag försökte motarbeta eventuella agendor genom att hålla 

forskningens syfte i dunkel för informanterna. Sist och slutligen är det ändå forskaren 

som ansvarar för undersökningens kvalitet och framgång (Patton 2014, s. 653). En 

skicklig intervjuare får ut mycket relevant information ur ett objekt och granskar 

påståendena källkritiskt. Enligt Patton (2014, s. 653) finns det fyra saker som särskilt 

påverkar en forsknings kredibilitet: 

• Systematiskt och grundligt jobb ute på fältet som genererar högkvalitativ data. 

• Systematisk och samvetsgrann analys av data, med fokus på kredibilitet. 
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• Informanternas kredibilitet, som bygger på deras utbildning, erfarenhet, 

förflutna och status. 

• Läsarnas och användarnas filosofiska övertygelse gällande kvalitativa 

forskningar.  

Vad informanternas kredibilitet beträffar borde det inte finnas några som helst tvivel 

om att deras uttalanden representerar organisationens åsikt, eftersom de jobbar som 

marknadsförings- eller kommunikationsansvariga för sina klubbar.  

I det här stycket hörsammar jag Diefenbachs (2009) uppmaning om att forskaren ska 

vara transparent om åsikter och fördomar som kan färga forskningen. Jag intervjuar 

personer nästan dagligen i mitt arbete och känner mycket väl till källkritikens principer 

– det krävs för att göra mitt arbete väl. Med andra ord har jag en hel del erfarenhet av 

både intervjuer och gömda agendor. Enligt Silverman (2006) kan min bakgrund bli ett 

problem, eftersom man absolut inte ska tänka på forskningsintervjuer som 

journalistiska intervjuer. Silverman (2006) menar alltså att journalisten alltid har en 

agenda och söker en nyhet, medan forskaren ska vara objektiva och inte styras av 

fördomar. Personligen håller jag inte riktigt med och tycker att Silverman har en rätt 

snäv syn på journalistiken. I grund och botten är syftet det samma med journalistiska 

intervjuer och forskningsintervjuer: att ta reda på ny information. Eftersom min 

bakgrund ligger inom journalistiken kan man få bilden av att jag kommer att vara 

partisk och försöka måla upp en gynnsam bild av journalistikens påverkan på 

marknadsföringen, eller vara selektiv och presentera fakta som är fördelaktig för 

medierna. Min personliga åsikt är ändå att journalister – som i sitt dagliga arbete 

granskar olika företeelser – ofta är ovilliga att själva bli kritiskt granskade. Jag har 

gjort mitt bästa för att framställa informationen i avhandlingen så transparent som 

möjligt. I samband med intervjuerna presenterade jag mig själv som en studerande vid 

Hanken, inte som en sportjournalist.  
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

I det här kapitlet presenteras både avhandlingens resultat och analys. Kapitlet är 

indelat i fem olika sektioner: först avhandlas målsättningar, och sedan i tur och ordning 

inställningar, arbetsmetoder, det upplevda värdeskapandet och mätmetoder. Varje 

sektion inleds med en presentation av resultaten och avslutas med en analys av 

innehållet i jämförelse med teorin som presenterades i kapitel två. Kapitlet avslutas 

med att ett nytt ramverk som illustrerar klubbarnas tankegångar presenteras – vilket är 

syftet för avhandlingen.  

4.1 Målsättningar för sportmarknadsföringen 

Eftersom både Fisher (2009) och Murdough (2009) anser att man först måste tänka på 

målsättningen med marknadsföringen innan man funderar ut en strategi är det klokt 

att först granska idrottsklubbarnas målsättning med ägd och förtjänad media. Jag 

anser att det är lättare att förstå sig på informanternas attityder och arbetsmetoder då 

målsättningen är klar. I det här delkapitlet presenteras först målsättningarna för den 

ägda median och sedan för den förtjänade median.  

4.1.1 Målsättningen för ägd media 

Alla idrottsklubbar i den här undersökningen har flera olika målsättningar med sin 

ägda media. Grovt taget går det att dela upp målsättningarna i två olika kategorier: 

målsättningar för antal följare, gillningar och klick samt monetära målsättningar. De 

två olika målsättningarna hör ihop – man kan se på dem som primära och sekundära. 

Klubbarna tänker att det är mer sannolikt att få ökade intäkter i form av biljett- och 

produktköp om följarskaran är både stor och aktiv. Den ökade följarskaran (primärt 

mål) leder till gynnsamma utfall, som ökad försäljning (sekundärt mål). Om man 

rangordnar målsättningarnas betydelse betonar tre av klubbarna att den monetära 

biten spelar större roll – det viktigaste är att fylla läktaren. Mika Tuunainen (Honka) 

och Sami Smolander (HJK) lyfter också fram att en aktiv och ivrig följarskara som 

regelbundet går på matcher är viktig för att stämningen på matcherna ska vara så bra 

som möjlig. ”Tavoite on saada seuraajia huomattavasti enemmän kanaviin, ja että 

saadaan kanavien kautta ottelutapahtumiin, se on varmasti se tärkein”. (M. Tuunainen, 

intervju 16.10.2018).  
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Av fotbollsklubbarna i undersökningen har HJK – som är den största fotbollsklubben i 

Finland och har störst ekonomiska muskler (Virtanen, 2018) – kommit längst i 

tankegångarna kring hur nyttan av den ägda median kan maximeras. HIFK fotboll har 

till exempel ”ingen större strategi” kring den ägda median utan har lagt upp 

målsättningen för följare ad hoc. HJK, å sin sida, vill satsa på att bygga klara köpstigar 

från ägd media till biljetter och produkter.  

Meidän pitäisi hyödyntää sitten se ihmismassa, että pystyisimme rakentamaan järkevät 
ostospolut. Niin että kun ne tulee katsomaan videon tai otteluennakon, että oltaisimme 
rakentanut ostospolun joka sitten ohjaa lipunostoon, että useampi ihminen tulee tänne paikan 
päälle katsomaan pelejä. Tai että jos kirjoitetaan artikkeli, että pystyisimme ohjaamaan 
fanituotemyyntiin tai shoppiin. Ostopolkuja ei ole tällä hetkellä mietitty. (S. Smolander, intervju 
10.10.2018)  

HJK har ett klart övergripande mål: att ses som ett eget mediebolag. Enligt Smolander 

vill HJK att fansen ska gå in på deras webbplats och inte på till exempel Ilta-Sanomats 

då de vill ha nyheter eller annan information om HJK.  

Valtamediassa on vähennetty toimittajaresursseja viime vuosien aikana, ja yleisesti kirjoitetaan 
yleisellä tasolla, ei ehkä mennä niin syvälle. Näen että meidän tehtävä on kertoa tarkemmin 
niille, jotka haluavat tulla katsomaan paikan päälle. (S. Smolander, intervju 10.10.2018)  

Trots att HJK använder sig av diverse analysverktyg har klubben valt att inte lägga upp 

några siffermålsättningar för den ägda median – utan strävar helt enkelt efter att 

följarbasen ska växa så mycket som möjligt.  

HIFK ishockey ska flytta in i en större arena om ungefär fyra år är och är angelägen att 

följarskaran ska växa så mycket som möjligt. Klubben betonar den stora vikten av ägd 

media och anser precis som HJK att HIFK redan är en egen mediekanal. Också Jokerit 

delar samma uppfattning.  

Ollaan ajateltu niin jo pitkään. Jos kävijämääriä katsoo, ollaan jo isompia kuin monet muut 
nettisivut. Meillä on 7,5 miljoonaa sivunäyttöä vuodessa … kyllä silloin voi sanoa jo mediaksi. (P. 
Linnavalli, intervju 22.10.2018).  

Vad den ägda median beträffar har en del av lagen lagt upp klara och kvantifierbara 

målsättningar. Alla lagen i undersökningen följer ändå med antalet följare på olika 

kanaler på sociala medier, hur många klick olika artiklar och annat innehåll får på den 

egna webbplatsen och hur många användare som nås av innehåll på sociala medier. 

Honka, Jokerit och HIFK ishockey anser man att det är viktigt att känna till dessa 

uppgifter, eftersom samarbetspartner som är intresserade av sponsring vill veta hur 

många personer som nås av innehållet. 
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4.1.2 Målsättningen för förtjänad media 

Till skillnad från klubbarnas klara målsättning för den ägda median är målsättningen 

för den förtjänade median mer luddig. HIFK fotboll har till exempel inga som helst 

definierade målsättningar med den förtjänade median. ”Ollaan tyytyväisiä jos 

kiinnostetaan”. (J.Hyvärinen, intervju 9.10.2018). HJK eller Honka har inte heller 

några klara målsättningar för den förtjänade median. Båda klubbarna vill helt enkelt få 

så mycket positiv synlighet som möjligt.  

Kaikilla on varmasti tavoitteena olla esillä niin paljon kun voi. Että brändi olisi kiinnostava ja 
mielenkiintoinen. Se on aika hyvin toteutettu meillä. Sponsor Insight mittaa kuinka paljon 
urheilubrandit on esillä mediassa ja jos katsotaan Veikkausliigaa, HJK on ylivoimaisesti isoin. (S. 
Smolander, intervju 10.10.2018)  

HIFK ishockey lyfter fram att Sponsor Insight – ett företag som är specialiserat på att 

mäta effekten av sponsring – mäter hur mycket ishockeyklubbarnas synlighet via 

förtjänad media hade kostat som köpt media. HIFK:s och Jokerits målsättningar är att 

synas så mycket som möjligt, om det är positivt eller negativt spelar inte någon större 

roll. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att klubbarnas mål för deras ägda media är 

mer precis och övergripande än för den förtjänade median. Dessa resultat är i linje med 

litteraturen som presenterades i teorikapitlet. Fisher (2009) rekommenderar bland 

annat klick och besökare som viktiga mätetal, vilket företagen i undersökningen 

använder sig av. Bristen på klart formulerade mål för den förtjänade median kan ha att 

göra med att klubbarna inte använder sig av noggranna och precisa metoder för 

mätning. Mätmetoder som helhet diskuteras i kapitel 4.5. Att Honka (M. Tuunainen, 

intervju 16.10.2018) lyfter fram att det är viktigt för klubbarna att bevisa att de når ut 

till många via sina egna kanaler, men inte tar upp ämnet då förtjänad media 

behandlas, är i linje med Lovetts och Staelins (2012) samt Stephens och Galaks (2012) 

åsikter: det är svårt för företag att bevisa kopplingen mellan förtjänad media och 

positiva resultat. Överlag kan man kategorisera klubbarnas målsättningar som 

varudominanta (Vargo & Lusch 2004) – klubbarna vill nå ut med ett meddelande och 

uppmuntra till köp. Målsättningar som kan kategoriseras som produkter av ett 

servicedominant tankesätt – som att fördjupa förhållandet med konsumenter, stärka 

gemenskapen eller att lära sig av gemenskapen – nämndes inte av klubbarna.  

Idrottsklubbarnas målsättningar för ägd och förtjänad media illustreras i tabell 7.  
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Tabell 7 Klubbarnas målsättningar och tillvägagångssätt för ägd och förtjänad media 

4.2 Attityder mot och betydelse av olika medieformer  

I det här delkapitlet presenteras idrottsklubbarnas inställning till ägd media, förtjänad 

media och till att journalister kritiskt granskar deras verksamhet. Resultaten följs av en 

analys.  

4.2.1 Klubbarnas syn på ägd media 

Alla klubbar i undersökningen betonar att betydelsen av ägd media är stor och vuxit 

genom åren. HIFK fotboll betonar att den ägda median spelar stor roll för sättet 

klubben och varumärket uppfattas utåt (J. Hyvärinen, intervju 9.10.2018) och Honka 

säger att de jobbat hårt med ägd media de senaste åren – men har fortfarande mycket 

jobb att göra (M. Tuunainen, intervju 16.10.2018). Eftersom HJK har som mål att bli 

sedd som en egen mediekanal spelar naturligtvis ägd media en mycket stor roll för 

klubben. HJK siktar på att öka produktionen av ägd media de kommande åren.  

Ollaan tehty perusasiat tosi hyvin, otteluennakot, otteluraportit, analyysit, kun tulee sopimuksia 
ja nimityksiä … Mutta meidän pitäisi paljon enemmän pystyä tuomaan joukkue lähemmäksi 
meidän yleisöä ja faneja, tekemään behind-the-scenes tyylisiä juttuja pukukopissa ja olla 
mukana harjoituksissa. Vaatia enemmän. (S. Smolander, intervju 10.10.2018)  

HIFK ishockey betonar att betydelsen av ägd media inte går att överdriva. Klubben har 

storsatsat på eget innehåll de senaste åren och kommer att öka produktionstakten 

ytterligare i framtiden. Då HIFK:s kommunikationschef Petteri Linnavall – som har en 

lång bakgrund som sportjournalist – anställdes av HIFK 2013 antog han att största 
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delen av tiden skulle gå åt till samarbete med media, men Linnavalli märkte ändå 

snabbt att ägd media är rätt väg framåt. Nu uppskattar han att två procent av 

arbetstiden går åt till att förtjäna media, resten kretsar kring den egna produktionen. 

HIFK anser att journalistiken har tappat funktionen som informationsbärare. Numera 

besöker fansen HIFK:s webbplats då de är ute efter färsk information.  

Meidän kannattajat on tottunut siihen jo, että jos ne haluavat tietoa IFK:sta, meidän omat 
kanavat on se paras paikka siihen. Kun aikoinaan ei ollut nettisivuja, niin miten, kun 
joukkueeseen tuli uusi pelaaja, miten ne sai sen julkisuuteen? Piti faksilla lähettää kutsu 
lehdistötilaisuuteen, sitten tulee toimittaja ja kerrotaan että on huippupelaaja, jolla oli vähän 
vaisu viime kausi, mutta että uskotaan että tulee kova juttu. Sitten toimittaja tulee krapulassa 
toimitukseen ja kirjoittaa että floppihyökkääjä päättyi IFK:hon. Se oli täysin sen armoilla silloin. 
(P. Linnavalli, intervju 22.10.2018). 

Jokerit anser att sociala medier har förändrat spelplanen för idrottsklubbar helt och 

hållet. Klubbens fokus på ägd media har stärkts år efter år. I början av 2010-talet var 

det bara en person som jobbade med produktionen, nu sköter fyra personer om 

skapandet av ägd media – även om alla inte jobbar heltid med produktionen. Klubben 

vill att supportrarna ska kunna gå in på webbplatsen varje dag och hitta nytt innehåll, 

då måste också produktionstakten vara uppskruvad.  

4.2.2 Klubbarnas syn på förtjänad media 

Fotbollsklubbarna i undersökningen är överens: traditionell förtjänad media spelar 

fortfarande en stor roll, även om nyttan är svår att mäta. HIFK fotboll anser kort och 

gott att all publicitet är god publicitet, det viktigaste är att varumärket syns i medierna. 

Honka anser att förtjänad media är mycket viktigt och att det gör att klubben inte är 

lika beroende av endast de egna kanalerna. 

Mitä enemmän ollaan esillä, sitä enemmän porukka on tietoisia, että ollaan täällä. Tällä hetkellä 
joukkueen hyvät otteet ovat näkyneet ja se on tuonut positiivista mediaa. Katsojaluvut paikan 
päällä ovat nousseet koska taistellaan Europaikoista. Siellä on ihmisiä jopa sen takia että joku 
katsoo Urheiluruutua. (M. Tuunainen, intervju 16.10.2018) 

Honkas marknadsförings- och försäljningschef Mika Tuunainen påpekar också att 

klubbens förhållningssätt till ägd media förändras under säsongen. Säsongen 2018 

överpresterade Honka, vilket gjorde att journalister bevakade laget mer än vanligt och 

betydelsen av förtjänad media ökade. Under magrare år får den ägda median större 

betydelse.  

HJK har en mycket positiv bild av samarbete mellan journalister. Den kommersiella 

chefen Sami Smolander har ett långt förflutet som marknadsförare på Sanoma och 

Helsingin Sanomat och en gedigen kännedom av hur mediefältet fungerar och vilken 
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synlighet den ger. Han säger att HJK samarbetar med journalister så mycket det bara 

går. Klubben ämnar vara så öppen och transparent som möjligt.  

Bland ishockeyklubbarna går åsikterna i sär. HIFK ishockey anser att mediernas 

turbulenta tid det senaste decenniet och omställning till det digitala har gjort att 

mediefältet splittrats. Jakten på klick gör att medierna tappat sin folkbildande roll, men 

å andra sidan får HIFK fler rubriker än tidigare, vilket är positivt. Som det också 

framkom tidigare i kapitlet har HIFK ishockey skiftat fokus och börjat storsatsa på ägd 

media. Det har gjort att förtjänad media tappat i betydelse. HIFK ishockey är nöjd över 

synlighet – men ägnar inte förtjänad media så mycket tanke.  

Jokerit håller med om att medierna inte längre har rollen som primära 

informationsförmedlare för deras egna fans, men betonar för övrigt förtjänad medias 

betydelse mest av alla klubbar i den här undersökningen. Kommunikationschefen Iiro 

Keurulainen kallar förtjänad media för livsviktigt för Jokerit. Eftersom klubben endast 

huvudsakligen når de redan frälsta fansen via sina egna kanaler är det viktigt att nå en 

annan, bredare målgrupp via förtjänad media.  

4.2.3 Klubbarnas syn på journalisters kritiska inställning 

Till skillnad från den ägda median som klubbarna producerar har journalister i 

allmänhet ett kritiskt angreppssätt – ifrågasättandet hör till arbetsbilden (Rowe 2003, 

s. 31). Alla klubbar i undersökningen är överens om att journalister ofta förhåller sig 

kritiskt till dem, men de uppfattar inte det som ett problem. ”Otetaan kritiikkiä vastaan 

ilomielin. Oli se siis positiivista tai negatiivista, pääasia on, että joku on jotain mieltä.” 

(J. Hyvärinen, intervju 9.10.2018). Honka anser att de borde se sig själva i spegeln då 

de utsätts för kritik och HJK anser att klubbens öppna natur och transparenta 

tillvägagångssätt mot journalister gör att de inte blir orättvist behandlade. 

Sanoisin että toimittajat suhtautuvat meihin kriittisesti, mutta reilusti ja oikeudenmukaisesti. 
Totta kai, monille Europelit oli urheilullisesti pettymys ja toimittajat kirjoittivat kriittiseen 
sävyyn. Ja muutenkin saadaan palautetta monesta asiasta ja saadaan lukea milloin mitäkin. 
Miettisin sen sitä kautta, että ollaan pyritty pitää suhteet hyvinä. Tehdään yhteistyötä ja 
tunnetaan ihmisiä hyvin. Ei meillä ole ollut tarvetta piilotella asioita. Avoimuus tuo luottamusta. 
Me tullaan sitä tietä jatkamaan ja vahvistamaan. (S. Smolander 16.10.2018)  

HIFK ishockey anser att de blir väldigt kritiskt behandlade av massmedierna, mer än 

de andra klubbarna i ishockeyligan. Klubben tror att dess arroganta utstrålning – som 

är ett medvetet val – gör att känslorna lättare svallar. Klubben ser inte den kritiska 
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inställningen som ett problem. Tvärtom, HIFK ishockey tror att yttre kritik gör att 

sammanslutningen kring klubben blir tätare.  

Ei ole ongelma, että ne ovat kriittisiä. Jos kritisoi, miten meidän kannattaja reagoi siihen? 
Muutama negatiivinen sanoo jotain, muut ajattelevat, että toimittaja on väärässä. Tavallaan se 
kriittisyys meitä kohtaan vahvistaa meidän linnaketta. (P. Linnavalli, intervju 22.10.2018).  

Också Jokerit betonar att de ofta blir kritiskt behandlade, men det spelar ingen roll så 

länge det inte finns klara faktafel i mediernas texter. 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att klubbarna i den här avhandlingen säger 

sig uppskatta synlighet i traditionella mediekanaler och inte har några som helst 

problem med att bli kritiskt ifrågasatta. Det finns inga tecken på att kritiska journalister 

skulle ha svårare att få tillgång till spelare och tränare, som svenskarna Johansen 

(2018) och Lundh (2018) rapporterat att varit fallet i Sverige och Deitsch (2017) i USA.  

4.3 Klubbarnas arbetsmetoder för innehållsskapande 

I det här delkapitlet presenteras hur idrottsklubbarna i forskningen arbetar med att 

skapa innehåll i kanalerna de äger samt hur de går till väga för att förtjäna media.  

4.3.1 Arbetsmetoder för ägd media 

Alla klubbar i undersökningen har ett liknande tillvägagångssätt för produktionen av 

ägd media. Klubbarna själva har ett team som står för produktionen av material, som 

sedan versioneras och publiceras i olika kanaler, som Facebook, Instagram och 

Youtube. Vilka kanaler klubbarna är aktiva i varierar, och illustreras i tabell 8 nedan. 

Flera klubbar i undersökningen betonar att resurserna är begränsade och att de måste 

tänka noga då de kanaliserar arbetskraften. HJK brukar ifrågasätta sin närvaro på vissa 

sociala plattformar och funderar med jämna mellanrum på att aktivera sig på andra.  

Somessa tulee uusia juttuja ja muita poistuu koko ajan. Pitää pysyä kärryillä. Pyrimme olemaan 
siinä missä fanit on. Resurssit on rajallisia.” (S. Smolander, intervju 10.10.2018)  

HIFK ishockeys och Jokerits aktivitet i olika kanaler har varierat genom åren. HIFK 

satsade först mest på den egna webbplatsen och flyttade sedan över allt mer till 

Facebook. År 2016 nådde HIFK hela 1,4 miljoner personer under en vecka på Facebook. 

Jokerit har följt samma mönster och skiftat över satsningen till Instagram, eftersom 

klubben anser att Facebooks algoritmförändringar gjort det svårare att nå ut till 

supportrarna.  
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Honka – som ägs av Esport – är i något av en särställning i undersökningen. Esport 

driver ett av nordens största inomhusaktivitetscenter och har ett stort antal skärmar i 

Esbohallen Esport Arena. Det möjliggör att Honka kan nå aktiva sportintresserade 

genom att lägga upp material på skärmarna i arenan.  

Tabell 8 åskådliggör vilka sociala medieplattformar som klubbarna i undersökningen 

använder sig av.  

 

Tabell 8 Översikt över vilka sociala medier klubbarna i avhandlingen använder sig av. 

Vad stabiliteten i produktionen beträffar finns det skillnader mellan klubbarna i 

undersökningen. Idrottsklubbar är i ett utsatt läge eftersom deras ekonomiska 

välmående är starkt kopplat till deras insatser på planerna och ställning i tabellen. I 

den här undersökningen går det att dela in klubbarna i två olika skikt: de som har varit 

stabila en längre tid och de som har turbulenta faser. Jokerit, HJK och HIFK ishockey 

har haft en stabil finansiering det senaste decenniet och stått för jämna idrottsliga 

prestationer. HIFK fotboll och Honka har däremot spelat i olika divisioner de senaste 

åren, vilket påverkat budgetarna och därför också upplägget för arbetet med ägd media. 

HIFK föll ut ur fotbollsligan hösten 2017 och spelade i division 1 hösten 2018, då den 

här avhandlingen skrevs. Honkas tidigare moderbolag Pallohonka OY gick i konkurs 

2015, varefter Esport tog över som finansiär (Virtanen 2015). Efter att ha startat om 

från division 2 började laget klättra uppåt och tog steget till ligan inför säsongen 2018.  

Både HIFK fotboll och Honka vittnar om att hoppen mellan divisionerna haft 

konsekvenser för marknadsföringen. Honka har ökat satsningen på ägd media, medan 

HIFK fotboll tvingats göra nedskärningar.  
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Turbulensen inom ekonomin har gjort att HIFK fotboll haft svårt att tänka långsiktigt. 

Många anställda har lämnat klubben. I fjol var det tre–fyra personer som gjorde det 

arbete som marknadsföringsansvarige Juho Hyvärinen gör i dagsläget. 

Koko markkinointi- ja mediapuoli on mennyt melko kevyeksi. […] Olen kesän aikana vähän 
tekohengittänyt nämä jutut. Ollaan koko ajan opittu ja menty eteenpäin, koittanut katsoa 
taaksepäin mitä on aikaisemmin tehty. Siinä mielessä vähän haasteellinen aihe … meillä ei ole 
pitkäjänteistä työtä tehty. (J. Hyvärinen, intervju 9.10.2018).  

Samtidigt som HIFK fotboll haft ett magert år har Honka haft resurser att nyanställa en 

”kapellmästare” som har hand om medieproduktionen. I dagsläget är det två personer 

som huvudsakligen sköter om produktionen av ägd media och två hjälper till vid behov. 

4.3.2 Arbetsmetoder för förtjänad media 

Medan jobbet med den ägda median präglas av förändring och utveckling skulle jag 

kategorisera jobbet med förtjänad media som traditionellt. Jag jobbar som 

sportjournalist och har under det senaste året rapporterat om samtliga lag som är med i 

den här avhandlingen. Därför vet jag också hur proceduren som journalister som 

bevakar matcherna på plats går igenom ser ut – det följer samma mönster för alla 

klubbar. Journalister som är intresserade av att bevaka matcherna skickar in en 

ackrediteringsförfrågan antingen genom en blankett på klubbarnas webbplats, via 

hockeyligans webbplats eller via ett e-postmeddelande till personen som är 

medieansvarig inom klubben. Journalisterna får sedan ett svar om ansökningarna 

godkänts eller ratats. Om ackrediteringsförfrågningen godkänts är det fritt fram för 

journalisten att följa matchen från medieplatserna på läktaren och sedan göra 

intervjuer med spelare och tränare efter matchen. I allmänhet är samtliga spelare som 

spelade i matchen tillgängliga för intervjuer.  

Jokerit har ett speciellt medieupplägg, eftersom de spelar i KHL och huvudsakligen 

möter ryska klubbar. Eftersom finländska journalister väldigt sällan bevakar 

bortamatcherna – som kan spelas så långt borta som i Vladivostok – har Jokerit 

vidtagit många åtgärder för att förtjäna media. Klubben säger sig göra allt för att 

journalisterna ska ha det så lätt som möjligt att leverera texter.  

Kun tiedetään että on aika vähän väkeä duunissa lehtitaloissa – on tehty paljon leikkauksia – 
yritetään kaikin mahdollisin keinoin auttamaan, että heidän olisi helppoa tehdä juttu meidän 
pelistä. Ja aina jos on tarvetta, pystyy soittaa minulle ja kysyä jos on epäselvää. (I. Keurulainen, 
intervju 25.10.2018) 

Så här ser Jokerits medieupplägg ut:  
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• Jokerit skickar matchrapporter med spelarkommentarer till medier som vill ta 

del av Jokerits pressmeddelanden.  

• Jokerit har med en egen fotograf till bortamatcherna och laddar upp några 

bilder som är fria för medierna att använda.  

• Om medierna vill tala med en viss spelare efter matcherna kan journalister vara 

i kontakt med kommunikationschefen Iiro Keurulainen, som ringer upp 

journalisten direkt efter matchen och ger luren till spelaren som efterfrågas.  

Alla fotbollsklubbar i undersökningen svarade att de är tillmötesgående om journalister 

kontaktar dem för att göra spelar- och tränarintervjuer utanför matcherna. De anser att 

de ställer upp vid mån av möjlighet. HJK säger sig göra allt för att vårda förhållandena 

med journalister och är den enda fotbollsklubben som planerar att ordna en speciell 

träff med journalister i samband med de avslutande omgångarna i fotbollsligan. 

Suunnitelmien mukaan pidämme yhden ennen kauden loppua. Toimittajat voivat tulla ja kertoa 
mitä ne haluisivat meiltä, ja jos on kysymyksiä ensi kauden kuvioista. Kyllä pyritään 
mahdollisuuden rajoissa, jos ne haluavat tulla, pyritään järjestää. (S. Smolander, intervju 
10.10.2018). 

HIFK ishockey brukar ordna ungefär två pressträffar för journalister varje år – men har 

märkt att allt färre journalister tar sig till träffarna. För fem år sedan kunde 20–25 

personer dyka upp, nu är antalet ner till rund 5–10. HIFK ishockeys 

kommunikationschef Petteri Linnavalli tror att förändringen har att göra med att 

redaktionernas bemanning minskat, och betonar att det också är bevis på att den ägda 

medians betydelse blivit allt större.  

Då kontakter med journalister fördes på tal med HIFK fotboll lade sportchefen Mika 

Lönnström passionerat ut texten och riktade en känga mot klubbar som inte vårdar 

sina kontakter med medierna.  

Onhan se minun mielestä ihan törkeää miten suhtaudutaan viestinnän ammattilaisiin. Kyllä 
meillä on sellainen tapa, että vastataan välittömästi, kun lähetetään meille viestiä. Onhan se 
sitten HBL tai HS tai ihan mikä tahansa. […] Me ainakin kunnioitetaan, ollaan saanut palautetta, 
esimerkiksi HBL:ltä, että heti sanotaan, kun joku haluaa haastatella pelaajia. Vastataan 
välittömästi. (M. Lönnström, intervju, 9.10.2018)  

Eftersom Lönnström explicit nämnde HBL i sin kommentar bestämde jag mig för att 

kolla upp vilken incident han talade om. Det visade sig att HBL-journalisten Jonas von 

Wendt varit i kontakt med HIFK för att få intervjua 19-åringen Tommi Jyry.  
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Jag mejlade HIFK:s mediekonto och fick inget svar på flera veckor. När jag sedan jobbade på en 
av HIFK:s matcher sade Mika Lönnström att jag visst hade mejlat honom och att det fallit mellan 
stolarna. Han skulle återkomma så snabbt som möjligt. Det tog tre veckor till och jag fick svaret 
att jag inte fick intervjua Jyry, eftersom de ville ”lugna ner situationen” kring honom. Jag hade 
nog fått intervjua Tomi Maanoja. Jag svarade bara att lycka till med säsongen. (Jonas von 
Wendt, intervju 17.10.2018) 

Det finns med andra ord två skilda åsikter om vad som verkligen inträffade. Den här 

episoden var ingen krissituation, men ett bevis på att klubbarnas och journalisternas 

uppfattningar om skeenden ibland är vitt skilda. Om kommunikationen inte fungerar 

från klubbens sida kan den gå miste om förtjänad media, vilket var fallet i det 

ovannämnda fallet.  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att arbetsmetoderna för ägd media och 

förtjänad media återspeglar klubbarnas attityder, som behandlades i kapitel 4.2. 

Eftersom klubbarna har klart preciserade och mätbara mål för den ägda median är det 

också logiskt att de satsar strukturerat på medieproduktionen och analyserar vilka 

plattformar det lönar sig att vara aktiva på eller inte. Å andra sidan går det inte att 

jämföra satsningen på ägd media och traditionell media rakt av. Om klubbarna 

producerar ägd media måste de sköta om hela processen, från planering till produktion 

och publicering – det kräver mycket eftertanke. Om de eftersträvar förtjänad media 

faller många delområden bort. Journalisterna sköter om planeringen, produktionen 

och publiceringen, klubbarna måste bara bidra med tillgänglighet. Det kräver inte lika 

mycket eftertanke. Jokerits medieupplägg för bortamatcherna är talande för att stora 

klubbar i Finland fortfarande lägger stor vikt vid förtjänad media.  

4.4 Klubbarnas upplevelser av vilket värde medieformerna skapar  

I det här kapitlet behandlas klubbarnas uppleda värdeskapande process för både ägd 

media och förtjänad media. Kapitlet behandlar både värdeskapandet för klubben och 

för kunderna. 

4.4.1 Värdet av ägd media 

Utgångsläget i undersökningen var att klubbarna anser att ägd media skapar någon sort 

av värde, eftersom de aktivt jobbar med att skapa ägd media.  
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4.4.1.1 Den ägda medians värde för klubben 

Samtliga klubbar i undersökningen är överens om att ägd media leder till ett klart 

mervärde. Bland fotbollsklubbarna kan den värdeskapande processen kategoriseras 

som ett informerande som leder till aktiverande. Både HIFK fotboll och Honka anser 

att värdet finns i att först informera kunderna om vad klubben har att erbjuda och 

sedan i att övertyga dem att fatta ett beslut som klubben vill: köpa biljetter eller 

produkter.  

Ei se ihmeellisempää tähtitiedettä ole. Jos ollaan kannattajiin yhteydessä, halutaan kertoa mitä 
meillä on tarjottavaa ja haluamme että ne tietävät sen, ja saadaan niin sanotusti rahaa liikkeelle. 
Ihan niin kuin karusti.  (J. Hyvärinen, intervju 9.10.2018) 

HIFK fotboll vill påverka supportrarnas tankar kring klubben för att den ska bli så 

positiv som möjlig. HJK tar resonemanget ett steg längre och delar in materialet i de 

egna kanalerna i kategorier. Klubben kategoriserar artiklar på webbplatsen som 

envägskommunikation, men samma innehåll på sociala medier är 

tvåvägskommunikation.  

Siellä kannattajat paljon kommentoivat, ja pyritään tottakai myös vastaamaan. Käydään 
vuorovaikutusta. On tosi tärkeää, että meillä on aktiivinen kannattajakunta. (S. Smolander, 
intervju 10.10.2018). 

HIFK ishockey lyfter fram att värdeskapandet inte bara har att göra med att påverka 

kundernas beteende – det handlar också om sponsring. Fokus inom sponsringen har 

skiftat från rinkreklamer till att göra sponsrat innehåll inom ägd media.  

Ollaan tultu sellaiseen maailmaan, että meillä on kymmenen sponssattuja mediatuotetta, 
videosarjoja … aika on vähän ohi, että kaukalomainos olisi kuuminta hottia. Haluatko kuusi 
videota, joilla on 40 000 katselukertaa/kappale tai haluatko laitamainoksen? Se on vähän 
siirtynyt. Sen HIFK halusi, että tulee oma media. Kyllähän on tehty valtavia loikkia, myös 
teknisellä tasolla. Ennen kuvattiin perunalla, nyt ostettiin uusi kamera 5 000 eurolla kesällä. On 
hirveä ero. (P. Linnavalli, intervju 22.10.2018). 

Linnavallis metafor om att filma med en potatis innebär videoupptagning med en 

kamera med väldigt dålig bildkvalitet. 

Jokerit är inne på samma linje som HJK och betonar att ett paradigmskifte har skett 

inom sponsringen. Nu handlar allting om innehåll på sociala medier, i stället för reklam 

i rinken.  

Sosiaalinen media on tullut ja muuttanut koko kentän totaalisesti, kyllä kumppanitkin haluavat 
mieluummin laitamainoksen sijaan, että kerrotaan sisällöllä. Ne tietävät kuitenkin, että meidän 
kanavat tavoittavat aika hyvin ihmisiä. […] Ei voi olla pelkkä mainos, että hei teemme yhteistyötä 
tämän ja tämän firman kanssa ja he tekevät tätä ja tätä. Siinä täytyy olla käytännön juttu ja 
semmoinen koukku, että meidän pelaaja on mukana ja hän tekee jotain hauskaa, mikä liittyy 
yritykseen (I. Keurulainen, intervju 25.10.2018) 
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Ett färskt exempel på ”någonting roligt” som Jokerit gjort för en sponsor är lagets 

kartingdag hösten 2018. Jokeritspelarna körde karting på en sponsors bana, vilket både 

genererade underhållande innehåll för supportrarna och synlighet för kartingbanan. 

Det ledde till dubbelt värde för Jokerit i sponsorintäkter samt engagemang bland 

kunderna. En liknande videoproduktion med samma spridning var omöjlig att 

producera innan de sociala medierna förändrade spelfältet. Samtidigt visar 

Keurulainens kommentar att företag som är intresserade av sponsring ställer helt nya 

krav på företagen de vill samarbeta med, vilket överensstämmer med Harry Harkimos 

kommentarer i Backmans (2018) artikel. 

Den värdeskapande processen illustreras med figur 4.   

 

Figur 4 Klubbarnas värdeskapande process för ägd media och kunder 

För att bilden ska bli komplett krävs en till figur, som illustrerar den värdeskapande 

processen mellan företag och sponsorer. Den illustreras nedan, figur 5. 

 

Figur 5 Företagens värdeskapande process för ägd media och sponsorer 

Nedan följer en genomgång av klubbarnas tankar om den ägda medians värdeskapande 

process för kunderna.  
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4.4.1.2 Den ägda medians värde för kunderna 

Man kan anta att supportrarna och kunderna finner mervärde i att konsumera 

klubbarnas ägda media, eftersom de annars inte skulle göra det. Alla fotbollsklubbar i 

undersökningen är överens om att supportrarna får mervärde av ägd media, men 

klubbarna har en del varierande åsikter i vad som gör att värde skapas. Gemensamt är 

ändå att klubbarna talar om värdeskapande bland de mer hängivna fansen, som är 

mest intresserade av laget och vill veta mer om truppen och kommande motståndare.  

Meidän luetuimpia juttuja on kun teemme pelaajaesittelyjä, se ei ole vain nimi joka tulee vaikka 
Espanjasta meille pelaamaan, me pystymme kertomaan vähän enemmän, se kiinnostaa ihmisiä. 
Näkisin myös, että ennakot ovat aika hyvin tehtyjä, aika tarkkaan analysoidaan vastustajia, 
tiettyä juttuja esimerkiksi SJK:ta vastaan, miten ne on pelannut, dataa ja analytiikkaa, että 
ihmiset tietävät millä tavalla joukkue pelaa ennen kun ne tulee tänne. Se lisää kiinnostavuutta. 
(S. Smolander, intervju 10.10.2018). 

Honka anser att supportrarna får ett mervärde av att själva synas. Därför brukar också 

klubben inkludera fans i videomaterial som sedan sprids på sociala medier. HIFK 

fotboll vet att supportrarna får mervärde av deras ägda media eftersom de högljutt 

klagade då HIFK:s produktion av ägd media hackade i början av 2018. 

Jokerit betonar att deras ägda media för supportrarna närmare laget på ett helt annat 

sätt än förtjänad media kan göra. Den ägda median fungerar också som en viktig 

informationskanal och gör att supportrarna kan hålla sig uppdaterade. I allmänhet 

släpps nyheter snabbast via Jokerits egna kanaler.  

Jos mietitään sitä hullua tilannetta, että omistettua mediaa ei olisi olemassa, en tiedä mistä fanit 
saisi informaationsa … Jos miettii 90-lukua, joukkueella ei ollut omaa mediaa. Kaikki tehtiin 
paikallismedioiden ja valtakunnallisten medioiden välityksellä. Kyllähän seurat on nykyään oma 
mediansa. Välitämme tietoa niin paljon kuin pystytään ja koetaan että on tärkeäksi. (I. 
Keurulainen, intervju 25.10.2018) 

Den värdeskapande processen illustreras i figur 6.  

 

Figur 6 Kundernas värdeskapande process för ägd media. 
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Klubbarna anser alltså att den ägda median både är relationsbyggande och 

informerande för supportrarna, som bidrar till processen genom att själv skapa 

innehåll. 

4.4.2 Värdet av förtjänad media 

Fotbollsklubbarna i undersökningen är överens om att också förtjänad media skapar 

mervärde, men på samma sätt som med målsättningar (kapitel 4.1) och mätningar 

(kapitel 4.5.) finns det klara skillnader i vetskapen kring ägd och förtjänad media. Här 

följer en genomgång av den upplevda värdeskapande processen för både klubben och 

kunderna. 

4.4.2.1 Den förtjänade medians värde för klubben 

Klubbarna är mer precisa då de uttrycker nyttan av ägd media, vad traditionell 

förtjänad media beträffar är termerna mer abstrakta och inexakta. Honka lyfter fram 

att förtjänad media leder till att klubbens synlighet inte är lika beroende av 

produktionen av ägd media. Både HIFK ishockeys och HIFK fotbolls tankegångarna 

kretsar till exempel kring att det är positivt att synas så mycket som möjligt – oavsett 

om det handlar om positiv eller negativ synlighet. Att synas till och vara relevanta är ett 

ändamål för alla fotbollsklubbar i undersökningen.   

Aina kun HIFK:ta mainitaan jossain lehdessä ihmiset ajattelevat, että nyt on taas jotakuta 
hakattu tai vastaavaa tapahtunut. Jos tuohon menee syvälle, ja ottaa uutiset pahasti, voi kärsiä 
niin paljon kuin sielu sietää. Mutta niin ei pitäisi ajatella, minun mielestä pitää olla tyytyväinen 
siihen, että ollaan oltu esillä. Voi aina laskea palstamillimetrejä. (J. Hyvärinen, intervju 
9.10.2018) 

HIFK ishockey anser att det krävs ganska mycket för att klubben ska dra stor nytta av 

synlighet i förtjänad media. Ett exempel på en stor inverkan var då HIFK-spelaren 

Roope Hintz gjorde väl ifrån sig i junior-VM i ishockey för några år sedan. Tack vare 

den stora uppståndelsen kring turneringen fick både Hintz och HIFK tiotusentals nya 

följare på Instagram, vilket förstärkte varumärket.  

HJK illustrerar värdet av synlighet i traditionella medier med ett – vid 

intervjutidpunkten – färskt exempel från sommaren 2018. HJK spelade mot den 

vitryska storklubben Bate Borisov i kvalet till Champions League och klarade av att 

spela 0–0 i det första mötet på bortaplan. Det betydde att matchparet var helt öppet 

inför returmötet i Helsingfors. Intresset för matchen var påtagligt, vilket syntes både i 

biljettförsäljningen och i det mediala intresset. 
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Lippukauppa lähti käymään hyvin alussa, näimme että se kiinnosti ihmisiä. Ja sitten media 
rupesi kirjoittamaan, että lippukauppa käy hyvin, kohta on loppuunmyyty stadion. Sitten ihmiset 
ajattelivat, että nyt on pakko ostaa nopeasti lippu. Se ruokkii semmoista … että se vaikuttaa isoon 
yleisöön. (S. Smolander, intervju 10.10.2018) 

I bästa fall kan alltså förtjänad media hjälpa klubbarna på traven i biljettförsäljningen, 

vilket ger ett klart mervärde i ökade matchintäkter. Jokerit anser också att förtjänad 

media har väldigt stor betydelse för publikmängden på matcherna, eftersom förtjänad 

media når en mycket bredare och större målgrupp än Jokerits egna media gör.  

Jos miettii että tavoitetaan omien kanavien kautta tietty määrä ihmisiä, se kasvaa 
eksponentiaalisesti, jos miettii kuinka paljon kävijöitä on Ilta-sanomien ja Iltalehden 
nettisivuilla. Kuinka paljon päivässä ihmiset katsovat Ylen kanavia, käy siellä verkkosivuilla ja 
näinpoispäin. Niin onhan se siis … ihan elintärkeää, ilman sitä olisi tosi vaikeaa kasvattaa 
yleisömäärää. (I. Keurulainen, intervju 25.10.2018) 

Den värdeskapande processen illustreras i figur 7.  

 

Figur 7 Klubbarnas värdeskapande process för förtjänad media 

Nedan fortsätter en genomgång av vilken nytta klubbarna tror att kunderna får av den 

förtjänade median. 

4.4.2.2  Den förtjänade medians värde för kunderna 

Klubbarna i undersökningen anser att deras kunder får ett mervärde av att klubben 

syns i traditionella medier. Men, till skillnad från ägd media, tror klubbarna att det är 

en annan målgrupp som påverkas mest. HJK och HIFK fotboll betonar att deras mest 

hängivnaste supportrar får mest ut av klubbens ägda media, medan förtjänad media 

når en bredare massa som nödvändigtvis inte är lika fotbollsintresserade. 

Meidän hardcorefanit … minä en tiedä mikä vaikutus siihen ryhmään on. Ne on seurannut 
pitkään joukkuetta, ja seuraa monia kanavia ja katsoo. Niiden mielenpiteitä on vaikeampaa 
muokata. Niillä on omat kanavat, Futisforum, ja omat suljetut ryhmät. (S. Smolander, intervju 
10.10.2018) 
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HIFK fotboll lyfter fram att är i något av en särsituation eftersom klubbens mest 

hängivna fans – Stadin Kingit – har en ganska fientlig syn på synlighet i massmedierna. 

Själv vet jag att medlemmar ur Stadin Kingit ogärna ställer upp på intervjuer i 

massmedierna, eftersom de upplever sig ha blivit felbehandlade av journalister. HIFK 

fotboll tror att inställningen gör att de kanske inte får ett mervärde av förtjänad media.  

Ydinjoukko faneista, Kingit, ei välttämättä liikahda suuntaan tai toiseen. Mentaliteetti ”haistakaa 
paska Palloliitto” pätee myös mediaan ja lehdistöön yhtä lailla. Välttämättä ydinjoukkoon se ei 
vaikuta. Mutta isoon porukkaan, joka on hajalla, tottakai vaikuttaa. Pääkatsomossa näkyy ero. (J. 
Hyvärinen, intervju 9.10.2018). 

HJK lyfter fram att medier med stora resurser har de bästa förutsättningarna att skapa 

material som ger klubbens supportrar ett stort mervärde. Sami Smolander lyfter fram 

en längre artikel om den brasilianske anfallaren Klauss som Helsingin Sanomat 

publicerade i somras.  

Hesarilla on tosi ammattitaitoiset urheilutoimittajat, ne ei vaan tee otteluista juttuja, sen lisäarvo 
on suhteellisen pieni, jos olet nähnyt ottelun ja luet lehdistä. Mutta on hyviä analyyttisiä juttuja, 
otetaan pieni juttu ja analysoidaan, se tuo lisäarvoa, tai sitten kun Hesari teki Klaussista ison 
jutun kesällä, ne toivat näkökulman mitä me ei ollaan tuotu. Ne jutut tuo aivan varmasti 
lisäarvoa. Näen sen vahvuutena. (S. Smolander, intervju 10.10.2018). 

Här speglas än en gång en klar skillnad mellan ägd och förtjänad media: det är mycket 

mer omständligt och dyrare för en klubb att producera ägd media än det är att förtjäna 

media. Den värdeskapande processen åskådliggörs av figur 8. 

 

Figur 8 Kundernas värdeskapande process för förtjänad media 

I teoridelen diskuterades det påstådda paradigmskiftet från ett varudominant tankesätt 

till ett servicedominant tankesätt och vilka konsekvenser det har för marknadsföringen 

(Ravald & Grönroos 1996; Vargo & Lusch 2004; Lusch & Vargo 2006; Grönroos 1997). 

Enligt Williams & Chinn (2010) har många amerikanska idrottsklubbar omfamnat 

relationsmarknadsföringens principer, som bland annat involverar en ständigt 

pågående dialog mellan företag och kunderna samt fokus på interaktion i stället för 

transaktion (Vargo & Lusch 2004).  
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I den här avhandlingens undersökning finns det också tecken på att en del 

idrottsklubbar tänker i servicedominanta banor – oavsett om det är medvetet eller inte. 

HJK (S. Smolander, intervju 10.10.2018) anser till exempel att växelverkan med 

supportrar och dialog på sociala medier är mycket viktigt, vilket är en av den 

servicedominanta logikens grundpelare (Vargo & Lusch 2004). HIFK fotboll använder 

däremot ordet ”informera” flera gånger då de skulle beskriva kontakten med supportrar 

(J. Hyvärinen, intervju 9.10.2018), vilket mer påminner om en envägskommunikation 

än dialog. Inte heller HIFK ishockey eller Jokerit visade några större tecken på att ha 

omfamnat ett holistiskt servicedominant synsätt. 

Vidare så fanns det många klubbar som stödde Rowleys (2008, s. 530) påstående att 

läsekretsen för ägd media är mer nischad än den för förtjänad media. HIFK ishockey 

och fotboll, HJK och Jokerit ansåg att läsekretsen för deras egenproducerade innehåll 

skiljer sig markant från den som konsumerar förtjänad media. Det fanns också vissa 

belägg på Stephens och Galaks (2012) påståenden att förtjänad media har en större 

effekt än ägd media per inlägg. HJK:s biljettförsäljning inför matchen mot Bate Borisov 

ökade markant efter att medierna började skriva om situationen och HIFK fick 10 000 

nya följare efter att Roope Hintz blivit en rikskändis tack vare synlighet i de 

traditionella medierna i samband med junior-VM i ishockey. 

Vidare så går det att konstatera att ingen av klubbarna talade om någon som helst 

växelverkan med supportrar via traditionell förtjänad media. Det är i linje med 

Rowleys (2008) forskningsresultat.  

4.5 Mätningar av marknadsföringens effektivitet 

I det här delkapitlet behandlas först klubbarnas attityder till mätningar av 

marknadsföringens effektivitet överlag och sedan vilka mätmetoder och mätetal som 

klubbarna använder sig av för ägd media och för förtjänad media.  

4.5.1 Attityder till mätningen av marknadsföringens effektivitet 

Klubbarna i undersökningen har generellt en väldigt positiv bild av mätningens 

betydelse för marknadsföringen HIFK ishockey, Jokerit, HJK och Honka rankar 

betydelsen av mätningar som väldigt viktig eller mycket viktig.   

Mittaukset ovat erittäin tärkeitä tällä toimialalla. Jos tehdään tempauksia tai kampanjoita 
lipunmyynnissä, kausikorttimyynnissä, ottelukohtaisessa kampanjassa … pitää seurata. Koska 
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kun mennään seuraavaan kauteen, voidaan katsoa missä ollaan onnistuttu ja missä ei. (M. 
Tuunainen, intervju 16.10.2018) 

Samtliga klubbar använder sig av flera olika metoder för att mäta effekten av olika 

delområden i marknadsföringen. Hur det rent praktiskt går till diskuteras i de två 

följande delkapitlen. HIFK ishockey har många olika sätt att mäta marknadsföringen 

för den ägda median, men betonar att klubben fortfarande måste jobba hårt för att bli 

bättre på att följa upp marknadsföringens effekter. ”Analytiikka ja tiedon louhiminen 

ovat asioita missä kaikilla on parannettavaa, mutta meidän kohdalla voin sanoa että 

pitäisi panostaa enemmän”. (P. Linnavalli, intervju 22.10.2018). 

HIFK fotboll är den enda klubben i undersökningen som har en avvikande attityd till 

vikten av att mäta marknadsföringens effektivitet. Klubben använder sig inte av några 

analytiska verktyg för att mäta marknadsföringens effektivitet och klubbens 

marknadsföringsansvarig, Juho Hyvärinen, ställer sig kritisk till mätningar. 

Ykkösen seurojen tasolla on olemassa kumppani, joka tekee mittauksia ja oman analyysinsä siitä. 
Olen henkilökohtaisesti ehkä vähän kriittinen kaiken maailmojen mittauksiin. On niin paljon 
muuttujia. (J. Hyvärinen, intervju 9.10.2018) 

4.5.2 Attityder beträffande den ägda median  

Digitaliseringen har gjort att affärsverksamheter allt mer sköts på webben – till 

exempel så säljer HJK 90 procent av sina biljetter online. HJK anser att 

digitaliseringen gjort att det blivit lättare att mäta marknadsföringen. Många mätetal är 

lättillgängliga. Samtliga klubbar i undersökningen följer med hur antalet följare på 

olika sociala medier utvecklas och hur många personer som nås av ett inlägg. HJK 

fäster extra uppmärksamhet kring hur utvecklingen sker både på veckobasis och 

månadsbasis. I delkapitlet om värde påpekade HIFK ishockey och Jokerit att en stor 

del av sponsringen har skiftat från att köpa synlighet på sargerna till att köpa synlighet 

genom sponsrat innehåll i ägd media. Förändringen har medfört att det är viktigt att 

kunna bevisa hur många personer som nås av meddelanden i olika kanaler. Företag 

som är intresserade av sponsring vill garantera att de får valuta för pengarna. Honka 

lyfter också fram samma aspekt. ”Omistetussa mediassa mitataan miten paljon 

seuraajia tulee lisää, halutaan mahdollisimman paljon. Toinen asia on 

kumppanimyynti, että pystytään osoittaa kuinka paljon se tavoittaa ihmisiä.” (M. 

Tuunainen, intervju 16.10.2018). Jokerit och HIFK bekräftar att det är just räckvidden 

som spelar stor roll i samarbete med sponsorer. Om man når ut till en stor grupp 

människor är man ett mer attraktivt alternativ för sponsorer. 
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Vid sidan om de mätetal som finns direkt tillgängliga på sociala medier använder HIFK 

ishockey också Google Analytics och Ticketmasters verktyg för att se hur många som 

besöker HIFK:s egna sida för biljettförsäljning. Både HJK och HIFK ishockey – som 

har egna appar – betonar att de kommer att satsa ytterligare på att utveckla 

mätverktygen. Båda klubbarna talar om vikten att identifiera olika kundgrupper för att 

kunna rikta marknadsföringen bättre. Till exempel behöver man inte marknadsföra 

biljettköp till säsongskortsinnehavare. HIFK ishockey försöker lösa problemet med 

frivillig inloggning på webbplatsen och i appen. 

HJK satsar på att utveckla verktyg för att följa med hur många av kunderna som tar 

nästa steg – till exempel går in på HJK:s webbplats för att köpa biljetter eller produkter 

– efter att ha sett ett inlägg på sociala medier. Det är inte möjligt för klubben i 

dagsläget. För Jokerits del finns redan alla behövliga pusselbitar på plats och klubben 

vet via vilka kanaler konsumenterna har hittat till biljettinköpssidan. Jokerit går 

igenom statistik över inköpen varje år och gör analyser utifrån resultaten.  

Jokerit tog också upp problematiken med att härleda vilka effekter marknadsföringen 

leder till. Klubbens kommunikationschef Iiro Keurulainen upplever att det är svårt att 

klart peka ut vilka åtgärder som leder till särskilda effekter. Han säger att man kan 

gissa sig fram till vad som stämmer – men man vet aldrig säkert.  

Sitten on se iso kysymys, miten markkinointi toimii. Se on vaikeaa mitata, tai kyllä näemme, että 
yleisömäärä on pudonnut. Onko se markkinoinnista kiinni? Onko se viestinnästä? Mikä on 
perimmäinen syy? On vaikeaa sanoa. On tärkeää mitata, mutta täytyy muistaa, ettei tule 
yksiselitteistä vastausta. (I. Keurulainen, intervju 25.10.2018) 

Keurulainen fortsätter resonemanget med att höjningen av biljettpriser inför säsongen 

gör ekvationen extra svår att lösa. 

4.5.3 Attityder beträffande den förtjänade median 

Alla klubbar i undersökningen följer med effekterna av ägd media, men vad förtjänad 

media beträffar finns det en klar fördelning mellan de som följer med effekterna och de 

som inte alls gör det. Ingen av klubbarna som följer med effekterna gör det själva, utan 

förlitar sig på en tredje part: företaget Sponsor Insight. HJK får information av Sponsor 

Insight om hur mycket varumärket syns i tv, på webben och i tryckta medier. Positiva 

och negativa nyheter delas delvis in i olika kategorier. Sponsor Insight gör också en 

motsvarande rapport för hockeyligaklubbarna, men den verkar vara mer utförlig. HIFK 

får information om synlighet i tv, på webben och i tryckta medier och också hur mycket 
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synligheten hade kostat som köpt media. Sponsor Insight följer också med sociala 

medier och gör klar skillnad mellan positiva och negativa nyheter för 

hockeyligaklubbarna, även om HIFK ishockey inte anser att fördelningen mellan 

positivt och negativt spelar någon roll. Jokerit mäter bara utsträckningen av förtjänad 

media genom verktyget Hakuvahti som ger en grov – och ibland ganska inexakt – 

överblick av hur många texter Jokerit nämnts i det senaste dygnet. Jokerit har inget 

samarbete med Sponsor Insight.  

Honka och HIFK fotboll har inte fäst någon uppmärksamhet kring mätningen av 

förtjänad media. Honka beskriver situationen som utmanande och att det inte finns 

medel att härleda förtjänad media till påverkan för företagets framgång. Klubben vill 

inte heller slösa pengar på olika mätmetoder och är selektiva då de väljer vad som ska 

mätas. HIFK säger att det säkert finns metoder för mätning, men att de inte använder 

sig av sådana. ”Siihen ei ole yhtään keinoja. Tai on varmasti olemassa keinoja, mutta 

siihen emme ole kiinnittänyt huomiota”. (J. Hyvärinen, intervju 9.10.2018) 

Sammanfattningsvis går det att säga att klubbarna i undersökningen fäster betydligt 

lägre vikt vid mätningen av förtjänad media än vid mätningen av ägd media. 

Mätprocessen åskådliggörs i tabell 9.  

 

Tabell 9 Klubbarnas mätprocess för ägd och förtjänad media 

Många av resultaten i den här avhandlingens forskning överensstämmer med tidigare 

resultat inom marknadsföringslitteraturen. Klubbarnas mest allmänna mätetal handlar 
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om antal följare, antal klick och inläggens räckvidd. De är i stort sett 

överensstämmande med de grundläggande nyckeltalen som Fisher (2009) skriver om. 

Fisher (2009) föreslår vidare att företag måste använda sig av kvalitativa attribut i 

kombination med de kvantitativa, eftersom det är viktigt att särskilja på vilken ton 

inläggen har. Det här gör klubbarna i undersökningen – till viss del, eftersom Sponsor 

Insight gör en indelning. Vad den ägda median beträffar görs ingen liknande indelning. 

En orsak till att klubbarna inte ägnar detta stor uppmärksamhet är att de verkar se 

synlighet som någonting eftersträvansvärt oavsett om det handlar om positiv eller 

negativ synlighet. 

Murdough (2009) rekommenderat att företag ska utgå från klart formulerade 

målsättningar då de lägger upp strategin för mätningen och sedan fundera på vilka 

metoder och nyckeltal som kan betjäna syftet. Klubbarna i undersökningen verkar inte 

utgå från ett sådant tankesätt, utan antar att ökade följarmängder och ökad räckvidd 

för med sig positiva effekter. I varje fall finns det belägg för att sponsorer i dagens läge 

lägger stor vikt vid hur mycket räckvidd de kan få genom att sponsra idrottare och 

idrottslag. Både Honka och HIFK tänker i tankebanor som stöder Harry ”Hjallis” 

Harkimos kommentarer i Backmans artikel (2018).  

Precis som förväntat är klubbarnas mätmetoder mer utvecklade för den ägda median 

än för den förtjänade median. I enlighet med Lovett och Staelin (2012) samt Stephen 

och Galak (2012) anser klubbarna i min avhandling att det är svårt att sammankoppla 

positiva företagsresultat med framgång inom strategin för förtjänad media. Jokerit 

påpekar också att det är svårt att separera marknadsföringens effekter från företagets 

övriga verksamhet, vilket är i enlighet med Rust et al. (2014). Två av klubbarna i 

undersökningen använder sig inte av verktyg för att mäta förtjänad media, eftersom de 

inte vet hur man ska gå till väga – eller inte är intresserad. Det är i enlighet med 

Russells (2011) åsikt om att det inte finns fungerande verktyg för att pålitligt mäta 

effekten av förtjänad media. Forskningsresultatet är i enlighet med Ashleys och Tutens 

(2015) – i brist på klara analyser lägger företag upp strategin för förtjänad media enligt 

det som känns bäst. 

Ashley och Tuten (2015) leder bristen på vetskap över meddelandenas effekt till att 

företagsstrategier för sociala medier ofta endast är förankrade i känslor. Man gör helt 

enkelt på det sättet som känns bäst, utan att veta vad satsningen leder till.  
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Det är också talande att alla klubbar endast tog fram mätetal och mätmetoder för ägd 

media då de tillfrågades om marknadsföringsmätningar. Det trots att förtjänad media 

diskuterades direkt innan mätningar då intervjuerna gjordes. Klubbarna satsar endast 

på att utveckla metoder för mätningen av ägd media och verkar helt enkelt sköta 

mätningen av förtjänad media med vänster hand. Det bör också sägas att HIFK fotbolls 

något avoga inställning mot mätning överlag kan ha att göra med 

bemanningssituationen inom klubben. Det är bara en person som jobbar med 

marknadsföringen och har många uppgifter att sköta. Då kan det också vara svårt att 

hitta tid för att göra ordentliga mätningar för marknadsföringens effektivitet. 

4.6 Ramverk: Klubbarnas tankar om förtjänad media och ägd media  

Syftet med den här avhandlingen är att förstå hur marknadsföringschefer för 

idrottsklubbar i huvudstadsregionen lägger upp mål för marknadsföringen och 

resonerar kring ägd media samt med samarbetet med traditionella journalister. Detta 

görs genom att skapa ett ramverk som illustrerar tankegångarna. Ramverket som 

illustreras i figur 9 bygger på resultaten i min egen forskning, medan strukturen för 

modellen är lånad av Murdough (2009). Ramverket utgår från vilka målsättningar 

klubbarna har med de olika medieformerna och fortsätter hela vägen till skapandet av 

värde.  

Vad förtjänad media beträffar är klubbarnas målsättning att få så mycket synlighet som 

möjligt för att locka publik till matcherna. Målgruppen är idrottsintresserade personer 

som ännu inte är hängivna supportrar av klubben. Vilken attityd klubbarna har till 

förtjänad media är varierande – men produktionen är passiv i alla klubbar och sköts av 

en tredje part, journalister. Klubbarnas nyckeltal och mätmetoder är vaga och i vissa 

fall existerar de inte över huvud taget. Klubbarna anser ändå att både de själva och 

supportrarna får ett mervärde av förtjänad media. För klubbarna handlar det om 

brandbyggande synlighet och att bli sedda som ett attraktivt alternativ för 

underhållning. För supportrarnas del handlar det om att få ökad kunskap om laget och 

därmed ett ökat intresse. Klubbarna tror också att supportrarna kan känna stolthet då 

deras lag framställs i positiva dager. 

För den ägda median är målet att öka den aktiva följarbasen på sociala medier och på 

webbplatsen och sedan omvandla följarna till betalande åskådare. Målgruppen är de 

som redan är intresserade av klubben och är följare – eller har potential att bli följare, 

samt sponsorer som vill köpa synlighet genom innehåll. Alla klubbar i forskningen 
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anser att ägd media spelar en betydande roll för klubbens strategi. Produktionen är 

aktiv och sker inom klubbarna själva. Till skillnad från förtjänad media har klubbarna 

klarare nyckeltal för mätningen, som antalet följare och inläggens räckvidd. Också 

mätmetoderna är mer utvecklade och precisa. Klubbarna använder sig av olika 

metoder, som Google Analytics och verktygen som är inbyggda i Facebook och 

Instagram. För klubben skapas värde i ökade intäkter genom biljettintäkter, 

fanprodukter och av samarbetspartner som köpt sponsrat innehåll. För supportern 

ligger mervärdet i att känna gemenskap med klubben och få information snabbt. 

Ramverket presenteras i sin helhet nedan, figur 9.  

 

Figur 9 Jämförelse över hur idrottsklubbar i huvudstadsregionen ser på förtjänad media 
och ägd media 
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Betydelsen och nyttan av ramverket diskuteras i början av diskussionskapitlet, i 

delkapitel 5.1.  
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5 DISKUSSION 

Det här kapitlet inleds med en genomgång och diskussion av de viktigaste resultaten i 

forskningen. Efter det följer en diskussion om teoretiska implikationer och praktiska 

implikationer. Kapitlet – och avhandlingen – avslutas med en diskussion om 

begränsningar och rekommendationer för fortsatt forskning. 

5.1 Viktiga resultat 

Jag undviker att upprepa syftet och de generella forskningsresultaten i det här 

delkapitlet, eftersom ramverket som illustrerar klubbarnas attityder och målsättningar 

finns på föregående sida. I det här delkapitlet förs i stället en mer generell diskussion 

om de – ur min synvinkel – viktigaste forskningsresultaten i avhandlingen. Samtliga 

modeller som behandlas nedan presenterades i kapitel två.  

Avhandlingens största och viktigaste resultat är ramverket, som presenterades i slutet 

av föregående kapitel (figur 9). För att förstå betydelsen av kontributionen måste man 

sätta ramverket i en kontext. Om man ser på sportmarkandsföring ur ett 

relationsmarknadsföringsperspektiv och är intresserad av förtjänad media och ägd 

media anser jag att Williams och Chinns (2010) modell varit den mest relevanta. Men, 

till skillnad från den här avhandlingens ramverk, tas inte värdekreation eller 

sponsordimensionen i beaktande. Man måste också minnas att Williams och Chinns 

modell redan är åtta år gammal och att utvecklingen inom fältet varit hisnande. Andra 

relevanta modeller som existerar i litteraturen är Rowleys (2008), som granskar 

skillnaderna mellan förtjänad och ägd media, samt Murdoughs (2009) som behandlar 

mätningar och mätetal. Dessa modeller lider av samma problem som Williams och 

Chinns (2010): de är redan delvis daterade. Ingen av modellerna behandlar ämnet i en 

sportkontext eller tar upp skapandet av värde, vilket ramverket i den här avhandlingen 

gör.  

Varför är då det nya ramverket relevant och vilken nytta bidrar den med? Ramverket 

beskriver idrottsklubbarnas attityder till förtjänad media och ägd media och inkluderar 

också målsättningar, mätningar och mätetal. Tidigare forskningar har inte gett en så 

holistisk syn på saken. Ramverket åskådliggör också hur klubbarnas beteende 

förändrats över tid. De senaste åren har klubbarna gått från att nätt och jämnt alls 

producera ägd media till att storsatsa på den egna produktionen. Till skillnad från 

tidigare modeller tar ramverket också upp att den ägda median har fått stor betydelse 
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inom sponsringen för fler av klubbarna. Situationen har förändrats drastiskt från att de 

äldre modellerna skapades, nya sociala medieplattformar har formats och andra har 

konkurrerats ut. Ramverket kan användas som ett analytiskt verktyg för forskare som 

vill förstå idrottsklubbars motiv för att skapa ägd media och förtjäna media och för 

forskare som är intresserade av hur sponsorfältet inom idrotten utvecklats. Journalister 

kan använda sig av modellen för att förstå varför klubbar agerar på ett visst sätt i sin 

kommunikation.  

Forskningsresultatet som helhet är också relevant för forskningen om den 

servicedominanta logikens utbredning. Vad interaktionerna med följarna beträffar var 

forskningsresultatet något överraskande. Tankeprocesserna hos företagen är 

fortfarande till största del varucentrerade (Vargo & Lusch 2004; Ravald & Grönroos 

1996) – HJK var den enda klubben som talade om vikten av växelverkan med 

supportrar, vilket tyder på ett servicedominant tankesätt. Enligt Williams & Chinn 

(2010) har många idrottsklubbar i USA anammat ett servicedominant tankesätt – men 

bland huvudstadsregionens ishockey- och fotbollsklubbar finns inga sådana tecken. I 

den här forskningen var de viktigaste motiveringarna till interaktion med följare dels 

att locka publik till matcherna dels att måla upp en positiv bild av att det är roligt på 

läktaren. Vad växelverkan med följare beträffar talade alla klubbar förutom HJK om att 

de gör det i informationssyfte eller för någon sort av service recovery.  

Vidare så finns det inga tecken på att klubbarnas syn på journalister skulle göra det 

svårare för sportjournalister att bedriva sitt arbete. Man måste ändå minnas att det här 

enbart är klubbarnas syn på det hela och att de knappast själva skulle medge att de gör 

livet svårt för journalister. Oavsett så talar Jokerits medieupplägg ett klart språk: 

klubbarna är fortfarande måna om att förtjäna media, trots att den konkreta nyttan är 

svår att mäta och delvis höjd i dunkel. Klubbarna verkar se på förtjänad media och ägd 

media som två olika marknadsföringsmedel som kompletterar varandra. Sättet 

klubbarna jobbar med förtjänad media och ägd media är vitt skilda, processen för ägd 

media är arbetsdryg och aktiv, medan processen för förtjänad media inte kräver mycket 

resurser och är passiv. Klubbarna riktar sig dessutom till olika målgrupper med de olika 

medieformerna: ägd media till de redan intresserade fansen och förtjänad media till en 

bredare grupp slentrianmässiga eller potentiella kunder. Det är också viktigt att minnas 

att ägd media redan spelar en betydande roll för sponsorintäkter – och den betydelsen 

verkar ha en stor tillväxtpotential.  
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5.2 Teoretiska implikationer 

Den här avhandlingens forskning fyllde ett tydligt gap inom den finländska 

sportmarknadsföringsforskningen. Tidigare forskning har för det mesta fokuserat på 

enskilda idrottsklubbars eller enskilda ligors marknadsföringsstrategier (Ruokolainen 

2012; Ahvenlampi & Sanevuori 2013; Eloranta 2014; Inkilä 2017; Jalonen 2015).  

Dessutom är mycket av forskningen daterad. Tidigare forskning har inte heller 

inkluderat både förtjänad media och ägd media eller granskat 

marknadsföringschefernas attityder i ett bredare perspektiv, fokus har i stället legat på 

egentligt utförande av marknadsföringen. Resultatet i avhandlingen bidrar till att 

utveckla forskningen inom relationsmarknadsföringen, eftersom klubbarnas attityder 

granskas utifrån ett servicedominant synsätt. Också forskningen av företags 

användning av sociala medier gynnas, eftersom mycket av resultaten kretsar kring 

sociala medier.  

Ramverket som presenterades i slutet av resultat- och analyskapitlet kan både vara till 

nytta för forskare som vill fördjupa sig i idrottsklubbars marknadsföring och till 

forskare som vill fokusera på sportmarknadsföringschefers mentala modeller. Detta 

eftersom ramverket på ett åskådligt sätt belyser hur de marknadsföringsansvariga 

resonerar till marknadsföringen. Ramverket är också relevant inom forskning som 

riktar in sig på det servicedominanta synsättets utbredning. 

5.3 Praktiska implikationer  

Jag anser att forskningsresultatet har praktiska implikationer för både idrottsklubbar 

och journalister.  

För idrottsklubbars del är det bra att vara medvetna om vilka mentala modeller som de 

använder sig av och ifrågasätta om de är de rätta. Som Holmlund et al. (2017) skriver 

tar det tid att ändra ett invant beteende, eftersom de ofta är inbäddade i mentala 

modeller och i sättet företaget är uppbyggt. I den här forskningens kontext är 

mätningar ett konkret exempel. Klubbarna i forskningen anser att det är viktigt att 

mäta vilka effekter marknadsföringen leder till – men har trots det lågt intresse och 

kunskap i att mäta eventuella effekter den förtjänade median leder till. Genom att göra 

klubbarna medvetna om glappet mellan den uttalade åsikten och det faktiska beteendet 

kan de vidta nödvändiga åtgärder. Vid tidpunkten då avhandlingen skrevs hade tre av 

fem klubbar väldigt begränsade eller inga metoder alls för att följa upp spridningen och 
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effekterna av förtjänad media. Det kan vara värdefullt för klubbarna att vara medvetna 

om att deras tankebanor och agerande till stor del kan kategoriseras som 

varudominanta och inte som servicedominanta (Vargo & Lusch 2004; Ravald & 

Grönroos 1996). Om klubbarna är intresserade att uppnå de positiva effekterna som ett 

servicedominant synsätt kan föra med sig kan det vara bra för dem att bekanta sig med 

litteraturen kring det, särskilt i en sportkontext, som Williams & Chinn (2010).  

För journalister och traditionella mediebolag är det värdefullt att få en inblick i hur 

idrottsklubbarna resonerar kring samarbete med journalister och vikten av förtjänad 

media. Genom att förstå klubbarnas resonemang blir det tydligare varför de agerar på 

ett visst sätt. Ett färskt exempel är då jag diskuterade den här avhandlingen med en 

sportjournalistkollega, som sade att en viss idrottsklubb tidigare kunde ge information 

till tidningen hen jobbade på gällande kommande övergångar – men att klubben 

numera hänvisar till att ”ett pressutskick kommer senare”. I den här avhandlingen 

klarnar det att klubbarna numera inte längre är beroende av traditionella medier som 

informationsbärare. De når snabbast och lättast ut till sin kärnpublik via ägd media. 

Om journalister förstår det här resonemanget blir det också klarare varför klubbarnas 

agerande utåt har förändrats.  

5.4 Begränsningar och fortsatt forskning 

Den här forskningen bedrevs med ett kvalitativt tillvägagångssätt och med 

semistrukturerade intervjuer. Metodvalet ifrågasattes och kritiserades – men 

motiverades vara det mest lämpliga för forskningen. Det finns ändå ytterligare 

begränsningar att ta i beaktande. Eftersom forskningen behandlade både ägd media 

och förtjänad media och avgränsades till ishockey- och fotbollslag i 

huvudstadsregionen blev urvalet rätt litet. Det fanns helt enkelt inte fler ishockey- eller 

fotbollslag i huvudstadsregionen som fyllde kriterierna. Trots att det bara var fem 

klubbar med i forskningen är resultatet helt och hållet representativt för ishockey- och 

fotbollslagen i huvudstadsregionen och i min mening till stor del generaliserbart till 

ishockey- och fotbollsklubbar som spelar på högsta nivå i Finland.  

En av forskningens begränsningar är att en heltäckande bild av samarbetet mellan 

idrottsklubbar och journalister inte målas upp. Eftersom forskningen till stor del 

kretsade kring idrottsklubbarnas attityder fick informanternas åsikter stort utrymme. 

För en mer nyanserad bild av hur samarbetet ser ut i praktiken krävs det att också den 
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andra parten – journalisterna – kommer till tals. Det skedde inte i den här 

avhandlingen, eftersom det var utanför forskningens syfte.  

En begränsning med forskningsresultatet är att det bara är klubbarnas egen syn som 

förs fram, för att få en komplett bild av hur tillmötesgående klubbarna är måste man 

också höra vad yrkesverksamma journalister har att säga – vilket inte gjorts i den här 

avhandlingen. Själv har jag aldrig haft några problem att få tillgång till spelare eller 

tränare. En annan begränsning är att många av respondenterna är rätt nya på sina 

positioner och hade inte möjlighet att blicka bakåt och svara på om förhållningsättet till 

förtjänad media och journalister förändrats över en längre tidsperiod.  

Den här forskningen kretsade kring några av de allra största idrottsklubbarna i hela 

Finland. Som ett förslag till vidare forskning föreslår jag att granska hur mindre 

fotbolls- och ishockeyklubbar – eller klubbar inom mindre sporter – som sällan blir 

omskrivna når ut med ägd media och ser på betydelsen av förtjänad media. Det vore 

också motiverat att forska i sportjournalisternas attityder till samarbetet med 

idrottsklubbar och granska om journalisterna anser att förhållandet med klubbarna har 

förändrats över tid.  
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 

Tema: Bakgrund 
 

• Berätta om din bakgrund på företag x. 

• Vad hör till dina ansvarsuppgifter? 

Tema: Målsättningar 
 

• Hur vårdar ni er relation med supportrarna? 

• Vilken målsättning har ni med relationen? 

• Hur försöker ni uppnå målsättningen?  

Tema: Strategier och attityder 
 
Ägd media: 
 

• Hur jobbar företaget med ägd media? 

• Upplevs det som strategiskt viktigt att producera ägd media? 

• Hur har arbetet med ägd media utvecklats genom åren? 

• Vilken är er målsättning med er skapade media? 

• Upplever ni att er satsning på ägd media ger era kunder/supportar mervärde? 
Hurdå? 

 
Förtjänad media: 
 

• Hur jobbar företaget med förtjänad media? 

• Hur ser ett samarbete med sportjournalister ut? När är ni i kontakt med 
sportjournalister utanför det som t.ex. ishockeyligan kräver? 

• Vad är er målsättning med förtjänad media?  

• Upplevs det som strategiskt viktigt att förtjäna utrymme i media? 

• Anser ni att journalister förhåller sig kritiskt till er? Vad anser ni om det? 

• Har er inställning till förtjänad media förändrats det senaste decenniet?  

• Upplever ni att ert arbete med förtjänad media ger kunderna mervärde? Hurdå?  

 
Tema: Mätningar 
 

• Vilken inställning har ni till att mäta marknadsföringens effekter? 

• Lägger ni upp målsättningar? 

• Mäter ni marknadsföringens effekter? 

• Hur mäter ni effekten av ägd media? 

• Hur mäter ni effekten av förtjänad media? 

Avslutning: 
 

• Hur ser era framtidsplaner ut gällande skapad och förtjänad media?  

• Vilka tankar väckte det här samtalet? Finns det någonting du vill tillägga? 

 


