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Sammanfattning 
Titel: Kriskommunikation i en idrottsförening - en fallstudie om Helsingborgs Idrottsförening i kris 
Författare: Djaneta Zakaeva och Danny Assad 
Handledare: Thomas A. Michel 
Institution: Blekinge Tekniska Högskola 
Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 15 högskolepoäng 
  
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottsföreningar kan tillämpa kriskommunikation 
och kommunikationsstrategier för att återhämta en idrottsförening från en allvarlig kris. Avsikten med 
undersökningen är även att få fram hur brister i kriskommunikation och kommunikationsstrategier kan 
drabba idrottsföreningars hantering av allvarliga krissituationer och därmed orsaka ekonomisk skada 
för föreningen. 
 
Metod: Detta är en kvalitativ studie som har undersökts genom fyra intervjuer. Forskningsmetoden är 
fallstudie. Synsättet som används i uppsatsen är hermeneutik, då personerna som intervjuas har angett 
information om hur de tolkar situationen och hur detta påverkar föreningen genom deras tolkning.  
 
Slutsats: Studien har visat hur idrottsföreningar kan tillämpa kriskommunikation och 
kommunikationsstrategier för att återhämta en förening från en allvarlig kris. Studien har konstaterat 
att Helsingborgs IF har hanterat krisen dåligt. En stor anledning var att föreningen saknade krisplan 
och att kommunikationsstrategin inte var väl inarbetad samt att ledningens hade försvarsställning mot 
media. Deras styrkor var bland annat att föreningen tog in en extern expert inom krishantering och att 
föreningen hade ett bra förhållande med sina sponsorer sedan tidigare, vilket fick sponsorerna att 
stanna kvar under krisen.  

Abstract 
Title: Crisis Communication in a sports association - a case study about Helsingborg’s 
Idrottsförening in crisis 
Authors: Djaneta Zakaeva and Danny Assad 
Supervisor: Thomas A. Michel 
Department: Blekinge Institute of Technology 
Course: A bachelor thesis in business administration, 15 credits  
 
Purpose: The purpose of this study is to examine how organizations can apply crisis communication 
and communication strategies to recover from a serious crisis. The study is also conducted to bring out 
how the flaws in crisis communication strategies can affect sports clubs management of serious crises 
and cause economic damage to the association. 
 
Method: This is a qualitative study that has been explored through four different interviews. The 
research method is case study. The approach of hermeneutics is used in this study; people that were 
interviewed have given information on how they interpret the whole situation and how it affects the 
association through their interpretation.  
 
Conclusion: The study has shown how to apply crisis communication and communication strategies 
to recover an organization from a serious crisis. The study found that Helsingborg’s IF has handled the 
crisis poorly. A big reason was that the association had no crisis plan and communication strategy was 
not well established and that management had a defensive position against the media. Their strengths 
was that the association brought in an external expert in crisis management and that the association 
had a good relationship with their sponsors in the past, prompting sponsors to remain during the crisis. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kris har blivit ett stort problem för många organisationer, eftersom den har en negativ effekt 
på ekonomin. Ofta har den en långtidspåverkan och när en kris inverkar på organisationens 
anseende får den allvarliga konsekvenser och det blir då en tuff utmaning att återställa det 
gamla ryktet. Kriser är sällan positiva, men det kan ses som en fördel när organisationen 
försöker motverka krisen, eftersom den då får erfarenhet och kunskap om krishantering, som 
kan användas vid en eventuell framtida kris (Falkheimer, Heide & Larsson 2009).   
 
Den grundläggande betydelsen av ordet kris är från grekiskans krisis, som innebär prövning. 
En kris är en akut vändpunkt och innefattar en mängd klarlagda begrepp, allt från en olycka 
till katastrof (Raboy & Dagenais 1992). Allvarliga hot och sårbarhet involveras när en kris 
äger rum, vilket sätter de grundläggande värdena ur spel och orsakar att både ovisshet och 
stress uppstår på individ- och samhällsnivå (Lerbringer 1997). Det som kännetecknar en kris 
är att den är överraskande och inträffar plötsligt. Den är hotfull till sin karaktär och resulterar i 
hög osäkerhet och den präglas av krav på snabb respons under stor tidspress.   
 
En risk kan utvecklas till en kris, eftersom det är ett möjligt hot som kan bli till verklighet. 
Falkheimer, Heide och Larsson (2009) förklarar att vår värld består av ständiga risker och 
därför kan kriser enkelt uppstå. En uppkommen kris kräver vaksamhet och krishantering för 
att lösas, dock kan det vara utanför organisationens kontroll att förhindra den (Pearson & 
Mitroff 1993). Alla kriser är olika, vilket är anledningen till att det inte går att använda samma 
metod för att lösa dem. Enligt Falkheimer, Heide och Larsson (2009) är kriser olikartade, inte 
bara i fråga om typ utan också när det gäller omfattning och vilka konsekvenser de får. Kris 
kan därmed inte hanteras på ett enda givet sätt utan måste behandlas individuellt. En kris är en 
komplex händelse, därför är det viktigt att få fram kunskap kring just den aktuella krisen som 
föreligger.  
  
Vissa organisationer hanterar kriser väldigt bra, medan andra misslyckas totalt. Det går inte 
att förutspå en kris, men det går att ha beredskap inför den. För en organisation som har varit 
med om flera kriser är det enklare att hantera en potentiell kris. När en organisation drabbas 
av en kris berör den bland annat personalen, kunderna, sponsorerna och leverantörerna. I vissa 
fall kan det även påverka omvärlden och samhället. Att lösa problemet och hantera krisen är i 
huvudsak företagets ansvar, men det finns fall där det även blir samhällets skyldighet 
(Falkheimer, Heide & Larsson 2009). 
 
Undersökningar har visat att det är nödvändigt med krisplanering, eftersom den måste finnas 
för att få struktur i situationen, vilket underlättar möjligheterna att hitta tänkbara lösningar. 
Syftet med krisplanen är att skapa beredskap inför olika slags kriser och därmed minska 
risken för kaos (Falkheimer, Heide & Larsson 2009). Krisplanen måste ständigt vara under 
diskussion för att uppdateras och hållas vid liv så att den fungerar. Därför måste alla tänkbara 
kriser tas upp och granskas av gruppen, som också avgör vilka problem som är tillräckligt 
stora för att komma i fråga. På så sätt hålls krisorganisationen uppdaterad och redo att 
tillämpas.(Runsiö & Nilsson 2005).  
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Fredrik Runsiö och Karls-Ola Nilsson (2005) tar upp ett exempel om PR-företaget Rikta, där 
de hade i uppgift att hålla utbildningar om kriskommunikation. Rikta misskötte sitt 
utrikesdepartements Sydafrikankampanj, vilket resulterade i att de hamnade i ett kraftigt 
mediedrev. Rikta försvarade sig med lögner och undanflykter, vilket i sin tur resulterade att 
företaget gick i konkurs. Detta är ett exempel på ett företag som inte hade en utförlig 
kriskommunikationsplan.  
  
Försäkringsbolaget IF gjorde en undersökning 2007, bland 100 slumpvis utvalda företag i 
Sverige och resultatet var att 39 procent av dessa inte hade en krisplanering och inte var 
förberedda för kris. Enligt Ken Henningson (2007, se Carpman 2007), som är krishanterare i 
IF, beror detta på att det inte är många företag som har hamnat i större kriser i Sverige, vilket 
gör att krisplaneringen inte prioriteras. De företag som har hamnat i kris, har bättre koll på sin 
krishantering idag. Ken Henningsons (2007, se Carpman 2007) slutsats av undersökningen är 
att företagen måste förbättra sin krishantering, eftersom sannolikheten är att hotbilden 
kommer att bli större i framtiden (Carpman 2007). En annan undersökning som gjordes i USA 
bland 1000 företag visade att 93 procent av företagen hade en krisplanering. 80 procent av 
företagen hade även sina egna anställda krisspecialister och företagen tränade på krishantering 
minst två gånger per år (Erikson 2011).  
   
Det finns en stark koppling mellan krishantering och kriskommunikation. Krishantering 
innebär en kommunikation som får saker att hända och kriskommunikation är den 
kommunikation som sker inom en organisation, mellan organisationer eller mellan 
organisationen och deras intressenter (Falkheimer, Heide & Larsson 2009). 
 
Kriskommunikation är kommunikation i samband med en krissituation. Kommunikation är ett 
viktigt redskap för att hantera krisen effektivt. Forskning har klargjort att allmänhetens behov 
av information ökar när en kris har uppstått. Det är nödvändigt att agera snabbt så att folk inte 
drar egna felaktiga slutsatser (Grunig, Grunig & Doizer 2002). Kriskommunikationens 
kardinalregel är ”berätta allt och gör det fort!” (Runsiö och Nilsson 2005). Den kan även ses 
som en förberedelse inför en eventuell kris, för att kunna förhindra krisen. Kommunikationen 
kan planeras före, under och efter en kris (Falkheimer, Heide & Larsson 2009). Det finns flera 
olika sätt att kommunicera och det varierar mycket utifrån vilken kris det är frågan om. Som 
tidigare nämnt är varje kris speciell. Kommunikationen ska anpassas till situationen och 
hanteras på ett passande sätt i förhållande till krisen. Kommunikativa problem kan förvärra en 
kris, därför är det viktigt att analysera och förstå krissituationen innan organisationen börjar 
agera (Seeger, Sellnow & Ulmer 2001). 
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1.2 Problemdiskussion 

Inom sporten, särskilt inom fotbollen har det förekommit flera kriser inte minst bland 
professionella idrottsföreningar. Kriser kan orsakas av bland annat negativ publicitet i media, 
fusk, skattefusk, doping och pennalism (Parsons 1996). Orsak till problemen kan också vara 
idrottsföreningen själv genom vårdslöst agerande eller olagliga handlingar. Problemskapare är 
vanligtvis huliganer för idrottsföreningar. Huliganism är det huvudsakliga problemet i dagens 
fotboll (Frosdick och Marsh 2005).   
  
Enligt Tommy Deogan (2011) har huliganismen funnits länge och i början av 1900-talet växte 
antal konflikter inom sporten, för att under 1970-talet kulminera i Europa och därmed blivit 
ett stort samhällsproblem. Redan på 1910-talet upplevdes huliganismen i Sverige, dock var 
beteendet då inte så aggressivt som idag. Huvudsakligen var det spottloskor som förekom, 
men i slutet av 1970-talet började olika supportrar att organisera sig och kärleken för fotbollen 
blev allt starkare samt våldsammare än någonsin (Deogan 2011). Några organisationer har 
hanterat krisen så smidigt att den inte har hunnit påverka dem, medan andra organisationer har 
hanterat krisen så dåligt att föreningar har blivit tvungna till att förklaras i konkurs (Parsons 
1996).  
  
Ett exempel på en kris är Enskede IK-skandalen. Det har förekommit flera olika fall av kriser 
inom idrottsföreningar men just Enskede IK:s fall var en utav de mest dyrbara kriser, som 
förekommit bland svenska idrottsföreningar. Enskede IK är en fotbollsklubb från Stockholm. 
Under år 2004 blev klubben avslöjad av Sveriges Radio för skatteskandal. Klubben hade haft 
ytterligare en inkomstkälla, reklam. Föreningen hade inte registrerat det hos Skatteverket, 
vilket är en obligatorisk plikt om reklamintäkter överstiger fribeloppet. Detta skattefusk hade 
pågått under fyra år, då Enskede IK inte hade betalat reklamskatt. Fotbollsklubben blev 
skyldig att betala 950 000 kronor till Skatteverket. Dagens Nyheter kunde också avslöja att 
fotbollsklubben hade betalat ut svarta löner. Skatteverket beslutade att Enskede IK skulle 
betala skatten inklusive straffavgift (Leback 2009). Det är viktigt att vid ett sådant tillfälle 
försöka vinna tillbaka lojaliteten och vitalisera en ny bild av fotbollsklubben genom 
kommunikation, för att försöka återvinna alla sina sponsorer och publikinkomsten. Krisen 
slog hårt mot fotbollsklubben.   
 
Helsingborgs Idrottsförening fick uppleva en kris den 30 mars 2014. En utav matcherna i 
Allsvenskan var mellan fotbollsklubbarna Helsingborgs IF och Djurgården IF i Olympia, 
Helsingborg. Dagen innan matchen övernattade Djurgårdens supportrar i Helsingborg. 
Supportrarna festade den kvällen, de var stökiga och skapade oro i Helsingborg. De 
vandaliserade krogar och gator, samt misshandlade förbipasserande fotgängare (Åkerlundh & 
Thorell 2014). Under matchdagen då Djurgårdens supportrar på väg mot Olympia-stadion 
blev de attackerade utav Helsingborgs huliganer, som hämnd för den skada de vållat staden. 
En av Helsingborgs huliganer kastade en ölflaska på en 43-årig Djurgårdssupporter. Mannen 
blev allvarligt skadad och var tvungen att föras till lasarettet i Helsingborg (Sahlén-
Thelandersson 2014). Händelsen inträffade inte på Olympia som är Helsingborgs stadion, 
utan på stadens gator. Mannen dog några timmar efter incidenten. När Djurgårdens 
supportrar, under matchens gång, fick veta att en utav deras medlemmar hade avlidit, 
stormade de i protestfotbollsplanen och skrek ”mördare” åt Helsingborgs supportrar. Matchen 
avbröts direkt och polisen gjorde en insats. Därefter förde polisen med bussar ut Djurgårdens 
supportrar ur Helsingborg, för att stabilisera situationen både i staden såväl som i stadion. 
Dagen efter incidenten erkände en 28-årig man sig skyldig för dråp (Björck & Dujmovic 
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2014). Händelsen som drabbade Helsingborg IF har påverkat klubben väldigt negativt. 
Idrottsföreningen har blivit drabbad av en kris som de inte hade direkt koppling till.   
 
Ett professionellt fotbollslag i Sverige får sina viktigaste inkomster från spelarförsäljning och 
sponsorer (Sahlström 2010). Ekonomin för en idrottsförening är också baserad på lagets 
prestationer. Ifall det går dåligt för en klubb så börjar de tappa publiknärvaro och det medför 
att omsättningen krymper (Wolf 1999). Genom en studie har två studenter från Lunds 
Universitet kommit fram till att ekonomin för ett fotbollslag har stor betydelse, eftersom om 
föreningen kan köpa nya skickliga spelare kan dessa lyfta laget och vinna titlar, som belönas 
med stora ekonomiska belopp (Tarassiouk & Grgic 2008).   
 
När en kris uppstår vill omvärlden se aktiva insatser. Om organisationen inte är öppen med 
sina åtgärder förlorar intressenterna förtroendet och resultatet blir att organisationen förlorar 
sitt goda renommé. Organisationer kan minimera risken för att drabbas hårt av krisen genom 
att diskutera tänkbara kriser och skapa en beredskap mot dessa. Det krävs en långsiktig 
planering. Väldigt få organisationer gör detta, eftersom de inte är medvetna om vilka 
svårartade konsekvenser som kan uppstå ur mindre allvarliga situationer. Därför är det viktigt 
att uppmärksamma organisationer på dessa frågor (Regester 1989).    
 
 
En kris är en mycket svår och komplex situation som måste hanteras på rätt sätt. För att kunna 
stabilisera situationen krävs kommunikationsstrategier. Genom att tillämpa en bra och väl 
inarbetad kommunikation kan föreningen snabbt återställa stabiliteten och på så sätt minska 
skadan. En oduglig kommunikation däremot påverkar föreningen negativt och kan få det 
dåliga anseendet att leva kvar i flera år framöver (Jansäter 2014).  
 
En kris kan få förödande följder för ett företags ekonomi ofta med konkurs som slutresultat, 
därför är det viktigt att veta hur man mildrar och hanterar krisen. Därför fokuserar denna 
studie inte på ekonomin som sådan utan på krishantering, vilket är vägen till att förhindra de 
negativa följder som uppstår då en kris är ett faktum. Det finns mycket tidigare forskning om 
kriskommunikation men det saknas forskning inom kriskommunikation för idrottsföreningar i 
Sverige. Det finns inga generella metoder för idrottsföreningar i kris men flera forskare 
påpekar att flera teorier inom kriskommunikation kan tillämpas av idrottsföreningar, såsom 
SCCT. Med hänsyn till inte minst de ekonomiska följderna är det intressant att ta fram mer 
forskning om hur idrottsföreningar bör agera i kris. 
 

1.3 Syfte och Problemformulering 

Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottsföreningar kan tillämpa 
kriskommunikation och kommunikationsstrategier för att återhämta en idrottsförening från en 
allvarlig kris. Avsikten med undersökningen är även att få fram hur brister i 
kriskommunikation och kommunikationsstrategier kan drabba idrottsföreningars hantering av 
allvarliga krissituationer och därmed orsaka ekonomisk skada för föreningen. 
 
Hur kan kriskommunikation och kommunikationsstrategier tillämpas för att återhämta en 
idrottsförening från en allvarlig kris? 
 
Hur påverkade styrkor och svagheter i kriskommunikation och kommunikationsstrategin 
Helsingborgs IF:s hantering av den kris som drabbade klubben våren 2014?  
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2 Metod 
Metod är läran om hur man ska få information till att bli kunskap genom att samla in, 
bearbeta och sammanfatta data om verkligheten. Metodik går ut på hur det bör göras 
(Jacobsen 2002). I detta avsnitt följer en diskussion och motiveringar det metodval som 
används i denna fallstudie. Det kommer även att redogöras för hur arbetet är utfört för att 
besvara frågeställningarna och uppnå syftet samt hur den insamlade data har bearbetats. 
 

2.1 Litteraturstudie 

Information har samlats in från bland annat böcker, artiklar och elektroniska källor som är 
relevanta för studien. Detta medför en djupare förståelse för ämnet som studien berör innan 
data samlas in. De artiklarna som har använts är främst hämtade från Business Source 
Complete i Blekinge Tekniska Högskolans biblioteks databas och Google Scholar, som är 
Googles vetenskapliga databas. Böckerna är lånade från Karlskronas stadsbibliotek, Blekinge 
Tekniska Högskolans bibliotek, Helsingborgs stadsbibliotek. Skribenterna har även läst 
kandidatuppsatser som berört liknande ämnen.  
 
Nyckelorden som används i studien är idrottsförening, Helsingborgs Idrottsförening, 
kriskommunikation, huliganism, fotboll, marknadsföring, Allsvenska, 
kommunikationsstrategi, krishantering och SCCT. 
 

2.2 Metodval 

 
Efter att ha analyserat tidigare forskning har denna studie använt liknande metoder som andra 
forskare har använt i sina studier om kriskommunikation. Rienecker & Stray Jörgensen (2008) 
påstår att metodvalet bör bero på vilket ämne som studeras och vilka metoder som är vanligast 
i det valda ämnet. Eriksson & Wierdersheim-Paul (2011) hävdar att metoder som samlar in 
information med hög kvalité är tidskrävande och dyra. Det råder främst när informationen 
aldrig tidigare har blivit insamlad. Därför bör metodvalet bero främst på priset, 
tillgängligheten och kvalitén.  
 

2.2.1 Ontologiska synsätt 

Inom ontologin finns det två olika synsätt som kan användas nämligen positivism och 
hermeneutik (Jacobsen 2002). I denna studie används synsättet hermeneutik, eftersom studien 
utgår från hur respondenterna har tolkat situationen och hur det påverkar klubben genom 
deras tolkningar. Hermeneutik är subjektivt och resultatet nås fram genom tolkningar av 
känslor samt personliga värderingar. Det syftar på hur människor tolkar och skapar sin 
verklighet. Positivism är en vetenskap som utgår ifrån objektivitet, det vill säga att 
positivismen vill ha allt bekräftat genom mätningar och bevis. Hermeneutik är humanistisk 
alltmedan positivismen är naturvetenskaplig (Jacobsen 2002). 
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2.2.2 Induktiv och deduktiv strategi 

Vid metodvalet är det viktigt att beakta induktiv och deduktiv strategi (Jacobsen 2002). I 
denna uppsats används deduktiv strategi. Istället för att forma en teori av det insamlade data, 
så jämförs den insamlade informationen med de befintliga teorierna. Anledningen till detta är 
att det är tidskrävande att forma egna teorier och eftersom det redan finns välutvecklade 
teorier som kan användas är det inte värt att lägga ner tid på det.  
 

2.2.3 Primär- och sekundärdata 

Uppsatsen består både av primärdata och sekundärdata. Sekundärdata består av litteratur, 
vetenskapliga artiklar och tidigare forskning om kriskommunikation. Primärdata är i form av 
fyra telefonintervjuer. Två telefonintervjuer med den dåvarande direktören för Helsingborgs 
IF under sin tid med klubben såväl som efter hans avskedande. Den tredje telefonintervjun är 
en reporter/krönikör för Helsingborgs Dagblad och den fjärde telefonintervjun är med en 
objektiv krishanterare. Primärdata är lämplig i denna studie, eftersom uppsatsen granskar ett 
nytt fall som inte tidigare har skådats i en svensk idrottsförening.   
 

2.2.4 Fallstudie 

Denna studie är en fallstudie, eftersom detta är ett fall så ska det undersökas som ett sådant. 
Djuplodande fallstudier är nödvändiga för att tolka komplicerade situationer. Hans Eysenck 
(1976) påstår att ibland måste forskare ”öppna sina ögon” för individuella fall. Detta görs inte 
enbart för att bevisa något, utan snarare för att lära sig. Även John Walton (1992) uttrycker att 
det är främst fallstudier som utvecklar de bästa teorierna. 
 
Nackdelen med fallstudie är att de kan anses vara för subjektiva, då det finns mycket utrymme 
för egna tolkningar och tankar. Dessutom finns det ett missförstånd att fallstudier inte kan 
bidra till vetenskaplig utveckling, eftersom forskare inte kan utgå ifrån ett specifikt fall. Dock 
motsägs detta av många forskare bland annat Giddens (1984), Platt (1992), Becker och Ragin 
(1992), som anser att det visst går att utgå ifrån ett fall och att fallet kan bidra med 
vetenskaplig kunskap. 
 

2.2.5 Kvantitativ och kvalitativ data 

De metoder, som används för att få fram adekvat data vid empiriska undersökningar, kan vara 
antingen kvantitativa eller kvalitativa. Kvantitativa undersökningar är numeriska, medan de 
kvalitativa är i form av ord. Både kvantitativa och kvalitativa former kan förekomma i en och 
samma undersökning (Åsberg 2001). Det finns ingen rätt metod, utan varje metod har sina 
starka och svaga sidor (Jacobsen 2002). Kvalitativ data hör hemma inom hermeneutiken, 
eftersom den insamlade data består av ord (Bjereld et al 2009). Dessa data ska underlätta 
förståelse kring människornas upplevelser, medan inom positivismen är det adekvat med 
kvantitativ data (Åsberg 2001; Jacobsen 2002).  De kvalitativa ansatsen är lämpligare för 
denna studie, eftersom det ger en djupare inblick i människornas tankar. Den ger 
respondenterna en chans att kunna formulera sig med egna ord. Intervjuerna som utförs i 
denna uppsats är därför kvalitativa. 
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2.3 Urval 

För att kunna få värdefull data med olika perspektiv kring krisen, både innanför såväl som 
utanför föreningen, planerades intervjuer med dels någon som har en hög position i 
organisationen, men också med en journalist som har följt och analyserat hela krisen. 
Dessutom intervjuades en krishanterare från Borlin Westrell AB, ett företag som jobbar med 
krishantering. För att uppnå dessa mål kontaktades Helsingborgs Idrottsförening, 
Helsingborgs Dagblad och en krishanterare.  
 
Den första personen som intervjuades är Paul Myllenberg, dåvarande direktör för 
Helsingborgs IF. Intervjun ägde rum den 15 maj 2014. Han är en viktig part i studien, 
eftersom de beslut som fattades under krisen var i samverkan med honom. Dessutom var han 
den person inom föreningen som hade bäst kunskaper om vad som hände. 
 
Myllenberg intervjuades ytterligare en gång, efter att han har blivit avskedad som direktör för 
föreningen. Den andra intervjun tog plats den första juli 2014. Anledningen till de två 
intervjuerna var att iaktta om informationen han delade med sig kan ha ändrade perspektiv, 
efter att han har blivit avskedad. Dessutom är syftet att få veta om det hade uppstått några 
förändringar under perioden mellan den första och andra intervjun.  
 
Den tredje intervjun är med Tomas Nilsson som är reporter och krönikör för Helsingborgs 
Dagblad med inriktning på Helsingborgs IF. Denna intervju tog plats den 23 juli 2014. Han 
anses vara en annan viktig part för studien, eftersom det var han som följde och rapporterade 
om krisens utveckling i Helsingborgs Dagblad. Det innebär att han har analyserat fallet 
noggrant och dessutom har externa kunskaper om fallet. Helsingborgs Dagblad är dessutom 
en utav de klubbens största sponsorer. 
 
Den fjärde intervjun är med krishanteraren Per Calleberg. Den tog plats den 14 oktober 2015. 
Han har en viktig roll i studien, eftersom han har en god erfarenhet i krishantering med alla 
slags organisationer och har en objektiv ställning till föreningen.  
 
Eftersom studien är begränsad till fyra intervjuer kan det möjligtvis förekomma visst bortfall 
av andra synpunkter av intresse, men, detta anses dock inte vara nödvändigt, eftersom de 
intervjuer som studien innehåller är representativa och har tillfredsställande information för 
syftets frågeställning. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) ska urvalet bestå av fyra till 
tjugofem intervjuer. De påstår även att det är bättre att ha få intervjuer för det ger forskaren 
mer tid för varje enskild intervju. Med tanke på detta utfördes fyra intervjuer.  
 

2.4 Genomförande av intervjun 

Vid intervjuerna används individuell-intervju som metod då fokusgrupp-intervjuer, som 
innebär intervjuer med en grupp, kan hindra parterna att berätta sina individuella 
uppfattningar och tankar. Detta kan påverka intervjuns resultat. Trost (2010) anser att 
respondenter besvarar frågorna lättare om intervjun sker genom ett personligt möte, när det 
gäller ett känsligt ämne. Dock genomförs samtliga intervjuer via telefoni och anledningen till 
detta är att Myllenberg och Nilsson inte hade tid för ett personligt möte, medan Calleberg 
befann sig på ett annat ort.  
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Respondenterna fick i förväg en kort förklaring på vad intervjun handlade om, eftersom 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) påstår att respondenten på så sätt får förtroende för 
den som intervjuar. Dessutom kan respondenter förbereda sig inför intervjun och besvara 
frågorna utförligare samt ge mer genomtänkta svar. De första frågorna i intervjun var enkla 
och personliga, allmänna frågor om hur krisen drabbade föreningen, för att underlätta 
konversationen med respondenterna. De ledande frågorna var däremot mer inriktade på hur de 
hanterat krisen. Dessa frågor kompletterades sedan med följdfrågor för att studien ska få en 
bättre grund, frågor om de tyckte att de valt de rätta strategierna och om de kunde ha gjort det 
på ett bättre sätt. Enligt Rienecker & Stray Jörgensen (2008) blir respondenterna mer 
avslappnade när frågorna delas upp på ett sådant sätt. Frågorna valdes ut med hjälp av 
litteratur om krishantering. Genom att läsa de olika teorierna fick skribenterna idéer om vilka 
frågor som är relevanta för studien. 
 
Undersökningen och telefonsamtalen ägde rum i Helsingborg och Karlskrona. Innan intervjun 
tog plats genomarbetades frågorna med hjälp av olika författares synpunkter, exempelvis med 
vilka frågor intervjun ska inledas och avslutas. Även tidigare forskares tillvägagångssätt 
studerades för att hitta en bra metod. Innan frågorna ställdes till respondenter testades de på 
skribenternas närstående personer. Detta gjordes för att säkra att frågor var precisa och inte 
kunde missförstås av respondenterna. Därefter gjordes några justeringar och vissa frågor blev 
omformulerade med hänsyn till de närståendes kommentarer.  
  

2.5 Bearbeta data 

Det är en stor och betydelsefull del av arbetet att bearbeta den data som forskaren har samlat 
in (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2011). Det läggs fokus på hur de insamlade data ska 
tolkas. Om forskaren kan tolka det insamlade data på ett bra sätt, leder det till ett fullständigt 
resultat. Innan forskaren kan börja bearbeta data gäller det att de data som har samlats in är 
fullständigt så att det inte förekommer luckor i resultatet (Eriksson och Wiedersheim-Paul 
2011).. I denna studie bearbetades data efter att tre intervjuer samlades in och den sista 
intervjun bearbetades under senare tid, eftersom själv intervjun utfördes senare. Trost (2010) 
rekommenderar att forskaren ska bearbeta data efter att alla intervjuer har utförts. Fördelen är 
att forskaren kan jämföra materialet och på så sätt finna kopplingar emellan dem. Dessutom är 
risken mindre att forskaren lämnar viktig information utanför. 
 
Efter att intervjun är utförd ska den helst transkriberas, vilket innebär att den muntliga 
intervjun ska göras om till en text (Gillham, 2008). I denna studie lyssnade skribenterna på 
inspelningen av intervjun och skrev ner intervjuerna ordagrant. Tolkningen av intervjuerna 
utfördes av båda skribenterna så att missförstånd inte skulle förekomma i resultatet.  
 
Enligt Gillham (2008) kan forskaren med hjälp av transkription tematisera svaren. Vilket 
innebär att forskaren kan skapa olika kategorier av det som framkommit av de olika 
respondenterna i intervjuerna. Efter att intervjuerna transkriberades, reducerade skribenterna 
texten för att ta ut nyckelord om vad respondenterna egentligen hade sagt i varje intervju. På 
så sätt fick skribenterna en överblick över varje intervju och dess innehåll. Därmed kunde 
skribenterna fördela materialet i olika kategorier som hörde ihop. Kategorierna delades upp 
genom att systematiskt jämföra varje svar i de olika intervjuerna, för att beakta hur svaren 
förhåller sig till varandra. Det tydliggjorde hur respondenternas svar skiljdes åt. Studien fick 
flera olika perspektiv från samma situation.  
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Varje intervju sammanfattades var för sig under varsitt rubrik. För att läsaren skulle kunna få 
en överblick över varje intervju för sig. Eftersom skribenterna redan hade tematiserad svaren 
var det enklare att upprätta en analys, där de fyra intervjuerna kopplades till de utvalda 
teorierna från litteraturen. På så sätt blev det tydligt vilka teorier Helsingborgs IF använde och 
vilka de borde ha använt för att få en effektivare krishantering. Deras styrkor och svagheter 
blev synliga, detta kommer vidare diskuteras i analysen.  
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3 Teori 
I detta kapitel framförs teorier som har koppling till studiens syfte och frågeställning. 
Teorierna som tas upp är ”Krisplanering & krishantering”, "Kommunikationsstrategi”, 
”Situations Crisis Communication Theory” och ”Förhållande mellan media, sponsorer och 
fans”. I kapitlet kommer innebörden av teorierna att tydliggöras. 
 

3.1 Krisplanering och krishantering 

För att minimera riskerna vid en kris är krisplanering ett bra verktyg, då den kan underlätta 
hanteringen av den uppståndelse som krisen medför. Genom att kontrollera och balansera 
händelseförloppet kan misstagets följder begränsas (Skoglund 2002). Kriser inträffar och varje 
företag måste förvänta sig det. Det är viktigt för företag att ha en beredskap, en plan på hur 
det ska hantera den eventuella situationen och dess följder. Syftet med en krisplanering är att 
skydda företaget från skador både på det mänskliga såväl som de kommersiella planet (Kotler 
& Caslione 2009). Om ett företag inte inser att det är kris eller vilken typ av kris som 
föreligger, så ökar krisen, förklarar Skoglund (2002). Det finns tre relevanta kriskategorier 
som ett företag kan förvänta sig enligt Fors-Andrée och Ronge (2015) är dessa: (1) allvarligt 
problem i produktionen eller produktfel, (2) personalrelaterade olyckor och (3) negativ 
publicitet. För att kunna bygga upp en beredskap mot dessa gäller det att ha en arbetsprocess, 
vilken består av fyra steg: Att identifiera risken och hoten, göra en konsekvensanalys utifrån 
riskerna och hoten, skapa strategier och förankra dem genom utbildning samt göra ständiga 
uppföljningar. Dessa fyra steg sker procedurellt och går in i varandra (Skoglund 2002). För att 
undvika turbulens gäller det att ha ett varningssystem för kaotiska situationer. Företaget ska 
kunna identifiera de tänkbara möjligheter som kan drabba företaget och de sårbarheter som 
företaget har (Kotler & Caslione 2009). Fors-Andrée och Ronge (2015) anser att det är viktigt 
att skapa en välutformad och väl genomarbetad beredskap och följa den. Men givetvis ska 
företaget också använda sig utav sina tidigare erfarenheter och lärdomar, då dessa kan vara till 
gagn mot den eventuella krisen. Färdiga mallar finns det inte, men det finns riktlinjer som kan 
vara framgångsrika för företaget i desperata situationer.   
   
Den vanligaste typen av kris är förtroendekris, som uppstår om företagets värderingar blir 
instabila eller att löften bryts. Förtroendekrisen blir allt allvarligare, ju större obalans som 
råder. När en kris väl inträffar gäller det att kunna hantera krisen på bästa möjliga sätt, men 
det är inget enkelt uppdrag, som dessvärre kommer att påverka företaget under lång tid 
framöver (Fors-Andrée & Ronge 2015; Skoglund 2002). Fors-Andrée och Ronge (2015) 
tycker att en god krishantering är, att kunna erkänna felet, att kunna be om ursäkt, att kunna 
informera om och korrigera de omständigheter som orsakade krisen samt säkerställa att det 
inte uppstår igen.   
  
Konsten är nämligen att vara ärlig, rak och inte sätta sig i försvarsläge. Analysarbetet i en 
krishantering måste drivas snabbt. För att kunna göra så behöver företaget en slags checklista 
att gå efter, därför passar en planering in i en krishantering (Skoglund 2002). De problem som 
kan försvårar hanteringen av krisen är att man i en organisation är oense kring beslut som ska 
tas. Men när en kris uppstår så kommer medierna och det gör de snabbt. Krisgruppen måste se 
på medierna som en viktig resurs och vara medveten om att det som rapporteras under den 
närmaste kommande tiden kan bli avgörande för företagets framtid (Kotler & Caslione 2009). 
Det är därför viktigt med en god kommunikation med media. Det värsta misstag som kan 
göras i en krishantering är att brista i kommunikationen, därför är det viktigt att företaget 
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försöker besvara de frågor som kan förklara krisen (Fors-Andrée & Ronge 2015). Frågor som 
företaget bör ta upp, enligt Skoglund (2002), är följande: Vad har hänt? Konsekvenserna av 
händelsen? Vad görs just nu? Hur kunde det inträffade ske? Vad har företaget för beredskap 
för händelser av den aktuella sorten? Hur reagerar de anställda? Finns det kritik mot företaget 
från någon/några och hur förhåller sig företaget till den?    
   
Frågorna kan således användas för att få förståelse för varför krisen uppstått och ger därmed 
möjlighet för företaget att försvara sig. Kotler och Caslione (2009) påpekar att ett företag ska, 
efter att ha besvarat frågorna, upprätta en åtgärdsplan och börja implementera den.  
 

3.2 Kommunikationsstrategi 

Kommunikationsstrategi är en kommunikationsplan av hur en part ska kommunicera 
meddelande, budskap eller något som man har att framföra till en specifik person eller 
grupp (Dahlkwist 2012). Det är en strategi av processen ”ett budskap från sändare till 
mottagare”. Strategin kan avse både innehållet av ett budskap såväl som processen av att 
förmedla ett budskap (Lars Palm 2006). Denna strategi används frekvent av företag som 
vill uppmärksamma sin målgrupp och se till att önskat informationen når fram till dem 
(Dahlkwist 2012).   
  
Enligt Fors-Andrée (2012) finns det två grundbegrepp att se över inom 
kommunikationsstrategin, nämligen information och kommunikation. Information betecknar 
budskapets innehåll alltmedan kommunikation betecknar processen av hur innehållet 
förmedlas. Vanligtvis används kommunikationsstrategin inom organisationer för att 
konfrontera mottagaren genom att förmedla det budskap som sändare har eller vill dela med 
sig (Palm 2006).  
  
Det finns många olika sätt att framföra sitt budskap på, men det vanligaste är genom tal. De 
andra kommunikationsmetoderna är bland annat genom skrift, kroppsspråk, tecken, gester och 
ögonkontakt (Fors-Andrée 2012). Kommunikationen är till för att grunda en delad förståelse. 
Det är viktigt att kunna dela sina tankar, åsikter och information, eftersom kommunikationen 
utvecklar människan. Som hjälpmedel till kommunikation används därför 
kommunikationsstrategi. Det kan handla om hur företaget vill uttrycka sitt budskap och hur de 
vill att mottagaren ska tolka sammanhanget (Eide & Eide 2006). Lars Palm (2006) förklarar 
att när en kommunikationsstrategi utförs ska företaget framföra de mål som ska uppfyllas. 
Dessa mål måste senare implementeras. Företaget måste även analysera målgruppen så att de 
väljer rätt plats för kommunikationen till att nå den gruppen. Det ska även vara enkelt för 
mottagaren till att kunna nå sändaren ifall det frågor som mottagaren vill ställa.  
  
Enlig Lisa Lundin (2014) ska en kommunikationsstrategi innehålla beskrivning av syfte och 
bakgrund för att få en grund. Det gäller också att ha en plan som kan kartläggas samt definiera 
de olika målgrupperna för att senare veta var de finns. Ett mål och budskap ska formuleras. 
Det ska fastställas en aktivitetsplan som tar hänsyn till hur strategin ska uppföljas. Det är 
viktigt att utforma presentationsmaterial som företaget ska kunna utgå ifrån. Därefter gäller 
det att genomföra aktiviteten. Kommunikationen, som organisationen har valt, ska företaget 
fördjupa sig i, granska och studera. När resultatet är framtaget är det slutliga uppdraget att 
utvärdera och följa upp kommunikationen (Lundin 2014). Det är alltså åtta steg som en relativ 
grundlig kommunikationsstrategi innehåller enligt Lundin (2014). De flesta företag kan dra 
nytta utav kommunikationsstrategin eftersom den hjälper företaget att granska 
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kommunikation både internt (inom organisationen) såväl som externt (på marknaden eller från 
kundens anseende av företaget). 
 
De åtta stegen är följande:  
1. Beskriv bakgrund och syfte 
2. Kartlägg/ definiera målgrupper 
3. Formulera mål 
4. Formulera budskap 
5. Fastställ aktivitetsplan 
6. Utforma presentationsmaterial 
7. Genomför aktiviteter 
8. Utvärdera kommunikationen 
(Lundin 2014) 
 

3.3 Situation Crisis Communication Theory (SCCT) 

SCCT, med andra ord Situation Crisis Communication Theory, ger förslag till företag om hur 
ett dåligt anseende kan förebyggas genom kriskommunikation. Den empiriska forskningen 
från SCCT ger en vägledning som en krishanterare kan använda för att reparera ett anseende 
som drabbats av en kris. SCCT är strategier för krishantering. Krishanteringsstrategier har 
som mål att skydda företagets anseende dels genom att ändra uppfattningar om företaget i kris 
och dels genom att minska den negativa inverkan som uppkommer av krisen (Coombs 1995). 
Strategin hjälper ledningen med kommunikationen, vad de bör säga och göra efter att en kris 
har uppstått. Kris representerar en tydlig källa kring hot av företagets anseende. Dock är 
det konsumenten som är den högsta prioritet i en kris. Bara efter att konsumentens behov har 
tillfredsställts och säkerheten har åtgärdats, kan en krishanterare vända sin uppmärksamhet 
mot företagets hot och rykte (Allen & Caillouet 1994). Följande teorier ingår i SCCT. 
 

 
Figur 1: Crisis situation model of SCCT (Coombs 1995). 
 

3.3.1 Attribution Theory 

Enligt Attribution Theory brukar människor söka anledning till en oförväntad händelse, 
eftersom de ofta har en känslomässig reaktion på händelsen. De vanligaste reaktionerna i 
Attribution Theory är ilska eller sympati. Reaktionerna brukar vara negativa om 
organisationen bedöms vara ansvarig för händelsen och då framkallas ilska. Då kan 
intressenter eller sponsorer bryta sin koppling till företaget och därmed sprida det dåliga 
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anseende om företaget. I ett krisdrabbat företag har ledningen som uppgift att försöka 
förhindra dessa två negativa utfall (Coombs & Holladay 2005). Om däremot företaget inte 
bedöms vara ansvarig framkallar det istället sympati som räknas vara en positiv reaktion 
(Weiner 2006). 
 

3.3.2 Tre viktiga faktorer i en krissituation 

Det finns tre faktorer som bör undersökas i en krissituation: 
• Vem som är ansvarig för krisen, med andra ord hur mycket intressenterna tror att 

organisatoriska åtgärder orsakade krisen. Ju högre dessa åtgärder är desto mer drabbar 
det organisationens anseende (Coombs 1995).  

• Hur krishistoria ser ut, det vill säga hur liknande kriser har påverkat andra företag. 
Utifrån det kan organisationen förutse hur konsumenterna kommer att uppfatta och 
reagera på krisen. Med den förståelsen kan en krishanterare förutse hur stort hotet är. 
Därefter kan ledningen bestämma vilka krishanteringsstrategier, som är lämpligast för 
att skydda företagets anseende (Allen & Caillouet 1994). 

• Hur organisationens anseende var innan den drabbades av krisen (Coombs 1995).  Om 
företaget redan hade dåligt rykte, exempelvis genom att det hanterade sina intressenter 
illa i en tidigare kris, borde företaget ta mer hänsyn till intressenterna den här gången 
(Porritt 2005). 

 

3.3.3 Krisram 

Det finns ramar inom kommunikation och tankar. Ramar i kommunikation innebär hur 
informationen presenteras i ett meddelande. Det kan vara bland annat ord, fraser och bilder. 
Ramar i tankar är däremot de kognitiva strukturer som människor använder när de tolkar 
informationen, såsom skript och schema (Druckman 2001). Ramar i kommunikation bidrar till 
att det även formar ramar i tankar. En ram för ett budskap kan forma hur människor definierar 
ett problem, orsaker till ett problem, vem som anses vara ansvarig för ett problem och 
lösningar till ett problem (Cooper 2002). De ord som används och åtgärder som vidtas av 
ledningen påverkar hur människor uppfattar organisationen i samband med krisen. Utifrån 
människornas uppfattningar formas det organisatoriska ryktet. Detta påverkar hur 
intressenterna reagerar mot krisen och hur de i framtiden integrerar med organisationen (Nerb 
& Spada 1997). Ramar betonar en viss fakta som påverkar individer när de fattar beslut 
(Joslyn 2003). De personer som får ett meddelande kommer att fokusera sin uppmärksamhet 
på det fakta som är betonad, och utifrån detta kommer de forma sina egna åsikter och 
bedömningar (Druckman 2001).  
  
Krishanterare försöker att forma krisramen genom att betona att det var någon utanför 
organisationen som var orsaken till krisen. Om fallet inte är sådant, måste det betonas att det 
var oavsiktliga handlingar av medlemmar inom organisationen och att orsaken till krisen 
antagligen var ett tekniskt eller mänskligt fel. Ifall intressenterna ser händelsen som en olycka 
eller ett sabotage, har det en betydelsefull påverkan. Krisramen avgör vem intressenterna 
kommer att beskylla och lägga ansvaret på (Coombs & Holladay 2005). 
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3.3.4 Tre kluster 

Företag i kris kan vara grupperade i tre kluster som anger olika nivåer av ansvarighet av kris. 
Det första klustret är “Victim cluster” där organisationen är ett offer av krisen. Hotet mot 
företagets anseende är minimalt och organisationens ansvar för krisen är svag. Det andra 
klustret är ”Accidental cluster” där organisatoriska åtgärder som förde företaget till krisen var 
oavsiktliga. Hotet mot företagets rykte är måttligt och krisansvaret är fortfarande svagt. Det 
tredje klustret är ”Preventable cluster”, som innebär att organisationen medvetet riskerade 
intressenternas intressen, bröt mot lagar eller förordningar. Företaget är då krisansvarigt och 
hotet mot dess rykte är enormt. Genom att identifiera vilken typ av kris som har förekommit 
kan en krishanterare förutse hur allvarlig krisen är samt vem som är krisansvarig och 
identifiera vem intressenterna kommer att beskylla. Därigenom kan ledningen för företaget 
fastställa en plan för hur organisationen kan försvara sig mot anklagelserna (Coombs & 
Holladay 1996; 2001). 
 

3.3.5 Deny Crisis Response Strategies 

För att minska ansvaret för en kris kan företagen tillämpa olika strategier. ”Deny Crisis 
Response Strategies” innebär att företaget kan påstå att det inte finns något samband mellan 
det och krisen. Om intressenterna inte anser att företaget är inblandad i krisen kommer det 
inte heller att bli påverkad av händelsen. Om intressenterna och media inte accepterar 
företagets påstående och bevisar att de är falska, kan företaget bli drabbad av krisen ännu 
värre (Coombs & Holladay 2006). 
 

3.3.6 Deminish Crisis Response Strategies 

I denna strategi hävdar företaget att krisen inte är så illa som intressenterna tror eller att 
organisationen saknade kontroll över krisen. För att lyckas med denna strategi behöver 
krishanteraren bevis för sina påståenden. Företaget kan misslyckas om media fortfarande 
påstår att krisen är aktuell (Coombs & Holladay 2006).   
 

3.3.7 Påminnelse 

Påminnelse är en strategi som innebär att ledningen påminner om tidigare goda händelser som 
företaget har gjort, för att uppväga de nuvarande negativa. (Coombs & Holladay 2006). För 
att ändra intressenternas negativa uppfattning om företaget gäller det att publicera ny positiv 
information. Alla goda gärningar som företaget har utfört kan framföras för att intressenterna 
ska tänka till innan de beslutar sig för att bryta förbindelser med företaget. Att återuppbygga 
strategier är den viktigaste vägen till att förbättra företagets anseende. Organisationen måste 
stödja offret i krisen och samtidigt vinna tillbaka förtroendet hos intressenterna såväl som hos 
allmänheten. Om organisationen visar tydligt att de bryr sig om offret, uppfattar intressenterna 
företagets handlingar som att det tar stort ansvar för krisen. Organisationen kan erbjuda 
ersättning eller visa att de är emot det som har hänt och förklara vad som ska göras i 
fortsättningen för att liknande kriser inte ska uppkomma och på så sätt påverka intressenternas 
uppfattning positivt (Coombs & Holladay 2005). 
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3.3.8 Image Restoration Theory 

När de olika krishanteringsstrategier har använts kan krishanteraren tillämpa ”Image 
Restoration Theory” som är ett beskrivande system och används för att analysera krisfallet. 
Tyngdpunkten är att identifiera vilka krishanteringsstrategier som används i fallet och därefter 
dra slutsatser av strategierna samt analysera ifall de har varit tillfredsställande (Benoit 1995).   
 

3.4 Förhållande mellan media, sponsorer och fans 

En idrottsförenings externa relationer består främst av tre parter, nämligen media, sponsorer 
och supportrar vilka samtliga betyder mycket för föreningens ekonomi (Bühler & Nufer 
2010). Var och en av dem är beroende av varandra och skapar därför en slags gemenskap. 
Media är betydelsefulla, eftersom de förmedlar information till allmänheten och på så sätt 
skapar en bild av händelser som sker i föreningen. Idrottsföreningar har vanligtvis ett väldigt 
gott förhållande till de lokala media, men däremot inte till andra media. Här menar Mullin, 
Hardy och Sutton (2000) att de lokala medierna oftast brukar vara föreningens sponsorer och 
har därmed ett gemensamt intresse med föreningen.   
  
Media kan påverka supportrarnas inställning till föreningen (Mullin, Hardy & Sutton 2000). 
Enligt Bühler och Nufer (2010) förlitar sig en idrottsförening mycket på supportrarna, 
eftersom de behöver deras stöd, både ekonomiskt såväl som organisatoriskt. Supportrarna är 
deras kunder och föreningen måste hålla klubbens varumärke i gott skick för att tillfredsställa 
kunden. Idrottsföreningens supportrar utgör vanligtvis av de lokala invånarna. Men undantag 
sker och den lokala befolkningen kan även bli supportrar för andra idrottsförening eller vice 
versa. De faktorer som skapar ett förhållande mellan supportrar och en idrottsförening 
varierar. Huvudsakligen är det samhörigheten med staden som idrottsföreningen 
representerar, men det kan även vara uppfostran genom föräldrarnas intresse för klubben eller 
klubbens idrottsliga framgångar (Mullin, Hardy & Sutton 2000). Precis som fansen och media 
har även sponsorerna en markant betydelse för idrottsförening.   
  
Sponsorerna står för en del av idrottsföreningarnas intäkter. Deras engagemang för klubben 
beror på att de vill få föreningens varumärke och på så sätt representera klubben. Då når de ut 
till målgruppen - fotbollsentusiaster. På sätt och vis är sponsring en form av marknadsföring, 
som kan bli negativ om klubben drabbas av en kris som förstör klubbens varumärke, vilket 
kan medföra att även sponsorernas varumärke berörs då dessa förknippar sig mycket med 
varandra. Likaså kan sponsring även begränsa målgruppen såvida de inte sponsrar de 
konkurrerande idrottsklubbar också (Bühler & Nufer 2010).  
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Mullins, Hardys och Suttons (2000) teorimodell illustrerar hur idrottsföreningens förhållande 
ser ut mellan de olika parterna i en form av triangel. Modellen visar parternas 
sammankoppling med varandra och med idrottsföreningen.  
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4 Empiri 
Empiri är erfarenheter som består av de undersökningar som har gjorts med hjälp av 
teorierna. Det är den information som samlats in genom undersökningar. Empirin i denna 
studie består av fyra telefonintervjuer. Den första intervjun är med Paul Myllenberg under 
tiden han arbetade för klubben och den andra intervjun med honom är efter hans avskedande 
från klubben. Den tredje telefonintervjun är med Tomas Nilsson som är reporter och krönikör 
för Helsingborgs Dagblad med inriktning i den lokala klubben Helsingborgs IF. Den fjärde 
intervjun är med Per Calleberg en utomstående krishanterare. 
 

4.1 Intervju med klubbdirektören Paul Myllenberg (den 15 maj 2014) 

Den första telefonintervjun med Paul Myllenberg ägde rum den 15 maj 2014. Myllenberg var 
klubbdirektör för Helsingborgs IF under den tiden. Han berättar att han rekryterades som 
klubbdirektör för Helsingborgs IF år 2005. Tidigare arbetade Myllenberg för Svenska 
Flygvapen och för militären. Han anser att den erfarenhet som han har fått i militären har 
hjälpt honom att agera anständigt under krisen. Detta är en beredskap som har varit delvis 
användbar för klubben.  
 
Krisen som ägde rum den 30 mars 2014 har påverkat Helsingborgs IF synnerligen djupt. 
Enligt Myllenberg är det förståeligt med tanke på att om matchen inte hade spelats, hade inte 
heller incidenten skett. Även om Helsingborgs IF inte hade någon direkt koppling till 
händelsen.  
 

4.1.1 Kriskommunikation 

Det första Helsingborgs IF gjorde, efter den avbrutna matchen, var att publicera ett Facebook-
inlägg, där de informerade om att matchen i Olympia är avbruten på grund av inspringande 
supportrar. Myllenberg förklarar att anledningen till det korta inlägget var att föreningen inte 
var medvetna om precis vad som hade hänt och de inte ville ta ställning till situationen, innan 
de hade fått in den fullständiga informationen.  
 
Under samma dag publicerades både på Helsingborgs IF:s hemsida och på deras Facebook 
sida under rubriken ”En sorglig dag för idrotten”, information om varför matchen avbröts I 
meddelandet förklarar Helsingborgs IF hur mycket de såg fram emot allsvenska premiären 
och hur detta förbyttes i sorg när de fick reda på att en fotbollssupporter hade avlidit. 
Helsingborgs IF skrev att deras tankar går till dennes familj, släkt och vänner och att de 
beklagar sorgen. De förklarar även att de känner tomhet över det som hände och att de tar 
avstånd från det meningslösa våldet. Meddelandet avslutades med citatet ”Svensk fotboll står 
enade i denna kamp”.  
 
Enligt Myllenberg ville de få ut sin syn på händelsen så snabbt som möjligt. Även om det var 
ett väldigt känsligt ämne som berördes kände ledningen att det förväntades information från 
deras sida, eftersom de upplevde att de var inblandade i händelsen. I sådana fall som detta, vet 
få vad som egentligen har hänt men många rykten sprids snabbt. Därför känner Myllenberg att 
det var extra viktigt att agera snabbt. 
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Dagen efter hade föreningen anordnat ett möte med ledningen, styrelsen, polisen, de lokala 
politikerna och de ideella organisationerna. Först togs upp frågorna ”Varför huliganer agerade 
på detta viset?”, ”Vem kan ha vållat 43-åriges död?” och ”Hur kan föreningen på bästa sätt 
skydda folket och återställa lugnet”.  
 
Den uppkomna krisen var allvarligare än alla tidigare kriser och därför hade föreningen inte 
en förberedd krisplan för en sådan händelse. Helsingborgs IF valde att anlita en extern person 
som hade erfarenhet och kunskap kring kriser, för att få hjälp med krishanteringen. Den 
externa personen upplyste föreningen om de tre viktiga utgångspunkterna:  
 
Stabilisera organisationen. 
Kommunicera fakta. 
Hur tar vi oss vidare? 
 
Dagen efter 43-åringens död var det många som behövde veta varför detta hade hänt. Äldre 
personer och barnfamiljer frågade huvudsakligen angående säkerheten i arenan, medan media 
var mer nyfiken på själva händelsen. Det var svårt för föreningen att försäkra att något 
liknande inte skulle hända igen. Helsingborgs IF förlorade sitt förtroende även hos 
intressenterna och vissa utav dem ville avbryta sina förbindelse med klubben. Lyckligtvis var 
det bara få som lämnade klubben. Myllenberg menar att de var tvungna till att handskas med 
tusentals frågor och det fanns varken tid eller tillräckligt med information för att kunna 
besvara alla frågor. Allmänheten var upprörd och detta var den huvudsakliga anledningen till 
frågorna. Föreningen försökte återskapa lugnet genom att besvara en del av frågor med hjälp 
av Svenska Kyrkan.  
 
Föreningen anlitade en präst för att ta hand om personalen. Svenska Kyrka var hjälpsamma 
när krisen inträffades och ställde upp vid många tillfällen för föreningen, klargör Myllenberg. 
Han anser även att Svenska Kyrkan har kompetens och erfarenheter av krishantering. Prästen 
började med att samla ihop personalen för att föra en diskussion angående händelsen och på 
så sätt blev det lättare för kyrkan att förstå vad som pågick. Kyrkan arrangerade möten med 
dem som behövde hjälp eller mådde dåligt på grund av incidenten. Under en hel dag satt 
deltagarna i olika mindre grupper och talade ut om det som hänt. 
 
Dagen efter detta möte, den 1 april 2014, publicerade Helsingborgs IF på sin Facebook-sida 
ett inlägg. Under rubriken ”Det räcker nu!” fick spelarna uttrycka vad de kände. I inlägget 
skriver spelarna ”Vi spelare i HIF känner oss idag fullständigt maktlösa. Vi har tränat hårt, 
offrat mycket och förberett oss väl. Allt för att vi älskar fotboll!”. De förklarade att det är 
oacceptabelt att stämningen omkring dem har blivit allt mer hätsk och beklagar att ett liv togs 
under den Allsvenska premiären. Den bristande respekten bland publiken och det hatiska 
beteendet får dem att se mörkt på framtiden. De skriver att de inte tänker vara tysta längre och 
att de ska agera mot alla former av kränkning och hot när de spelar. Spelarna tänker inte sluta 
förrän attityden har förändrats så att alla människor som vill, inklusive barn och familjer, ska 
kunna komma och njuta av sporten i lugn och ro.  
 
Enligt Myllenberg försökte föreningen visa att ledningen och spelare var så påverkade av 
händelsen, att de valde att skriva själva, istället för att låta krishanteraren och 
kommunikatören ta hand om detta. De försökte även visa att de var ett offer och kände sig 
maktlösa, men att de inte tänkte acceptera läktarbråk. Detta var en del av föreningens 
kriskommunikation för att visa att föreningen inte är ansvariga, men vill ta ansvar och stoppa 
huliganismen ändå.  
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Den 2 april, 2014 publicerades inlägget: ”Elva målgivande passningar”.  av HIF krishanterare. 
Detta informerade supportrarna om vilka regler som gäller före, under och efter en match. De 
elva målgivande passningar var följande:  
 
”1. Vi hejar på vårt lag – och avstår från att nedvärdera domarna, motståndarna och deras 
supportrar 
2. Vi stöttar våra spelare i med- och motgång 
3. Vi respekterar och följer klubbfunktionärernas, ordningspersonalens och polisens 
uppmaningar 
4. Vi har ett språkbruk som vi vill att våra barn och unga ska använda – vi använder inte 
hatiska ramsor och slogans 
5. Vi accepterar inte pyroteknik, inkastade föremål och andra spelförstörande inslag 
6. Vi vill se varandra och är aldrig maskerade 
7. Vi tar avstånd från rasism, våld, droger och diskriminering och alla former av kränkande 
behandling 
8. Vi respekterar vår klubb och vårt klubbmärke samt visar förståelse för att våra 
samarbetspartners 
är en viktig del av verksamheten 
9. Vi är goda ambassadörer och förebilder för vår klubb och vår stad 
10. Vi bidrar till att skapa en trevlig stämning för alla på vår arena 
11. Vi tar aktivt avstånd mot alla som bryter mot ovanstående. Vi som publik gör det genom 
att visa vårt missnöje med ett tydligt ställningstagande; Det räcker nu!” 
 
Myllenberg påstår att Helsingborgs IF i början fick en bra respons från supportrar, 
fotbollsföreningar och allmänheten efter att inlägget publicerades. Kort därefter började 
supportrar se detta som ett ”kontrakt” angående deras beteende, vilket de inte gillade. Även 
HIF:s egna supportrar visade missnöje med detta inlägg. Inlägget fick över en miljon 
visningar och det var ett stort bakslag för föreningen. Myllenberg påstår, att inlägget 
missuppfattades, det var aldrig menat som ett kontrakt, utan en säkerhet för att få slut på 
våldet bland supportrar. 
 
Föreningen kommunicerade främst genom sin hemsida och sociala medier till allmänheten 
och via mejl till sina intressenter. Myllenberg anser att de kunde nå ut till sina intressenter 
genom dessa kanaler utan att få onödiga höga kostnader för sin kommunikation.  
 
Klubben har tydligt visat sin avsky i kampanjer mot huliganism och medverkat i kampanjer 
som vill hjälpa att finansiera den avlidne 43-årige mannens familj. Helsingborgs IF har även 
medverkat i manifestation mot huliganism som ägde rum dagen efter incidenten. Detta gjorde 
föreningen tillsammans med andra anständiga Helsingborgs IFs supportrar samt den lokala 
befolkningen, berättar Myllenberg. 
 
Medias respons och påverkan på klubben har varit mycket varierande. Myllenberg förklarar 
att media har haft både positiv och negativ påverkan på föreningen. Helsingborgs dagblad 
rapporterade varje liten detalj av händelsen som uppstod sedan Djurgårdens supportrar anlänt 
till Helsingborg. Den icke-lokala media, alltså media på riksplan, var däremot mer som 
bränsle till elden. De publicerade dramatiska artiklarna och berättade kort om att en 43-årig 
Djurgårds supporter avled i Helsingborg, utan att tydligt förklara bakgrunden till detta. De 
exkluderade händelsen angående Djurgårdens stökiga beteende under kvällen innan matchen. 
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Myllenberg förklarar att han personligen var nöjd med den lokala tidningens insats, eftersom 
den var till en någorlunda hjälp för klubben. 
 
Myllenberg anser att föreningen hade ett bra rykte innan händelsen inträffade. Han förklarade 
att det har funnits incidenter där huliganer har varit stökiga men det har aldrig påverkat 
klubben så allvarligt. Krisen har medverkat till att Helsingborgs IF haft en minskad 
publiknärvaro främst bland målgrupperna - barnfamiljer och äldre. De är rädda för att vistas 
på matcherna, eftersom de befarar att liknande händelse kan inträffa dem. När människor får 
en känsla av oro samt rädsla blir det en extra utmaning att återskapa förtroende och det är 
inget som kan byggas under en kort tid.  
 
De målgrupper som föreningen helst vill se under matcherna är de avtagande målgrupper, det 
vill säga flera barnfamiljer och äldre. Helsingborgs IF vill skapa en familjekänsla på 
matcherna och få fotbollen till att bli mer som ett familjesport där familjer kan tillbringa sin 
tid tillsammans. Under intervjun med Myllenberg förklarar han att föreningen strävar efter att 
det lokala folket ska ha ”laget i sitt hjärta”-känsla och stolthet för sin stad. Det vore bättre om 
barnen följer med föräldrarna på matcherna. På så sätt växer barnen upp med föräldrarna och 
lär sig hur man uppför sig under matcherna och därmed kanske huliganismen förminskas i 
nästa generation. Detta är en utav flera åtgärder för hur det befintliga problemet kan 
bekämpas. Myllenberg nämner också att det finns en målgrupp som de helst inte vill se under 
matcherna och det är den som ställer till med problem. Dock påstår han att de inte är så 
många. 
 
Myllenberg upplevde att det fanns dels ilska och dels sorg hos folket men även sympati samt 
förståelse bland vissa. Ilskan var främst riktad mot huliganerna men också polisen för deras 
dåliga insats. Det fanns även ilska mot Helsingborgs IF, eftersom vissa ansåg att klubben hade 
kopplingar till huliganerna. Myllenberg hävdar att det är ett falsk påstående. Sorgen var 
främst riktad mot den avlidne 43-årige mannens familj och för det växande huliganism-
problemet. De som hade sympati och förståelse för klubben ansåg att föreningen var oskyldig 
till händelsen. Myllenberg menar att Helsingborgs IF inte är ansvarig för händelsen, eftersom 
incidenten inte inträffade på Olympia-arena. Han tycker att föreningen också är ett offer, 
eftersom klubben inte är skyldig till 43-åringens död, men ändå fått ta en del av skulden. 
Således är ansvaret hos polisen och kommunen. Klubben har någorlunda lyckats förbättra 
förtroendet hos allmänheten och Myllenberg bedömer att helsingborgarna inte mer ser 
klubben, som en ansvarig part i händelsen.  
 
Det som kunde ha gjorts bättre var att avbryta matchen direkt när dem fick veta att supportern 
hade avlidit på sjukhuset, men eftersom allt hände så snabbt så var det svårt att ta raska beslut. 
Det hade varit hederligt och förmodligen hejdat Djurgårdens supportrar att storma in på 
planen. Lyckligtvis var polisen snabb att hindra Djurgårdens supportrar. Förutom detta är 
Myllenberg nöjd med den insats som gjordes. Han anser att föreningen hanterade situationen 
bra med tanke på att det var för första gången som klubben upplevde en sådan allvarligt kris. 
Han påpekar att det förmodligen fanns flera olika strategier som kanske hade löst krisen på ett 
bättre sätt. Myllenberg förklarar att föreningen var oförberedd på en sådan komplex händelse, 
vilket var orsaken till att de oftast inte visste hur de skulle kommunicera sitt budskap och på 
grund av detta förlitade de sig väldigt mycket på den externa personen.  
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4.2 Intervju med före detta klubbdirektören Paul Myllenberg efter 
avskedande (den första juli 2014) 

Efter Paul Myllenbergs avskedande från Helsingborgs IF har han fortfarande samma positiva 
inställning till de beslut som föreningen fattade under krisen. Dock anser han att föreningen 
hade kunnat hantera krisen på ett bättre sätt om de hade haft en färdig krishanteringsplan. 
Även kompetens i ledningen kring sådana kriser hade underlättat. 
 

4.2.1 Medias påverkan 

Myllenberg visar en mer tolerant och förståndig uppfattning av medias agerande under den 
andra intervjun. I den första intervjun kritiserade han att media på riksplan inte hade engagerat 
sig i vad som verkligen hade hänt dagen innan incidenten. Nu förklarar han istället att det var 
huvudsakligen sportjournalisterna som intervjuade ledningen och eftersom sportjournalisterna 
inte är vana vid att skriva artiklar om dödsfall, så kan det vara en anledning till att artiklarna 
var så dramatiska och kunskapsfattiga. Ledningen försökte vara, som Myllenberg säger, 
”extremt tydliga” med att förklara händelsen för journalisterna då de visste att detta skulle ha 
en stor betydelse för föreningens anseende framöver. Föreningen hade även experter till hjälp, 
men journalisterna var otydliga ändå.  
 

4.2.2 Ekonomi 

Efter tre månaders krisbekämpning, anser Myllenberg att klubben har kommit över det värsta. 
Publiknärvaron har under den senaste tiden sakta börjat stiga igen. Ekonomiska förluster har 
varit höga. Klubben har varit tvungen att sälja dyrbara spelare på grund av de höga lönerna 
som dessa kräver och dessutom gjort andra nedskärningar i budgeten. Hittills har de sålt tre av 
sina dyrbaraste spelare. Under mars månaden 2014 var föreningen nära att hamna i konkurs, 
till följd tog föreningen initiativet att sälja rättigheter till spelarna och externa finansiärer. 
Med rättigheterna menas det att investerarna får ta del av transferintäkterna, när en spelare 
säljs från klubben. 
 
Krisen har försämrat föreningens ekonomiska situation, men Myllenberg tydliggör i intervjun 
att människor är viktigare än pengar och att föreningen tänker inte enbart på pengar, utan mest 
på människornas säkerhet. Ekonomin var inte den första prioritet som de hade när krisen 
uppstod. Efter incidenten har föreningen försökt locka tillbaka publiken till Olympia med 
olika kampanjer och erbjudande. Det har funnits olika aktiviteter för varje målgrupp med 
syfte att få tillbaka publiken. Bland annat aktiviteter för barnfamiljer i Olympia, rabatter för 
familjer och de äldre över 60 års ålder, dessutom grillfester efter matcher.  
 

4.2.3 Krishanteringen 

Ifall ett liknande incident hade inträffat imorgon skulle Paul Myllenberg agerat likadant som 
han gjorde den 30 mars 2014, förklarar han. Hans svar är ”Ja, samma metod. Vi hade 
förmodligen samlat oss i grupper och inlett en diskussion.” Myllenberg förklarar även att det 
var ett klokt drag att hyra in den externa personen, som hjälpte till att styra upp föreningens 
externa kommunikation.  
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Tre dagar efter incidenten fick föreningen veta vem brottslingen var och föreningen samlade 
all fakta kring personen. Därmed kunde föreningen i förtid berätta att brottslingen var medlem 
i Helsingborgs IF, för att på så sätt visa att de inte försöker dölja fakta. 
 
Enligt Myllenberg har klubben lyckats få fram sitt budskap till den avtagande målgruppen. 
Föreningen kommunicerade med de äldre via tidningar, eftersom de äldre oftast läser 
tidningar och med barnfamiljer via radio och sociala medier. Detta var det effektivaste sättet 
att nå de önskade målgrupperna. Ifall kommunikationsplanen varit tillräcklig tillfredsställande 
är för tidigt att bedöma, förklarar Myllenberg, eftersom det råder uppehåll med matcherna i 
Allsvenskan-liga under sommaren. Om publiknärvaron fortsätter att öka i höst, särskild inom 
de avtagande målgrupper, har föreningen lyckats med kommunikationen. Det behöver dock 
inte vara enbart på grund av en dålig kommunikationsplan om publiknärvaron avtar. Det kan 
finnas flera olika orsaker till detta, bland annat om de kommande matcherna spelas mot 
svagare fotbollslag så händer det ofta att publiknärvaron är låg eftersom matcherna inte är lika 
intressanta. Än så länge har Helsingborgs IF upplevt svag tillväxt av publiknärvaron vid varje 
match som har spelats under våren 2014. 
 
Paul Myllenberg tror på Helsingborgs IF och ser ljust på framtiden även om han har blivit 
avskedad som direktör.  Det återstår fortfarande mycket arbete även om krisen är någorlunda 
över. Folk glömmer fort, men denna händelse kommer alltid att finnas kvar i minnet. Enligt 
Myllenberg kommer klubben bara att kunna återhämta sig fullkomligt om Helsingborgs IF 
vinner något stort. Exempelvis Svenska Cupen, Allsvenskan eller om laget går vidare till 
Europaligan.  
 

4.3 Intervju med reporter/krönikör Tomas Nilsson (den 23 juli 2014) 

Tomas Nilsson är reporter samt kröniker i Helsingborgs Dagblad med inriktning på 
Helsingborgs IF. Nilsson har arbetat på Helsingborgs Dagbladet i cirka tio år och hans 
huvuduppgift är att bevaka den lokala fotbollsklubben Helsingborgs IF.  
 
Helsingborgs Dagblad har ett bra förhållande med klubben. Förhållandet är långtgående och 
det finns klara band mellan den lokala media och klubben. Nilsson berättar att Helsingborgs 
Dagblad har varit en sponsor ända sen klubben grundades år 1907. De är en utav de största 
sponsorerna och följer klubben i sitt dagblad. Enligt Nilsson har krisen inte påverkat deras 
förhållande. 
 
Helsingborgs Dagblad har varit noggranna med att skriva detaljerat om incidenten så att 
klubben inte blir utsett till en syndabock i händelsen. Nilsson förklarar att ”om klubbens 
budskap inte har nått fram till journalisterna så är det för att föreningen har varit otydliga och 
detta förblir föreningens problem.” Nilsson påstår att de har försökt hjälpa föreningen, men 
det har varit svårt då föreningen inte framfört budskapet på ett tydligt sätt. Nilsson berättar att 
”vi har belyst krisen ganska nyktert utan att ta parti för någon sida”. Vidare förklarar han att 
de varken har bidragit till något bra med artiklarna eller gjort något sämre för klubben. 
Helsingborgs Dagblad försöker hålla en ”populistisk” ställning i artiklarna angående 
Helsingborgs IF, förklarar Nilsson. Krisen har inte påverkat Helsingborgs Dagblad på ett 
direkt sätt. Dock har de varit tvungna att rapportera om krisen och de negativa händelser som 
har varit bedrövligt för dem. 
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4.3.1 Krishantering och kriskommunikation 

Tomas Nilsson anser att den kriskommunikation som föreningen valde var dålig. De hade 
kunnat göra det betydligt bättre. Ledningen i Helsingborgs IF hamnade i panik och det var 
dålig fokus. Klubben tog ett för stort ansvar, som de inte kunde hantera och ledningen trodde 
att hjälp skulle komma från externa samt ideella parter. Visserligen fick de hjälp, som dock 
var för liten. Nilsson anser att krishanteringen var ”skandalöst dåligt”. Gång på gång uppstod 
det fel i deras krishantering, exempelvis ”Elva målgivande passningar”. De fristående ideella 
supporterklubbarna gjorde rätt när de försökte bekämpa krisen med flera inlägg på sociala 
medier, bland annat Kärnan, men fick ändå negativa påföljder av Helsingborgs IFs dåliga 
hantering. Enligt Tomas Nilsson kunde föreningen göra i princip allt bättre, bland annat ha ett 
bättre samarbete med supporterklubben Kärnan, för att bekämpa krisen tillsammans och inte 
vända dem emot sig med ”Elva målgivande passningar”.  Nilsson tycker ändå det var bra att 
klubben inte överklagade disciplinnämndens beslut om böter för de båda klubbarna -
Helsingborgs IF och Djurgårdens IF. Föreningen visar att ”detta står klubben för” och 
försökte inte förklara att de är oskyldiga. Men detta hände sex veckor efter incidenten och var 
försent för att allmänheten skulle ändra sin uppfattning. Helsingborgs IF fick även bötesstraff 
gällande pyroteknik som Helsingborgs supportrar brände under matchen den 30 mars 2014, 
vilket Helsingborgs IF också betalde utan att överklaga.  
  
Under intervjun med media försökte ledningen vara försiktig. Dock svarade de inte tydligt på 
frågorna och var mer i försvarsställning än att förklara situationen. Ledningen kunde ha varit 
bättre förberedd och framfört sitt budskap på ett tydligare sätt. Nilsson menar att om man 
försvarar sig indikerar detta på att man anser sig själv skyldig. Kommunikationen var dålig 
och ledningens attityd under intervjuerna var hektisk, förklarar Nilsson. 
 
Nilsson anser inte att föreningen har återhämtat sig ännu. Lokalbefolkningen är missnöjt med 
föreningens agerande. Det går dåligt för klubbens ekonomi. Utvecklingen har varit långsam 
och föreningen skulle redan ha återhämtat sig om de haft en bra kriskommunikation från 
början. Föreningens ekonomi blir allt sämre. Dock bestämmer Helsingborgs IF själv hur 
framtiden ska se ut för föreningen, påstår Nilsson. För Nilsson är det svårt att spå i framtiden 
men han tror på att det finns ljus i slutet av tunneln. Det krävs dock en tydlig plan på hur de 
ska gå tillväga. Det gäller även att lämna händelsen bakom sig och fokusera på framtiden. Det 
är viktigt att finna klubbens identitet som fotbollsklubb. På så sätt, tror Nilsson, att 
Helsingborgs IF kan återhämta sig. 
 

4.4 Intervju med en objektiv krishanterare Per Calleberg (den 14 oktober 
2015) 

Per Calleberg är författare och specialiserad på krishantering. Sedan 2008 har Calleberg 
jobbat inom företaget Brolin Westrell, som fokuserar på krishantering och rådgivning för 
krisdrabbade företag. Calleberg håller även föreläsningar om krishantering för olika skolor, 
däribland Stockholms Universitet och Karolinska Institutet. Eftersom Calleberg tidigare har 
varit psykolog så specialiserar han sig även på traumabehandlingar av de krisdrabbade. Detta 
är en telefonintervju med Per Calleberg som ägde rum onsdagen den 14 oktober 2015. 
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4.4.1 Krisplan 

Per Calleberg berättar att alla organisationer med över tio anställda, förutom de ideella 
föreningar, måste ha en förberedd krisplan enligt lag. Eftersom det inte går att undvika kriser, 
så måste verksamheter ha beredskap för att minimera risker. En idrottsförening måste ha en 
krisplan, eftersom den har flera anställda. Calleberg förklarar att den enda nackdelen med att 
ha en krisplan är om den är dåligt utformad. Krisplanen är dålig om innehållet är för allmänt 
orienterat som exempelvis enbart en checklista. Problemet är då att medarbetarna vägrar ta 
ställning till den uppkomna situationen och stänger av tänkandet och följer bara en lista, vilket 
gör att viktiga aspekter missas. Eftersom varje kris är unik krävs det ett personligt 
engagemang från de inblandade. Det kan också bli farligt ifall krisplanen överarbetas, därför 
är det bättre att ha en generell checklista som målar upp strategin. En checklista ska bara vara 
till hjälp att få veta hur man ska göra och får inte vara för specifik. 
 
Enligt Calleberg ska det finnas en krisgrupp i en förening. För att krisgruppen ska vara 
effektiv måste den bestå av så få medlemmar som möjligt. När det är fjorton personer i en 
grupp blir det för många idéer och oenighet. Det blir överflöde av arbetet, som går väldigt 
segt. Det räcker med att ha en grupp på cirka tre personer som har koll på allt som görs i 
krisen. Det ska vara ett hierarkiskt flöde. I gruppen bör även en extern kriskonsult ha plats. 
Alla som befinner sig i en medial kris behöver någon form av kritiskt stöd från en 
utomstående, en kriskonsult som vågar säga obehagliga sanningar.  
 

4.4.2 Krishantering 

Calleberg förklarar att det första alla företag och föreningar måste göra i en krissituation är att 
avgöra om det verkligen är i en kris. Detta beslutas av en eller flera personer som har 
ansvaret. När föreningen har bestämt att de har hamnat i kris, måste de fokusera på mänskligt 
lidande först, nämligen vilka är i behov av stöd och hjälp. En idrottsförening ska inte fokusera 
på varumärket och anseendet, eftersom föreningen kommer att få ett dåligt rykte på grund av 
det. Det är viktigt att inte bagatellisera mänskligt lidande och fokusera på ekonomin. 
Ledningen måste visa att de tar situationen på allvar.  
 
Föreningar bör inte ta direkt kontakt med psykologer och präster, eftersom det kan stressa upp 
människor ännu mer. Enligt Calleberg brukar föreningen skynda med att ta in psykologer och 
präster för att de känner sig maktlösa. Istället bör föreningen ta kontakt med de drabbades 
anhöriga, köpa mat åt de drabbade ifall så krävs, köra hem dem och så vidare för att öka 
tryggheten. Det är väldigt enkla praktiska grejer, förklarar Calleberg.  När de drabbade är väl i 
trygghet kan organisationen därefter gå igenom frågorna som ”Vad har hänt? Vad ska vi göra 
härnäst? Vad har vi gjort? Hur ser situationen ut och hur ska vi ta oss vidare?”. Det är då 
föreningen kan ta extern information och resurser för att reparera skadorna som krisen har 
orsakat. Idealistiskt ska ledningen göra det de har övat på. Därför är det bra att utföra 
krisövningar, som ”rundabordsövningen”, det vill säga att de ansvariga diskuterar hur de ska 
tänka och vilka strategier som ska prioriteras när en kris uppstår. Genom att utföra övningar 
blir organisationen förberedd på olika scenarier.  
 
Föreningar ska ha en kriskommunikationsplan som ska innehålla strategier, det vill säga vem 
som ska göra vad, som till exempel vem ska prata med media. Kommunikationen delas upp i 
två delar i en organisation, den interna och externa kommunikationen.  
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I den interna kommunikationen är syftet att stabilisera läget genom att informera om vad som 
har hänt och att skapa tillit genom att få de anställda att veta vad föreningen gör och att de gör 
allt de kan. Den externa kommunikationens syfte är att skydda organisationens varumärke och 
anseende. De flesta företag lägger för mycket fokus på den externa kommunikationen, men 
egentligen ska företagen beakta både den interna och externa. Calleberg förklarar att han har 
sett fall där en framgångsrik krishantering med hållbara strategier på ett föredömligt sätt tagit 
organisationen från ett kritiskt läge till ett stabilt, och till och med stärkt läge. Han har också 
sett fall där en bristande krishanteringsstrategi satt käppar i hjulen, försvårat krishanteringen 
och gjort förtroendekrisen än värre. 
 
Varje kris är annorlunda konstaterar Calleberg och därför påverkar varje kris olika och kan få 
skilda följder beroende på hur kriser hanteras och vad det är som orsakar krisen. Om 
exempelvis en anställd omkommer i ett byggföretag kommer företaget att drabbas hårt av 
krisen. Det blir svårt att övertyga att företaget gör rätt nu efter att ha fuskat tidigare med 
säkerheten. Om det istället vore exempelvis rån hade företaget inte drabbats lika hårt, 
eftersom det är en utomstående faktor.  
 

4.4.3 Helsingborgs IF:s krishantering och kriskommunikation 

Calleberg anser att inlägget om att matchen har avbrutits på grund av ordningsproblem, som 
publicerades på Helsingborgs IF: Facebook sida, var ett bra inlägg, för föreningen måste visa 
att de har koll på läget och inte bara avbryta matchen utan att informera om varför detta sker. 
Calleberg tar upp ett exempel från Stockholms tunnelbana som stod still, där den ena gången 
passagerare inte fick någon information, vilket resulterade i att passagerare var irriterade, 
medan i en annan gång meddelandes passagerare att tunnelbanan stannat på grund av 
ordningsproblem i Gamlestaden. Detta är fördelaktigt för passagerare för de slutar spekulera 
och blir inte irriterade. Calleberg förklarar att det var väldigt känslosamt av Helsingborgs IF 
när spelarna samt ledarna tog händelsen personligt och sörjde den avlidne supportern.  
 
Calleberg berättar att texten ”Det räcker nu!” som handlar om hur spelarna inte accepterar 
kränkningar, är bra men att den saknar strategi för hur de ska komma dit, det vill säga att 
texten är outvecklad. Det är fel att Helsingborgs IF försöker bortförklara sig genom att nämna 
att det inte var deras ansvar och att de känner sig fullständigt maktlösa. Calleberg anser inte 
att de är maktlösa. Han påstår att det är mycket som de kan göra. Som till exempel att 
informera om att om något liknande händer igen kommer framtida matcher spelas utan publik.  
 
Enligt Calleberg var det fel av ledningen att överlämna allt ansvar och tillit till den externa 
krishanteraren. Oavsett om det är en förening eller ett företag så ska de visa att det är 
ledningen som tar beslut. Låter de en extern konsult leda föreningen så kommer de anställda 
att tappa förtroendet för ledningen. En extern krishanterare är endast till för att hjälpa till med 
rådgivning, men inget mer. Den externa krishanteraren ska inte besluta eller vägleda 
organisationen, utan det är ledningen som ska synas och förklara att de löser krisen, med lite 
stöd från den externa konsulten. 
 
Det var fel från ledningen att anlita en präst för att ta hand om personalen. Calleberg menar att 
det kan finnas olika religioner i ett fotbollslag och det känns inte rätt att anlita en präst som de 
ska prata med. Allt fler företag anlitar präster som inte alls har den utbildningen som 
psykologer har. Ledningen ska först se vilken kompetens som krävs innan den anlitar någon. 
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Enligt Calleberg var det snyggt gjort av Helsingborgs IF att ta på sig skulden, även om den 
kunde ha tagit ansvar endast för ordningsproblemet. Hellre ta det på allvar och ta hela 
ansvaret och sedan ta av sig ansvaret lite åt gången. Det är bättre att göra för mycket i en kris 
än att försöka komma ifatt för att man underskattat krisen.  
 
Calleberg anser att det är bra att Helsingborgs IF anlitade en extern konsult för krishantering. 
Han tycker inte det är viktig att ha en specialist inom krishantering som anställd i en 
idrottsförening. Om föreningen upplever jämt flöde av kriser så lönar det sig att ha en 
specialist, men detta förekommer sällan hos de svenska föreningarna. Det räcker med att ha 
upparbetade kontakter med krishanterare som man kan kontakta vid eventuella kriser. I 
Sverige finns det inget företag eller någon förening som har en specialist inom krishantering 
som anställd förutom polisen, förklarar Calleberg. Exempelvis räckte det för Swedbank, som 
under 2008 hade två rån per vecka, med att anlita en extern konsult, eftersom det är svårt att 
veta hur ofta och hur frekvent kriser drabbar. Calleberg berättar att de tar hand om två kriser 
per dag i företaget Brolin Westrell, vilket får dem att känna sig trygga när de arbetar med 
kriser. Just därför ska man anlita människor som har mycket erfarenhet.  
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5 Analys 
Detta kapitel utgör en analys av studiens teorier och empiri. Den består av analys av 
Helsingborgs IF:s krisplanering, krishantering och kriskommunikation, samt föreningens 
relation till media, sponsorer och fans. 
 

5.1 Krisplanering 

Eftersom Helsingborgs IF är en av Sveriges största fotbollsklubbar behöver de ha en 
krisplanering. En krisplan byggs upp enligt Skoglunds fyra punkter för god beredskap: Att 
identifiera risken och hoten, göra en konsekvensanalys utifrån riskerna och hoten, skapa 
strategier och förankra dem genom utbildning samt göra ständiga uppföljningar(Skoglund 
2002). 
 
Idrottsklubben hade en krisplan, som dock var så vag att den knappast alls kunde användas i 
den uppkomna krisen. Helsingborgs IF kunde enligt Myllenberg (2014)  inte identifiera 
risken, då det knappast ingick i dess riskscenario att en person skulle dö i samband med en 
match. Då en konsekvensanalys saknades i föreningens krisplanering försökte ledningen 
skapa en då krisens var i full gång, förklarar Nilsson (2014). För att få hjälp med analysen 
hyrde föreningen in en extern expert, vars plan var att "kommunicera fakta", vilket innebar att 
samla information om vad som verkligen hände, vilka konsekvenser de skulle medföra, vem 
som var syndabocken och hur utvecklingen av krisen såg ut? Enligt Myllenberg blev detta den 
konsekvensanalys som Helsingborgs IF utgick ifrån. Ledningen för klubben försökte lösa 
brister i krisplaneringen mitt under pågående turbulens, vilket inte var bra. Men de tog sig 
dock samman och hyrde in en extern expert. Detta var ett smart drag, enligt Calleberg (2015), 
eftersom alla som befinner sig i en medial kris behöver någon form av kritiskt stöd från en 
utomstående - en kriskonsult, som vågar säga obehagliga sanningar. Den strategi klubben 
använde blev just kommunikation med media, supporterna och sponsorerna. Allmänheten 
behövde få kunskap om vad som hänt och framförallt garantier om att det aldrig skulle 
upprepas. 
 
Myllenberg berättar att det var en stor krisgrupp, som under stress ägnade mycket tid åt 
kommunikation. Detta blev förödande för Helsingborgs IF, som under stress tvingades ta fram 
en illa utformad och förankrad strategi(Fors-Andrée & Ronge 2015). Dessutom var gruppen 
alldeles för stor för att kunna fatta de snabba beslut som situationen krävde(Calleberg 2015). 
När det gäller hur den ständiga kontrollen om strategin fungerar har Myllenberg och Nilsson 
skilda åsikter. Myllenberg är positiv och anser att med hjälp av de framtagna strategierna är 
det bara en tidsfråga innan allt ska vara bra igen, medan Nilsson anser att strategierna varit 
otillräckliga, illa genomarbetade och tillkomna under stress, även om han anser att det var bra 
att fokusera på kommunikation. 
  
Sammanfattningsvis kan konstateras att den krisplans som vid krisens utbrott fanns tillgänglig 
för Helsingborgs IF var otillräcklig och föga användbar och att den nya krisplan, som man 
under stress, försökte ta fram inte heller lyckades, även om både strategin att hyra in en extern 
expert och att i krisens efterdyningar fokusera på information kan anses vara 
tillfredsställande.  
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5.2 Krishantering 

Efter intervjuerna med Myllenberg (2014) och Nilsson (2014) blev det tydligt att 
Helsingborgs IF drabbats av en förtroendekris. Klubben slogan var säkerhet och nöje, men vid 
den ödesdigra matchen fallerade klubbens säkerhet. När det uppstår instabilitet mellan ett 
företags löften och handlande inträder en förtroendekris (Skoglund 2002), vilket var exakt vad 
som drabbade Helsingborgs IF. Calleberg (2015) anser att bristande krishanteringsstrategier 
och krisplaneringar försvårade hanteringen av krisen och därmed förvärrade förtroendekrisen.  
  
Kriser eskalerade snabbt, vilket krävde ett snabbt analysarbete utifrån en checklista (Skoglund 
2002), som Helsingborgs IF saknade. Detta ledde till att krisbekämpningen försvårades. 
Nilsson anser att föreningen kunde ha skött det hela bättre om de fokuserade på rätt saker och 
inte ”stressade runt sig”. Gång på gång uppstod det fel i deras krishantering. Krisgruppen var 
också för stor för att arbeta effektivt. Kotler och Caslione (2009), men även Calleberg påpekar 
att om en grupp innehåller fler än tre personer uppstår lätt oenighet kring beslut, vilket sinkar 
arbetet. Myllenberg bekräftar att krisgruppen var stor och att det där vid flera tillfällen rådde 
oenighet. Här finns alltså ytterligare en punkt, där ledningen missat hur de borde ha agerat.   
   
En god krishantering är att först och främst erkänna felet, be om ursäkt, upplysa med all 
tillgänglig information, rätta till de faktorer som orsakat krisen och garantera att det inte sker 
igen (Fors-Andrée & Ronge 2015). Föreningen tog på sig hela ansvaret för krisen, trots att 
ordningsproblemet egentligen var deras enda ansvar. Calleberg tycker att det var snyggt gjort 
och att föreningen visade att de stod för det som hade hänt. Nilsson däremot tycker att 
föreningen tog ett alltför stor ansvar som de inte kunde hantera, utan fick förlita sig på hjälp 
från den externa experten. Myllenberg säger att ledningen har bett om ursäkt för det som 
hände och försökt så gott som möjligt åtgärda det som orsakade krisen, men ledningen har 
haft det svårt med att nå ut med den tillgängliga informationen till media. Att vara ärlig och 
rak är nyckeln till en bra krishantering och kriskommunikation anser Fors-Andrée & Ronge 
(2015; Skoglund 2002), men för Helsingborgs IF:s del var informationen i början så bristfällig 
att dess vaga kommunikationsstrategi orsakade problem, vilka gjorde att ledningen hamnade i 
försvarsläge under en presskonferens.  
   
Under Myllenbergs möte med krisgruppen fanns det flera relevanta frågor som ledningen tog 
upp, som stämmer med de frågor som ett företag bör föra enligt Skoglund (2002). 
Krisgruppen försökte begripa vad som hade hänt och varför händelsen utvecklades till att bli 
en sådan katastrof. Det var svårt för gruppen att uppfatta situationen eftersom händelsen 
skedde så raskt, förklarar Myllenberg, som hävdar att gruppens analys av händelsen visade att 
en förtroendekris skulle ske meningen i gruppen hade en aning om hur detta skulle lösas och 
därför hyrde man in en extern expert. 
 
Brist på kommunikation i en krishantering är ett utav de värsta misstagen som kan göras, 
särskild när medierna kommer och det gör de när en kris uppstår. Media är en viktig resurs 
och därför gäller det att vara väl förberedd och ta vara på denna chans (Kotler & Caslione 
2009). Nilsson tycker, att klubbens agerande vid mötet med pressen var usel, därför att 
ledningen var väldig försiktig, undvek att svara på vissa frågor och intog en försvarsställning. 
Dessutom framförde dem sitt budskap på ett väldigt otydligt sätt och föreföll oförberedd inför 
träffen. Nilsson berättar också att intervjun från journalisternas sida var hektisk. Detta är ett 
hot som media brukar utnyttja för att skapa stora rubriker, hävdar Kotler och Caslione (2009). 
Skoglund (2002) påpekar att föreningen borde ha tagit upp frågan om hur de anställda 
reagerade. Både Myllenberg och Nilsson svarar att de anställda blev panikslagna. Givetvis ska 
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de anställda bevara lugnet och sansat kunna åtgärda problemet, menar Calleberg, men detta 
gick inte. Föreningen blev kritiserad från många olika håll bland annat från Nilsson. 
Krisgruppen tog kritiken seriöst och tog vara på den. Genom att ta till sig kritiken kunde 
klubben så småningom tillfredsställa allmänhetens behov, menar Myllenberg. Enligt Kotler 
och Caslione (2009) och Skoglund (2002) är detta användbara fakta, som kan användas för att 
få en djupare förståelse av krisen och detta har Helsingborgs IF implementerat.  
  
Helsingborgs IF drabbades av en förtroendekris, som eskalerade eftersom beredskapen var 
svag, krisgruppen för stor och oenig och medarbetarna chockade. Visserligen erkände man 
felet och tog till och med på sig hela ansvaret och bad om ursäkt, men ändå misslyckades man 
då ledningens möte med media blev katastrofal. Krisgruppens analys visade på en 
förtroendekris, som ingen i gruppen visste hur man skulle hantera. 

5.3 Kommunikationsstrategi 

Viden kris är det viktigt att informera, för den andra parten har ett stort behov av att förstå vad 
som pågår och därför är kommunikation en väsentlig lösning. Eftersom kommunikationen är 
komplicerad gäller det att finna den lämpligaste strategin (Dahlkwist 2012). 
 
I Helsingborgs IF:s första kontakt med allmänheten var meddelanden om att matchen var 
avbruten. Inlägget publicerades på Helsingborgs IF:s Facebook-sida. Enligt Eide och Eide 
(2006) måste företagen analysera målgruppen, så att kommunikationen kan nå fram. 
Helsingborgs IF valde att kommunicera på sin hemsida och sociala medier, därför att 
ledningen ansåg att dem på så sätt kunde nå sin målgrupp utan onödiga kostnader.  
 
Det första inlägget gav föreningen mer tid till att bearbeta kommunikationen för det andra, 
som dock publicerades samma dag. I detta berättade dem att en supporter hade avlidit. Innan 
ledningen hade bestämt, vilken kommunikationsstrategi de skulle använda hade redan två 
inlägg publicerats! I båda inläggen är det tydligt att föreningen försöker att vara informativ, 
samtidigt som de vill visa att de inte är delaktig i händelsen. Alltså ville inte föreningen från 
början ta på sig skulden. Calleberg anser att första inlägget var bra, medan det andra inlägget 
var för känslosamt. Fördelen var att spelarna hade skrivit inlägget själva, vilket visar ett mer 
personligt engagemang, men samtidigt fanns där påståenden som inte stämde, som till 
exempel ”Vi känner oss maktlösa”. Myllenberg tycker däremot att detta är ett sätt för 
föreningen att visa att dem också är ett offer i situationen(”Primary Crisis Response 
Strategies”). 
 
Först dagen efter incidenten diskuterades kommunikationsstrategier.  Enligt SCCT kan en 
duktig krishanterare redan i början av en krissituation avgöra, vilken krishanteringsstrategi 
som är lämpligast för att motverka krisens påverkan. Ledningen hyrde därför in en extern 
expert. 
 
En grundlig kommunikationsstrategi ska enligt Lundin (2014) innehålla åtta steg. Här följer 
en beskrivning av hur Helsingborgs IF agerande överensstämmer med dessa. 
 

• Beskriv bakgrund och syfte.  
Enligt Myllenberg försökte föreningen samla in information om varför och hur detta 
kunde hända och vem som var ansvarig. 
 

• Kartlägg/definiera målgrupper.  
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Helsingborgs IF definierade målgrupper som de ville nå ut till, de äldre, media, 
supporterna och huliganerna. 
 

• Formulera mål 
Föreningens mål var att stabilisera organisation, kommunicera fakta och komma fram 
till hur dessa mål skulle uppfyllas. 
 

• Formulera budskap  
Budskapet till de olika målgrupperna var olika, de äldre behövde information om 
säkerheten i arenan. Media behövde information för att publicera artiklar i tidningar. 
Budskap som behövde nå ut till supporterna och huliganerna var hur deras dåliga 
beteende påverkar deras favorit fotbollsklubb. Men klubbens budskap var inte 
övertänkt, då den endast innehöll beskrivning av händelseförloppet, men inga svar på 
de frågor som väcktes. Lars Palm (2006) tycker att det är nödvändigt att tänka sig in i 
motståndarens (medias) position, för att förstå hur de kommer att agera och angripa 
föreningens svagheter. Utifrån en sådan analys skulle klubben fått kunskap om hur de 
kunde försvara sig.   

 
• Fastställ aktivitetsplan  

Myllenberg hävdar att med tanke på den begränsade tiden hann de inte fastställa en 
tydlig aktivitetsplan och eftersom de trodde att det inte fanns så mycket mer att 
informera om ansåg de att det inte behövdes. 
 

• Utforma presentationsmaterial  
Helsingborgs IF ville visa avsky för det som hade hänt, de ville även visa sympati för 
den avlidnes familj. Detta var det de kunde utgå från.  
 

• Genomför aktiviteter  
Den 1 april 2014 publicerades inlägget ”Det räcker nu”, där spelarna skrev om sitt 
förakt för huliganer och dagen därpå kom inlägget:” Elva målgivande passningar”, där 
föreningen ställde krav på supporternas uppförande före, under och efter matchen. 

 
• Utvärdera kommunikationen 

Myllenberg tycker att med tanke på omständigheterna, så gjorde föreningen bra ifrån 
sig. Allt medan Nilsson (2014) anser att deras avsikt var god, dock var strategin dålig. 
Ledningen hade för bråttom att få ut sin bild av situationen och därför fanns inte tid 
för eftertanke. Resultatet blev att deras budskap missförstods. Nilsson anser att 
aktivitetsplanen inte var tillfredsställande då budskapen i aktivitetsplanen inte var 
tillräckligt. Denna strategi har en dominoeffekt och då budskapet var otillräckligt blev 
det ett hot för de resterande punkterna i strategin, vilket gjorde att hela 
tillvägagångssättet blev uselt. Efter att ha implementerat aktivitetsplanen gäller det att 
genomföra aktiviteten, men Helsingborgs IF genomförde aktiviteten utan att utförligt 
planerat vilket budskap deras aktivitetsplan ville framhäva. 

 
Den första dagen efter incidenten fokuserade föreningen på att uttrycka sympati för offrets 
familj, när inlägget ”En sorglig dag för idrotten” publicerades. Huvudsakligen var den första 
kommunikationen baserad på offret och samhället. Dagen därpå fokuserade föreningen på att 
få Helsingborgs IF att framstå som oskyldigt med inlägget ”Det räcker nu!” som publicerades 
av Helsingborgs IF:s fotbollsspelare.  
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Enligt Myllenberg var den högsta prioriteten att skydda människorna och stabilisera 
situationen för att ingen skulle komma till skada. Calleberg, Coombs (1995), Fors-Andrée och 
Ronge (2015) delar denna åsikt de anser att efter att kunderna befinner sig i säkerhet kan 
föreningen gå vidare med att förbättra och åtgärda föreningens skada eller rykte.    
 
Attribution Theory menar att människor reagerar känslomässigt - med ilska eller sympati - när 
en kris uppstår (Weiner 2006) och Myllenberg berättar att Helsingborgs IF har utsatts för både 
ilska och sympati. Ilskan var främst riktad mot huliganismen och inte mot föreningen, men 
det fanns även folk, som anklagade föreningen för händelsen. Fotbollsklubben borde visa hur 
deras supportrar bör bete sig. Detta var huvudsakligen anledningen till att ”Elva målgivande 
passningar” publicerades. Denna publikation uppskattades dock inte av allmänheten och 
dessutom blev klubbens supportar, som tidigare sympatiserat med klubben, upprörda över 
inlägget.  
 
Det finns tre faktorer i SCCT som bör beaktas under en kris. Vem som är ansvarig för krisen, 
vilken historia krisen har och vilket rykte företaget hade innan den drabbades av krisen 
(Coombs 1995). 
 

• Ansvar för Krisen - Coombs och Holladay (2005) hävdar att intressenterna vill veta 
om föreningen är ansvarig för krisen, för i så fall vill de oftast bryta sin koppling till 
den. Myllenberg anser inte att Helsingborgs IF är ansvarig för händelsen, eftersom den 
43-årige mannen konfronterades utanför arenan och alltså är det ingenting som 
föreningen hade kontroll över. Nilsson håller med Myllenberg om att föreningen inte 
var ansvarig, men menar att det var föreningens ansvar att lugna ner människor och 
vara ärlig samt tydlig med informationen. Calleberg anser att föreningen inte hade 
ansvar för att krisen uppstod, men däremot är skyldig att förhindra att liknande 
situationer upprepas i framtiden. Huliganerna måste stoppas på något sätt, och hans 
förslag var att spela matcherna utan någon publik.   Myllenberg berättar att föreningen 
fokuserade mycket på krisramen(SCCT) och ville att allmänheten skulle uppfatta det 
som att föreningen också blev ett offer i krisen (“Victim cluster”), vilket framgår av 
inlägget: ”Det räcker nu!”. Nilsson anser att detta budskap inte kom fram på ett tydligt 
sätt, utan uppfattade det som om föreningen på något sätt försökte tvinga allmänheten 
att tro på dess oskuld. Calleberg menar däremot att det hade varit bättre för föreningen 
att ta på sig skulden, även om de egentligen bara var ansvarig för ordningsproblemet. 
Dessutom poängterar han hur viktigt det är att inte underskatta krisen.  Myllenberg 
tycker att det var konstigt att föreningen blev så hårt drabbad när de egentligen inte var 
inblandad. Nilsson anser också att föreningen tillhör ”Victim-cluster”, men menar att 
föreningen hade kunnat göra mycket mer åt det som redan hade hänt.  

 
• Krishistoria - Enligt Coombs och Holladay (2005) är det viktigt att undersöka om 

liknande kriser har drabbat andra företag och hur det har påverkat dem. Men det är 
helt unikt i Sverige att en person dödas i samband med ett idrottsevenemang, vilket 
försvårade hanteringen av krisen för Helsingborgs IF, eftersom ingen erfarenhet av 
någon sådan här händelse föreligger. Därför anlitades en extern expert. Myllenberg, 
Nilsson och Calleberg håller med om att anlita en extern konsult var ett smart drag av 
föreningen. 

 
• Föreningens rykte innan krisen - Innanden förödande händelsen var Helsingborgs IF:s 

rykte gott och klubben hade en bra relation med sina intressenter, säger Myllenberg. 
Detta borde klubben ha publicerat för enligt SCCT är det viktigt att intressenterna blir 
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påminda om hur det var innan krisen. Trots att någon sådan publikation inte 
levererades var det bara några av de mindre intressenter som bröt med den, men detta 
påverkade ändå föreningen finansiellt. Om föreningen hade valt att påminna 
intressenterna om de positiva handlingarna, så hade den förmodligen i en 
viss utsträckning kunnat rädda föreningens förhållande till intressenterna. Att påminna 
intressenterna är en betydelsefull strategi, dock krävs det att företaget har utfört goda 
gärningar tidigare (Coombs & Holladay 2006). Nilsson förklarar att Helsingborgs 
Dagblad har en sedan länge god relation till föreningen. Detta kan vara en av de 
främsta anledningarna till att tidningen försökte vara tydlig även om, som Nilsson 
berättar, de utförde arbetet på ett redaktionellt och journalistiskt sätt. 

 
Helsingborgs IF använde ”Diminish Crisis Response Strategy” när de visade att de varken 
stödde eller hade någon kontroll över händelsen. Klubben har medverkat i kampanjer som har 
bidragit med finansiell hjälp till den avlidne 43-årige mannens familj och även manifesterat 
mot huliganismen. Coombs och Holladay (2005) förklarar att om företaget visar sympati för 
offret så uppfattar intressenterna att organisationen tar ansvar för krisen. Med tanke på detta 
hade Myllenberg rätt att avbryta matchen. Föreningen vill att huliganerna ska fokusera på sitt 
lag och inte utsätta klubben för fara. Eftersom supportrarna och huliganerna älskar laget som 
de stödjer bör de förstå att en sådan här handling inte bidrar till någon nytta för klubben. 
Myllenberg säger i intervjun att ”vi (föreningen) har nolltolerans för det som hände. Vi 
accepterar inte sådana brott och detta har vi uttryckt i media. Stök och problem ska inte 
förekomma i fotbollen, varken innanför eller utanför planen.” Ledningen informerade först 
publiken och sedan allmänheten i Helsingborg om sin nolltolerans. De ville få ut budskapet så 
snabbt som möjligt för att visa vad föreningen står för och just detta är viktigt enligt SCCT-
teorin. Det vill säga att föreningen stödjer offret i krisen. Deras anseende har förbättrats i en 
viss utsträckning och människorna har fått en bättre bild av föreningen, då denna samlade in 
pengar till offrets familj. 
 
Både Myllenberg  och Nilsson anser att orsaken till att klubbens krishantering misslyckades 
var det oförberedda mötet med media, eftersom kriskommunikation då var så otydlig och 
ofullständig.  Calleberg anser att föreningen största svaghet var att de inte hade en krisplan 
och aldrig genomfört några krisövningar. Calleberg menar att föreningen inte hade någon 
grund att bygga sin kriskommunikation på, vilket ledde till att det blev så rörig och 
otydlig. Resultatet visar hur stor påverkan kommunikationen har på allmänheten, men också 
att ett möte som går fel, kan få en hel organisation att kollapsa. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att Helsingborgs IF:s kriskommunikation var bristfällig, 
både då det gällde tillvägagångssättet, men framför allt innehållet i informationen. 
Planeringen var från början obefintlig, då man redan publicerat två inlägg innan man ens haft 
ett möte om hur man skulle sköta kommunikationen. En förståndig sak var att ledningen 
hyrde in en extern expert. Den stora katastrofen för klubben infann sig vid mötet med media, 
då de oförberedda klubbrepresentanterna, som pressades hårt av journalister kom i 
försvarsposition.  
 

5.4 Ekonomi 

En idrottsförenings utgifter, enligt Sahlström (2010), kan vara exempelvis spelarköp, 
administration, spelarlöner, planhyra, driftkostnader, resor och utgifter från matcherna. 
Myllenberg berättar att de största utgifterna som föreningen har är lönerna till administration 
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och spelarna samt planhyra. De största kostnaderna är egentligen spelarköpen, men detta sker 
sällan och är mer utav en investering för föreningen, alltså räknar Myllenberg inte det som en 
direkt kostnad. Han nämner också att årsredovisningen under året 2014 kommer till att 
publiceras i januari 2015. Där går det att se kalkylerna av föreningens intäkter och kostnader 
under krisåret. Året innan, nämligen 2013, omsatte Helsingborgs IF cirka 82,5 miljoner 
kronor före skatt. Det är en minskning på cirka 28,2 miljoner kronor jämfört med år 2012, 
berättar Myllenberg. 
 

5.5 Förhållande mellan media, sponsorer och fans  

Mullin, Hardy och Sutton (2000) påstår att vanligtvis har föreningar en bra relation med 
lokala media, medan detta sällan gäller med media på riksplanet. Både Nilsson (2014) och 
Myllenberg bekräftar det och förklarar att Helsingborgs Dagblad inte ville skapa skandaler, 
utan försökte förstå situationer och förmedla detta till allmänheten. Rikspressen däremot vill 
skapa stora rubriker och skandalisera händelser. Det är oerhört viktigt, enligt Mullin, Hardy 
och Sutton (2000), att föreningen har bra förhållande med media. Media är deras väg att nå ut 
till allmänheten och media har ett starkt förtroende hos folket. Nilsson förklarar att 
Helsingborgs IF har en bra relation med den lokala tidningen, i och med att Helsingborgs 
Dagblad är en utav föreningens största sponsorer. Genom att ha ett sådant bra förhållande har 
föreningen kunnat delta i flera nya intervjuer med Helsingborgs Dagblad för att få möjlighet 
att tydliggöra det som har hänt. Problemet är dock att det är svårt att vinna tillbaka förtroende 
hos fansen. 
 
Klubben måste tillfredsställa sina supportrar och garantera total trygghet och säkerhet på 
matcherna. Tyvärr, har Helsingborgs IF, enligt Nilsson, misslyckats med detta, eftersom dess 
problem med huliganism ökat, även om osäkerheterna inte sker i arenan. Dessutom har 
föreningen varit tvungen till att sälja sina bästa spelare för att klara av de ekonomiska 
svårigheterna och detta har resulterat i att laget presterat sämre. 
 
Sponsorerna betyder också mycket för Helsingborgs IFs ekonomi. Myllenberg säger att 
klubben har två typer av sponsorer, dels de större som ger stora bidrag för att få stort utrymme 
på föreningens publikation, dels mindre sponsorer som ger mindre bidrag. Under krisen har 
Helsingborgs IF inte förlorat någon av de större sponsorerna, men ledningen har varit tvungna 
till att övertala flera sponsorer att stanna kvar och detta har varit tufft men framgångsrikt. 
Dock förlorade föreningen några mindre sponsorer, vilket inte påverkat ekonomin speciellt 
mycket. Grunden, till att sponsorerna drar sig ur, är att de inte vill bli indragna i en 
främmande kris och att de inte ser någon anledning till att sponsra en förening, som förlorar 
förtroende hos sina fans (Mullin, Hardy & Sutton 2000). 
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6 Diskussion och Slutsats 
I detta kapitel besvaras studiens syfte och frågeställning. Uppsatsen i sin helhet och ämnets 
anknytning till ekonomi diskuteras samt vad studien har bidragit med och förslag till vidare 
forskning. 
 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottsföreningar kan tillämpa 
kriskommunikation och kommunikationsstrategier för att återhämta en idrottsförening från en 
allvarlig kris. Avsikten med undersökningen är även att få fram hur brister i 
kriskommunikation och kommunikationsstrategier kan drabba idrottsföreningars hantering av 
allvarliga krissituationer och därmed orsaka ekonomisk skada för föreningen.  
 
En fallstudie blev valet eftersom ämnet är komplicerat samt stort, och huvudpunkten var inte 
bara att bevisa något utan också lära sig om krishantering. Nackdelen med fallstudier är att de 
kan tolkas alltför subjektivt, därför är det av stor vikt att journalisten Nilsson på Helsingborgs 
Dagblad intervjuades eftersom han var både en intressent i klubben (HD är en av 
Helsingborgs IF:s största sponsorer), kritisk till och väl uppdaterad i händelseförloppet. Han 
blev på så sätt en utmärkt motvikt till Myllenberg, samtidigt som skribenterna fick en mer 
nyanserad information om händelsen. Calleberg blev en bra motvikt till både Myllenberg och 
Nilsson eftersom han har en objektiv ställning till föreningen. 
 
Hur kan kriskommunikation och kommunikationsstrategier tillämpas för att återhämta en 
idrottsförening från en allvarlig kris och hur påverkade styrkor och svagheter i 
kriskommunikation och kommunikationsstrategier Helsingborgs IF:s hantering av den kris 
som drabbade klubben våren 2014?  
 
Det finns inga färdiga mallar för hur man bäst hanterar en kris. I varje uppkommen kris måste 
man göra jobbet från början till slut. Nyttan med god krishantering och kriskommunikation är 
att organisationen ska ta så lite skada som möjligt. De flesta organisationerna lever på sitt 
förtroendekapital och sitt goda rykte. En allvarlig kris påverkar organisationens goda 
renommé och påverkar intressenternas bild. Vare sig det handlar om fans, sponsorer, spelare, 
kunder eller ägare. En dåligt skött kris brukar få flera konsekvenser för organisationens 
relationer med omvärlden. Bland de vanligaste konsekvenserna är avhopp av aktörer. Även 
om Helsingborgs IF hade stora brister i sin kommunikation så lyckades de fortfarande 
övertyga sina viktiga sponsorer att stanna. Det kan främst bero på att föreningen hade ett gott 
förhållande med sponsorerna innan krisen uppstod. 
 
Helsingborgs IF analyserade fallet, och kom fram till att föreningen behövde drastiska 
åtgärden för att bromsa skadan. Detta tillämpade de genom att i manifestationer visa sin avsky 
mot huliganismen. Dessutom visade de sitt stöd för den avlidne supporterns familj. Detta har 
visat en god bild av föreningen och hjälpt i en liten grad, dock ligger problemet i ledningens 
vaga kriskommunikation med media. Eftersom Helsingborgs IF försvarade sig inför media, 
har de framstått som svag och förmedlat en bild av klubben som oförmögen att hantera sådana 
komplicerade situationer och därmed orsakat oro bland publiken att närvara på Olympia. 
Föreningens största misstag var att de agerade för snabbt och inte först fokuserade på att 
säkerställa sin kommunikationsstrategi. Ett annat stort misstag var att Helsingborgs IF:s inte 
hade en förberedd krisplan. Krisplanen är viktig för att fastställa rutiner, mandat och roller. 
När krisen väl uppstår förlorar man värdefull tid om man inte vet vem som ska göra vad och 
vilka interna kommunikationsvägar som gäller. 
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Studien visade att föreningar ska ta in stöd av en erfaren person för att kunna hantera en kris 
på bästa möjliga sätt. Eftersom en erfaren person vet hur man ska agera och vilka metoder 
som är relevanta så hjälper detta till att stabilisera situationen. Det behövs ett 
utifrånperspektiv, som vågar kritisera och ställa alla väsentliga frågor. Helsingborgs IF 
agerade rätt när de anlitade den externa konsulten, men det som var mindre bra var att 
klubben tilldelade denne ett för stort ansvar. Krishanteraren ska endast användas som stöd och 
rådgivare för ledningens beslut och inte behöva fatta egna besluten. 
 
Studien har visat att föreningen har haft stora problem med krishanteringen, vilket klubbens 
förluster i publikintäkter och förlorade matcher vittnar om. Föreningen sålde också sina 
viktiga spelare, vilket tyder på att ledningen försöker skapa ekonomisk stabilitet. 
Helsingborgs IF är inget lag i världsklass och kan därför inte locka till sig världskända 
sponsorer, utan klubben är beroende av lokala finansiärer. Klubbens inkomster kommer från 
sponsring, försäljning utav klubbens varumärke, men mest av allt genom biljettförsäljning och 
försäljning av spelare. Då krisen inträffade sjönk biljettförsäljningen dramatiskt och detta 
orsakade ekonomiska svårigheter. Helsingborgs IF tvingades sälja sina bästa spelare, 
exempelvis David Accam, vilket ledde till att laget blev försvagat och förlorade flera matcher. 
När laget förlorar, så tappar supportrarna intresset och biljettintäkterna sjunker, publiken 
uteblir och då förlorar sponsorerna intresset för klubben. Med andra ord blev det en ond spiral 
som Helsingborgs IF hamnade i. Om ekonomin blir bättre kan klubben köpa in allt bättre 
fotbollsspelare, som kan lyfta laget och få klubben till att vinna svårare turneringar med högre 
belöningar. Men om klubben presterar sämre blir de tvungen att sälja dyrbara spelare, vilket 
medför att lagets prestation blir sämre precis som det som drabbade Helsingborgs IF. De 
ekonomiska konsekvenserna begränsades dock av ett idogt arbete från klubbens ledning, 
vilket resulterade i att de större sponsorerna stannade kvar i klubben. 
 
Studien belyser idrottsföreningens förhållande till media, allmänheten samt sponsorerna och 
även de konsekvenser som föreningen har varit tvungna att hantera efter krisen. Studien har 
visat att Helsingborgs IF har hanterat krisen fel. En idrottsförening ska ha en förberedd plan 
när de ska kommunicera med både media och allmänheten för att lugna ner situationen samt 
återskapa förtroendet. Deras stressiga attityd har inte varit till godo. Kriskommunikationen 
och kommunikationsstrategin ska vara väl inarbetad, välplanerad och noggrant granskad 
innan den tillämpas. Det är viktigt att efter varje kris utvärdera krishanteringen och 
konsekvenserna för att dra lärdomar och hitta förbättringsmöjligheter. Det bästa är om 
lärdomarna också leder till konkreta förbättringar i rutiner, processer eller beslut. Detta har 
varit en tuff läxa för Helsingborgs IF inför framtida möjliga kriser.   
 
Under arbetet med denna undersökning har skribenterna blivit mycket fascinerade av hur 
forskare bearbetar ett så komplext fenomen som krishantering. Genom att bryta ner systemet i 
hanterliga mindre bitar, analysera dessa och därefter i en logisk ordning sätta ihop dem igen, 
har krishantering blivit något ganska lättbegripligt. Med tanke på hur förödande en 
misslyckad krishantering kan bli för ett en förening borde dessa idéer om hur man hanterar en 
kris vara ett obligatorium i varje organisation. Så var dock inte fallet i denna studies 
undersökningsobjekt – Helsingborgs IF, vilket också ledde till negativa konsekvenser både 
socialt och ekonomiskt för klubben. 
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6.1 Rekommendationer för vidare forskning 

Förslag för en vidare forskning är att analysera hur föreningen förändrat sina rutiner efteråt 
och om föreningen har lyckat ta sig ur den problematiska ekonomiska situationen. Har krisens 
påföljder i Helsingborgs IF kommit till ett slut eller är klubben fortfarande skadad av krisen? 
Möjligheter för flera strategier, teorier eller metoder är en rekommendation som kan tillämpas 
i vidare forskning för att undersöka samt finna de mest effektiva lösningarna. 
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8 Bilaga 
Här följer de frågeställningar som respondenterna fick svara på under intervjuer. Frågorna 
är kopplade till teorierna som har använts för att undersöka om föreningen tillämpar dem i 
krisen. 
 

8.1 Bilaga 1 – Paul Myllenberg, 2014-05-15 

Frågorna: 
• Vad är ditt ansvarsområde i föreningen och hur länge har du jobbat där? 
• Var ni förbereda inför krisen?  
• Hade ni krisplan? Brukar ni utföra krisövningar?  
• Vad hade ni för kriskommunikation? Styrkor och svagheter i er kriskommunikation? 
• Har ni en specifik krisgrupp? Vilka ingår i krisgruppen? 
• Vilka kommunikationsstrategier använder ni? 
• Vad var den högsta prioriteten när krisen uppkom?  
• Visste ni vilken krishistoria denna kris hade och hjälpte det er att veta hur 

intressenterna skulle reagera på krisen och hur ni skulle agera? 
• Tyckte ni att människorna hade en känslomässig reaktion på händelse? Ilska eller 

sympati för föreningen? 
• Tycker ni att ni är ansvariga för händelsen?  
• Tror ni att allmänheten anser att ni är ansvariga? 
• Var det något föreningen kunde ha kontrollerat? 
• Har några intressenter brutit anslutningen till föreningen? 
• Vilket rykte hade organisationen innan den drabbades av denna kris? 
• Tycker ni att ni också är ett offer i krisen?  
• Hur har krisen påverkat Helsingborgs IF? 
• Hur var medias respons på det hela? Försvårade det mer situationen? 
• Upplever ni några ekonomiska problem på grund av krisen? 
• Har ni upplevt minskad publiknärvaro under matcherna?  
• Finns det någon målgrupp ni vill se oftare på era hemmamatcher? Finns det någon 

målgrupp ni inte vill se? Varför? 
• Är du nöjda med den insats som gjordes inom organisationen? 
• Finns det någon fråga som vi inte tog med men ni anser är relevant för 

undersökningen? 
 

8.2 Bilaga 2 – Paul Myllenberg, 2014-07-01 

Frågorna: 
• Är ni fortfarande nöjda med er krishantering? 
• Hur hade ni kunnat hantera krisen bättre? 
• Har ni lärt er något utifrån detta? Kommer denna kompetens att vara användbar för 

föreningen i framtiden? 
• I tidigare intervju berättade ni att Svenska kyrkan har varit till stor hjälp. På vilket sätt 

hjälpte Svenska Kyrkan er i krisen? 
• Hade ni kunnat kommunicera med media på ett annorlunda sätt vad gäller händelsen, 

så att artiklarna inte skulle framstå som kunskapsfattiga, oroväckande och dramatiska? 
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• Ifall en liknande incident hade inträffat imorgon, vad hade ni gjort denna gång? Hade 
ni agerat på samma sätt som ni gjorde i det tidigare kris och använd er av samma 
strategi? 

• Hur går det för klubben i dagens läge?  
• Har ni återhämtat er sedan krisen? Har föreningens ekonomi stabiliserats?  
• Ifall klubben inte har återhämtat sig: Vad gör ni idag för att återhämta er från krisen 

och hur ser er kundrelation ut i dagen läge? 
• När föreningen hade krismöte, morgonen efter incidenten, var alla i mötet öppna för 

det förslag som iakttogs? 
• Tog ni hänsyn till de som motsatte sig? 
• Anser ni att kommunikationen i mötet var tillfredsställande eller tror ni att det hade 

kunnat göras bättre?  
• Har klubben kunnat framföra sitt budskap till den målgrupp som föreningen har 

förlorat? 
• När det gäller er kommunikation med den avtagande målgruppen, har er 

kommunikationsplan varit tillräckligt uppfyllande eller hade det kunnat förbättras?  
• Har ni gjort något för att publiknärvaron ska stiga? 
• Hur ser förhållanden ut nu med sponsorerna? 
• Har förhållanden med fansen förbättrats? 
• Har ni uppfyllt det ni strävade efter i föreningen? 
• På vilket sätt hjälpte den externa personen er i krishanteringen som ni hyrde in? 
• Är ni nöjda med den externa personens handlingar, beslut och råd? 
• Hur tror ni att framtiden ser ut för Helsingborgs IF? 
• Ifall klubben inte har återhämtat sig: När tror ni klubben kommer att återhämta sig 

fullkomligt? 
 

8.3 Bilaga 3 – Tomas Nilsson, 2014-07-23 

Frågorna: 
• Vad är ditt ansvarsområde i Helsingborgs Dagblad och hur länge har du jobbat där? 
• Hur ser förhållandet mellan Helsingborgs Dagblad och Helsingborgs IF ut? 
• Har krisen påverkat förhållandet? 
• Har era artiklar bidragit till något positivt eller negativt för Helsingborgs IF? 
• Har krisen påverkat Helsingborgs Dagblad? 
• Vad är din åsikt om krishanteringen som Helsingborgs IF valde? 
• Tror ni att dem hade kunnat göra det bättre eller tycker ni att dem hanterade 

situationen bra? 
• Hur svarade Helsingborgs IF på frågorna i intervjun med media? Var svaren klara och 

tydliga?  
• Hur var deras attityd under intervjun? Svarade dem på varje fråga? 
• Vad har hänt med Helsingborgs IF sedan incidenten?  
• Hur har uppföljningen sett ut efter 43-årige mannens död och har klubben kommit 

över krisen sportligt, ekonomiskt såväl som publikmässigt?  
• Har klubben återhämtat sig? 
• Hur tror ni Helsingborgs IFs framtid ser ut? 
• Finns det någon fråga som vi inte tog med men ni anser är relevant för 

undersökningen? 
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8.4 Bilaga 4 – Per Calleberg, 2015-10-14 

Frågorna: 
• Vad är ditt ansvarsområde i organisationen och hur länge har du jobbat där? 
• Hur kan idrottsföreningar förbereda sig inför en kris? 
• Varför är krisplan viktig? Finns det nackdelar med att ha krisplan? 
• Vad tycker ni att idrottsföreningar ska göra först när de hamnar i kris? 
• Vad hade Helsingborgs Idrottsförening för möjligheter för att motverka krisen? 
• Varför är krishantering viktig? 
• Är det viktigt att ha en specialist av krishantering som anställd i företaget? 
• Vad tycker ni om Helsingborgs Idrottsförenings krishantering? bra/dåligt 
•  Hur hade ni gjort istället?  
• Hur jobbar ni för att lösa kriser? Vilka strategier använder ni och vilka teorier 

tillämpar ni? 
• Kan kriskommunikation och kommunikationsstrategier återhämta en förening från en 

allvarlig kris? 
• Hur mycket påverkar krisen föreningens intressenter, så som fans, sponsorer, spelare, 

tränare, leverantörer, osv? 
• Varför är kriskommunikation viktig? 
• Vad bör en kriskommunikationsplan innehålla?  
• Vilka ska ingå i krisgruppen och hur ska deras arbetssätt vara?  
• Vilka redskap ska organisationen ha i krisläge för att påverka mediebilden och 

omvärldens uppfattning? 
• Vad finns det för svårigheter för idrottsföreningar med att utvecklas efter en kris? 
• Finns det någon fråga som vi inte tog med men ni anser är relevant för 

undersökningen? 


