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Introduktion

Bakgrund

Marknadsföring är centralt för alla organisationer som på något sätt hanterar kunder 

och kan i sin enklaste form definieras som att hantera värdeskapande kundrelationer, 

skriver Kotler och Armstrong (2009). Då idrottsklubbar i högsta grad är organisationer 

som på olika sätt hanterar kunder så är marknadsföring något som enligt mig bör vara 

centralt och prioriterat i deras verksamhet, speciellt om det handlar om klubbar aktiva 

på elitnivå.

En elitidrottsklubb kan i denna rapport definieras som en idrottsklubb som är verksam 

i den högsta serien eller divisionen inom sin respektive idrott eller sport och har 

spelare som är heltidsanställda och har utövandet av idrotten eller sporten som sin 

huvudsakliga sysselsättning.

Att driva en elitidrottsklubb kräver stora resurser, speciellt ekonomiska, vilket gör att 

klubbarna inte sällan drivs med stora likheter till vanliga företag. Klubbarna har stora 

kostnader för löner, lokalhyror, resor och övriga arrangemang vilket måste finansieras. 

Klubbarna får sina intäkter främst genom biljettförsäljning till evenemang samt från 

sponsorer och övrig reklam, enligt Kjell Sahlström (SvFF). 

Gällande är då att elitklubbarna är beroende av kunder (publik) för att kunna bedriva 

sin verksamhet, vilket enligt mig lyfter fram arbetet med marknadsföring som något 

vitalt. Med grund i att biljettintäkter från klubbens evenemang utgör en så pass stor del 

av klubbens totala intäkter, så anser jag att det är av högsta vikt att arbeta för att 

tillfredsställa den befintliga publiken samt att rekrytera ny publik. 
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Enligt Kjell Sahlström (SvFF) är den andra stora intäktsposten för elitidrottsklubbar 

sponsring och försäljning av reklam, som i majoriteten av fallen handlar om avtal med 

andra företag där loggor och annan reklam exponeras i samband med matcher och 

andra evenemang. Kjell Sahlström (SvFF) vidhåller att utöver det så är det vanligt att 

souvenirförsäljning står för en betydande del av klubbens intäkter, vilket finns till 

försäljning i samband med matcher och evenemang, samt eventuellt via klubbens egna 

kanaler såsom butiker eller internet. 

Gemensamt för intäktskällorna är att de bygger på att få folk att intressera sig för 

klubben på ett eller annat sätt. Min syn är att idrott är något folkligt som engagerar 

stora delar av befolkningen, vilket samtidigt gör stora delar av befolkningen till 

potentiella kunder för idrottsklubbarna. Med det som bakgrund är arbete med 

marknadsföring en förutsättning för elitidrottsklubbar för att bli framgångsrika inom 

sin idrott.

Problemdiskussion

Kotler och Armstrong (2009) skriver att det är vitalt för företag och organisationer att 

synas och höras på rätt marknad. En svårighet är att fastställa vad som kan betraktas 

som rätt marknad för elitidrottsklubbar i deras arbete med marknadsföring, samt hur 

elitidrottsklubben ska arbeta för att nå ut till marknaden. Svårigheten ligger i att 

försöka utröna hela spannet av människor som är eller kan vara intresserade av att gå 

och titta på idrott, vilket är att betrakta som idrottsklubbarnas marknad. Det finns ett 

problem i hur idrottsklubbarna ska kunna identifiera denna grupp människor då det 

inte finns några tydliga gemensamma nämnare. Idrottsklubbar kan i och med detta 

uppleva svårigheter i att hitta effektiva sätt att nå sin marknad, med grund i 

marknadens eventuella bredd och spridning. Ju färre gemensamma egenskaper och 

drag människorna på en marknad har, ju svårare är det att effektivt nå ut till hela 

marknaden då kan behövas fler kanaler att kommunicera via än om marknaden är mer 

homogen. 
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Ett annat problem är att fastställa idrottsklubbens målgrupper och segment på 

marknaden, då Kotler och Armstrong (2009) anser att det inte går att tillfredsställa alla 

kunder på marknaden förtjänstfullt. Författarna menar att försök till att betjäna alla 

kunder på alla sätt de önskar resulterar i att ingen av kunderna tillfredsställs fullt ut, då 

företaget inte kan avsätta tillräckliga resurser för detta och samtidigt få det lönsamt. 

Det kan diskuteras hur valet av målgrupper och segment skulle påverka 

idrottsklubbarnas marknadsföringsarbete, då olika målgrupper kan behöva olika 

angrepps- och kommunikationssätt. Diskussionen skulle här kunna innefatta dels hur 

valet av idrottsklubbarnas målgrupper och segment skulle utföras för att nå ett relevant 

svar, samt hur idrottsklubbarna skulle kunna kartlägga och analysera de utvalda 

grupperna för att utifrån det utarbeta en anpassad marknadsföringsplan. En vidare 

diskussion skulle kunna föras beträffande vilka inslag av etablerad 

marknadsföringsteori marknadsföringsplanen skulle innehålla för att effektivast nå ut 

till de fastställda målgrupperna och segmenten.  

Armstrong och Kotler (2009) poängterar även att det kan finnas en svårighet för 

företag att positionera sig för att skapa ett differentierat värde för sina kunder. 

Gällande idrottsklubbar är detta argument mest anpassningsbart till deras 

marginalkunder. Med marginalkunder menas de som inte är intresserade eller 

engagerade för endast en klubb, utan som istället är intresserade av idrotten i 

allmänhet och öppna för att besöka olika idrotter eller klubbars matcher och 

evenemang. För dessa kunder spelar den enskilda klubbens märke och identitet mindre 

roll, vilket i andra sammanhang kan vara ett av deras starkaste 

marknadsföringsredskap enligt en undersökning av Demoskop (2011). Enligt mig 

finns det i samband med detta risker för idrottsklubbarna att de är för lika varandra för 

de så kallade marginalkunderna, vilket skulle kunna skapa svårigheter i 

marknadsföringsarbetet. Svårigheterna blir att hitta punkter eller delar i verksamheten 

som är annorlunda eller bättre än sina konkurrenters, samt att sedan hitta sätt att 

använda dessa delar som försäljningsargument i marknadsföringen. Skulle inte 

idrottsklubben lyckas med att differentiera och positionera sig så finns det risk att 

marknadsföringsarbetet blir ineffektivt, då marginalkunderna inte upplever någon 

skillnad mellan den aktuella idrottsklubben och dess konkurrenter (övriga 

idrottsklubbar på marknaden). Detta kan då leda till att marginalkunderna väljer att 
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besöka matcher och andra evenemang slumpmässigt utan aktivt val av någon enskild 

idrottsklubb.

Det finns en intressant diskussion gällande de svårigheter eller möjligheter i 

marknadsföringen som kan tänkas uppkomma i och med det faktum att det handlar om 

en idrottsklubb, med dess speciella attribut och egenskaper, jämfört med ett vanligt 

företag. En svårighet kan vara att idrottsklubbarnas produkt riskerar att vara otydlig 

och diffus för många då huvudsyftet är att marknadsföra klubben och dess evenemang 

till skillnad från vanliga företag, som oftast marknadsför mer konkreta produkter eller 

tjänster. Det kan även uppstå svårigheter i marknadsföringen på grund av skillnader i 

grundläggande mål och framgångskriterier mellan idrottsklubbar och vanliga företag. 

De möjligheter som finns specifikt för idrottsklubbar gällande marknadsföring kan 

exempelvis handla om det faktum att idrottsklubbar ofta får utrymme i media utöver 

betald reklam och annonsering. Diskussionen kan då handla om hur de kan utnyttja 

medieutrymmet i marknadsföringen.

Det kan även diskuteras kring om någon av de bland företag vanligast förekommande 

marknadsföringsmetoder skulle kunna användas framgångsrikt av idrottsklubbar samt 

vilka eventuella svårigheter som det skulle kunna medföra. Diskussionen skulle då 

utgå från etablerad marknadsföringsteori och fastställa vilka delar som går att använda 

i marknadsföringsarbetet i en idrottsklubb. Diskussionen kan även ta upp skillnader 

mellan idrottsklubbar och företag som är relevanta gällande applicering av 

marknadsföringsteorier, som konkurrenssituation, styrning, handlingsfrihet samt 

objekt för verksamheten.

Problemställning

Huvudproblemställningen för forskningen är hur elitidrottsklubbar kan effektivisera 

sitt marknadsföringsarbete.
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Utöver huvudproblemställningen finns delfrågorna:

Hur väljer de vilken marknad de ska rikta in sig mot och vara verksamma på, samt 

vilka segment och målgrupper på marknaden ska de rikta sig mot?

På vilket sätt kan idrottsklubbarna differentiera sig på marknaden?

Vilka kommunikationskanaler ska idrottsklubbarna använda sig av?

Syfte

Syftet är att beskriva och analysera elitidrottsklubbars arbete med marknadsföring 

samt att tillhandahålla rekommendationer för hur marknadsföringen kan göras bättre.

Metod

Denna del kommer att ta upp och motivera rapportens ansats och tillvägagångssätt. 

Jag kommer att beskriva de olika delarna i arbetssättet samt skildra urvalsprocessen.
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Kvalitativ metod

Enligt Patel och Davidson (2003) finns det i huvudsak två sätt att bearbeta information 

för att angripa ett problem, genom kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod. 

Författarna skriver att med en kvantitativ metod som vetenskaplig ansats för att 

angripa ett problem så samlar man in data som sedan används för att göra olika 

statistiska beräkningar och modeller. Dessa kan sedan användas till att dra slutsatser 

genom att generalisera.

Vidare skriver Patel och Davidson (2003) att syftet med kvalitativa metoder är att 

skaffa en annan och djupare kunskap än den man får genom kvantitativa metoder. De 

menar dock att kvalitativa metoder inte är någon enhetlig företeelse och att ett 

spektrum av varianter finns beskrivna i den forskningsmetodiska litteraturen. Även 

Alvesson och Sköldberg (2008) framhåller att det inte är helt självklart hur en 

kvalitativ forskningsmetod ska definieras. De menar att en viktig del i den kvalitativa 

metoden är att forskaren inte utgår från sina egna idéer om vilka dimensioner och 

kategorier som ska vara centrala, utan har studieobjektets perspektiv som 

utgångspunkt.

Patel och Davidson (2008) hävdar att varje forskningsproblem kräver sin unika variant 

av metod och för att lyckas som kvalitativ forskare så måste man ha god överblick 

över hela det kvalitativa forskningsfältet. Författarna lyfter även fram att det med en 

kvalitativ metod som ansats kan vara praktiskt att utföra löpande analyser vid 

undersökningen, till skillnad mot kvantitativa undersökningar där all analysering sker 

efter allt material är insamlat. Fördelen med att utföra löpande analyser är att man 

exempelvis under intervjuer kan inse att någon viktig del är förbisedd, eller få nya 

idéer om hur arbetet kan föras vidare. Det kan även leda till att man får fram 

information som berikar undersökningen.
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Patel och Davidson (2008) poängterar även att det är skillnad mellan kvalitativ och 

kvantitativ forskning gällande sättet forskaren väljer att generera, bearbeta och 

analysera den data som har samlats in. Vid ett kvalitativt forskningsätt är det i 

huvudsak data i form av kvalitativa intervjuer, verbala analysmetoder och verbala 

analysmetoder av textmaterial som undersökningen bygger på. Det är det valda 

forskningsproblemet och hanteringen av det som bestämmer vilket angreppssätt som 

är mest lämpligt. De poängterar också att resultaten kan variera beroende på att de 

bygger på enskilda individers åsikter och att det kan vara svårt att generalisera vid en 

kvalitativ forskningsmetod. 

Då jag vill göra en djup analys av elitidrottsklubbars marknadsföring anser jag att en 

kvalitativ forskningsmetod är bäst lämpad. Det motiveras med att det skulle vara svårt 

att göra den typ av analys som krävs för att få ut ett relevant svar på min 

forskningsfråga med en kvantitativ metod. Det grundar sig i att datamaterialet som 

krävs i undersökningen inte passar för statistik eller generalisering, annat än på en 

sekundär nivå. Jag kommer att utgå från etablerad teori och använda för 

forskningsfrågan relevanta intervjuobjekt.

Datainsamling

Primärdata

Jabobsen (2002) skriver att primärdata är den data som samlas in av utredaren själv 

och kan bestå av intervjuer, frågeformulär eller observationer. Mitt forskningsarbete 

gällande idrottsklubbars marknadsföring kommer i första hand att baseras på 

kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer beskrivs av Patel och Davidsson (2008) 

som centralt inom den kvalitativa forskningsmetodiken. Vidare skriver de att 

kvalitativa intervjuer är ett komplext ämne med flertalet olika aspekter, men att en 
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gemensam faktor är att det oftast inte handlar om standardiserade intervjufrågor. 

Författarna menar att frågorna istället ger intervjuobjektet möjlighet att svara med 

egna ord.

Sekundärdata

Bryman och Bell (2007) beskriver sekundärdata som information som inte är insamlat 

av forskaren själv utan består av litteratur, artiklar och källor från internet. Lundahl 

och Skärvad (1999) skriver att sekundärdata i klassisk mening avser information som 

finns ”på papper”, exempelvis böcker, tidningsartiklar, årsredovisningar, budgetar och 

kontrakt. De poängterar att det moderna kommunikationssamhället har gjort att ordet 

”papper” fått en större betydelse och numera inkluderar andra medier. Till dessa tillhör 

TV- och radioprogram, videoupptagningar och information i elektronisk form på 

datorer och internet. Mitt forskningsarbete kommer att innehålla sekundärdata i form 

litteratur och artiklar som behandlar marknadsföring i allmänhet, vilket teoridelen 

baseras på. Övrig sekundärdata hämtas från artiklar och tidigare c-uppsatser som rör 

ämnet idrottsklubbar och marknadsföring. Även årsredovisningar kommer att 

användas till att ta fram idrottsklubbars ekonomiska resultat som är relevanta för 

forskningsarbetet.

Urval

Enligt Jacobsen (2002) så är det viktigt att göra ett noggrant val av intervjuobjekt vid 

kvalitativa undersökningar, då de sällan kan innefatta en stor mängd personer. Därmed 

blir urvalet viktigt för att få fram relevant och tillförlitlig data till utredningen. 

Idrottsklubbarna som jag har valt att intervjua representanter ifrån har en geografisk 

spridning över hela Sverige och är olika stora sett till antalet medlemmar och anställda 

inom klubben. Gemensamt för samtliga är att deras verksamhet är elitidrott inom 

fotboll eller ishockey. Jag har valt att endast undersöka elitidrottsklubbar då de har 

störst omsättning och resurser att använda till marknadsföringsaktiviteter och därmed 
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är mest relevanta för detta forskningsarbete. Med elitidrottsklubb menas klubbar i 

Allsvenskan eller Superettan för fotboll samt Elitserien eller Allsvenskan för ishockey. 

Valet att begränsa urvalet till fotbolls- och ishockeyklubbar motiveras av att de är de 

två största sporterna i Sverige publikmässigt. Jag har valt att intervjua personer i 

respektive idrottsklubb som har en roll med insyn i klubbens marknadsföringsarbete 

för att säkerställa att personerna innehar rätt kunskapsområde.

Deduktiv ansats

Patel och Davidsson (2008) skriver att ett centralt problem för forskaren inom allt 

vetenskapligt arbete är att relatera teorin och verkligheten. De anger de tre ansatserna 

induktiv, abduktiv och deduktiv som alternativ för forskaren att arbeta med. 

Bryman och Bell (2005) menar att en deduktiv ansats innebär att en eller flera 

hypoteser härleds från ett område som forskaren redan har kunskap om och senare ska 

granskas och jämföras med insamlad data. Det bekräftas av Patel och Davidsson 

(2008) som förklarar att ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att man utifrån 

allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. 

Författarna förklarar vidare att objektiviteten i forskningen antas kunna stärkas genom 

att utgångspunkten tas i redan befintlig teori, men varnar för att det ligger en fara i att 

den befintliga teori som forskaren utgår från kommer att rikta forskningen så att nya 

rön inte upptäcks.

Jag har valt att tillämpa en deduktiv ansats i mitt forskningsarbete med grund i att jag 

till stor del kommer att utgå från fastställda teorier om marknadsföring för att sedan 

jämföra dem med den data jag samlar in om idrottsklubbarna och därefter dra 

slutsatser om hur arbetet kan effektiviseras.

Reliabilitet och validitet

Patel och Davidsson (2008) skriver att forskaren måste säkerställa att denne 

undersöker det som avses undersökas och genom det uppnår god validitet. De skriver 

vidare att forskaren även måste se till att undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt 

vilket säkerställer god reliabilitet. 
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Enligt Bryman och Bell (2005) kan forskaren få en fingervisning gällande 

reliabiliteten genom att exempelvis ställa frågan om en undersökning skulle få samma 

resultat om den skulle genomföras ytterligare en gång, eller om svaren man har erhållit 

formats av tillfälligheter. 

Patel och Davidsson (2008) fastslår att validitet handlar om överensstämmelsen 

mellan det forskaren säger att denne undersöker och det som forskaren verkligen 

undersöker. Författarna beskriver en typ av validitet som de kallar innehållsvaliditet, 

vilket kan åstadkommas genom en logisk analys av innehållet i en undersökning. De 

menar att forskaren ska översätta begrepp från litteraturstudierna till en mängd 

variabler som sedan formuleras till frågor i en enkätundersökning.

Genom att efter utförd undersökning ställa frågan om svaren skulle bli snarlika vid en 

andra undersökning så kommer jag kunna förbättra möjligheten till god reliabilitet 

enligt Bryman och Bell (2005). Jag kommer även att säkerställa god validitet genom 

att utgå från begrepp ut litteraturstudierna när jag formulerar enkätfrågor, enligt Patel 

och Davidsson (2008).

Teori

Denna del kommer att redovisa den teori som kommer att vara grunden i 

forskningsarbetet och i ett senare skede hjälpa mig med analys och slutdiskussion. 

Teoridelen kommer att ta upp och beskriva marknadsföring från grunden som 

fenomen samt presentera analys- och marknadsföringsmodeller. Jag ser på 

idrottsklubbarna som producenter av tjänster och kommer här att beskriva vad en 

tjänst är och hur den skapas.

Definition av marknadsföring
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Marknadsföring beskrivs av Armstrong & Kotler (2009) som att hantera vinstgivande 

kundrelationer med det tvådelade målet att attrahera nya kunder genom att utlova 

värde samt att behålla nuvarande kunder genom att tillfredsställa dem. Vidare skriver 

författarna att marknadsföring handlar om mer än reklam och försäljning. De menar att 

företagen måste förstå kundens behov och utefter det utveckla produkter och tjänster 

som skapar värde för kunden. 

Marknadsföringsprocessen illustreras i en enkel modell nedan:

Modellen är hämtad från Armstrong & Kotler (2009)

Segmentering
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Armstrong & Kotler (2009) skriver att marknaden består av köpare och att köpare 

skiljer sig åt på mer än ett sätt. De kan skilja sig åt genom begär, resurser, plats samt 

köpattityd och köpbeteende. Författarna menar att företagen genom segmentering kan 

dela in stora marknader i mindre segment som kan nås mer effektivt med produkter 

och service som är anpassade till deras unika behov.

Armstrong & Kotler (2009) beskriver fortsättningsvis hur marknaden kan segmenteras 

in på olika sätt, då de menar att företagen ofta måste prova flera 

segmenteringsvariabler för att hitta det bästa sättet att se på marknaden. De räknar upp 

fyra stora variabler som de anser att företag främst kan använda, vilka är segmentering 

efter geografi, demografi, psykografi samt beteende.

Differentiering

Armstrong & Kotler (2009) skriver vidare att företag måste bestämma hur de ska 

skapa ett differentierat värde för sina målsegment. Ett differentierat värde är enligt 

författarna något som skiljer företaget eller dess produkter från konkurrenterna på 

marknaden på ett positivt sätt. Det kan handla om produktdifferentiering där 

produkten som företaget erbjuder är differentierad genom funktioner, prestanda, 

design eller färg. Andra exempel som Armstrong & Kotler (2009) tar upp är 

servicedifferentiering, personaldifferentiering och imagedifferentiering, där företagen 

skiljer sig från konkurrenterna genom exempelvis snabbare och pålitligare service, 

kunnigare personal eller ett starkare varumärke.  

Armstrong & Kotler (2009) menar på att nyckeln till en framgångsrik differentiering 

för ett företag är att känna sina kunder och deras behov bättre än sina konkurrenter. 

Därmed kan de positionera och ge sig själv möjligheten att erbjuda ett kundvärde som 

är större än sina konkurrenter. Författarna påpekar även att det inte räcker för 
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företagen att utlova fördelarna utan att de också leva efter dem och leverera den eller 

de utlovade fördelarna.

Kanaler för marknadskommunikation

Dahlén och Lange (2009) lyfter fram att marknadskommunikation i grunden handlar 

om att företaget ställer sig tre frågor:

Vilka vill vi nå?

Vad vill vi säga till dem?

Hur ska vi säga det?

Författarna menar att företag vars marknadsförare har bra förståelse för dessa frågor 

och dess innebörd har god chans att lyckas med en effektiv marknadskommunikation. 

De lyfter även fram marknadskommunikationen som marknadsförarens huvudsakliga 

tillgång i kampen om konsumenterna.

Fill (2006) resonerar att marknadskommunikationens mål är att få flera av företagets 

olika segment och målgrupper att tycka på liknande sätt om företaget, samt att 

företaget kan ta hjälp av marknadskommunikationen i sitt arbete med differentiering 

och positionering gentemot andra företag.

Dahlén och Lange (2009) beskriver marknadskommunikationen som bestående av 

målgrupp, budskap och kanal. Vidare lyfter de fram att de finns många 

marknadskanaler som företagen kan välja att använda sig av och att det är av stor vikt 

att välja rätt kanal. De skriver även att marknaden för massmedier har utvecklats 

enormt de senaste åren, till stor del tack vare ny och förbättrad mobil teknologi.
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Analys- och marknadsföringsmodeller

Marknadsföringsmodeller

Marknadsföringsmix

Armstrong & Kotler (2009) skriver att ett av de stora koncepten för marknadsföring i 

dagens samhälle är marknadsföringsmixen. Författarna beskriver 

marknadsföringsmixen som en modell för att strategiskt kombinera de fyra variablerna 

plats, pris, produkt/tjänst och promotion.

Figur ur Armstrong & Kotler (2009)

Armstrong & Kotler (2009) beskriver de fyra variablerna på följande sätt:

* Produkt

Produkten eller tjänsten är det grundläggande i marknadsföringsmixen och består 

av de varor eller tjänster som företaget erbjuder sin målmarknad. Viktigt att betona 
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är att produkten inte innebär en enstaka vara eller tjänst, utan ska ses som ett 

koncept där samtliga varor och tjänster som erbjuds är inkluderade. 

Under variabeln produkt så ingår aspekter som kvalitet, design, funktioner, märke, 

paketering och service.

De tre övriga variablerna är anpassade efter produkten för att öka efterfrågan och 

försäljning.

* Pris

Priset är den summa pengar som kunderna betalar för att få (eller få ta del av) 

produkten. Priset påverkar kunden och dennes beslut att köpa något, genom 

kundens syn på värdet av produkten.

Övriga aspekter som ingår under pris är listpriset, rabatter, lån, 

avbetalningsperioder och kreditvillkor.

* Plats

Plats innebär de aktiviteter som företaget utför för att göra sin produkt tillgänglig 

för kunderna, samt hur företaget levererar en produkt från produktionsplatsen till 

platsen där produkten blir tillgänglig för kunden. För en del produkter, som vissa 

typer av tjänster, krävs ett speciellt leveranssätt för att kunden ska kunna ta del av 

dem. Exempel på detta kan vara matcher inom någon idrott som arrangeras av en 

klubb. Produkten är då själva matchen som utövas av spelarna i klubbarna. 
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Kunderna som har betalat för produkten har då köpt en biljett, men det krävs att de 

tar sig till en utsatt plats på en utsatt tid för att kunna ta del av produkten.

Aspekter som ingår under variabeln plats är distributionskanaler, transport och 

logistik.

* Promotion

Med promotion menas de aktiviteter som kommunicerar fördelarna och 

egenskaperna hos en produkt och ska övertyga kunderna att köpa produkten. 

Promotion kan också beskrivas som en process där målet är att fånga de potentiella 

kundernas uppmärksamhet och göra dem medvetna om någonting.

Metoder som vanligtvis används inom promotion är reklam på tv och radio, 

annonsering i tidningar, personlig försäljning, annonsering på reklampelare och 

skyltar, public relations och sales promotion. Promotionsmetoderna beskrivs 

utförligare nedtill under rubriken ”Promotionsmix”.  

Promotionsmix

Armstrong & Kotler (2009) beskriver ett företags promotionsmix (även kallat 

marknadskommunikationsmix) som en samling av metoder som företaget 

använder för att kommunicera med marknaden och bygga kundrelationer. 

Författarna definierar fem stora metoder som används i huvudsak:

Annonsering – en form av betald, opersonlig envägspresentation av varor, tjänster 

eller idéer. Annonseringen sker ofta i tryckta annonser, annonser i tv eller radio, 

skyltar, affischer eller logotyper.
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Sales promotion – kortsiktiga incitament för att uppmuntra till köp av vara eller 

tjänst. Kan exempelvis ske genom tävlingar, gåvor, rabattkuponger eller 

demonstrationer.

Personlig försäljning – personliga presentationer av företagets säljare med avsikt 

att resultera i försäljning eller byggandet av kundrelationer. Bedrivs ofta genom 

säljpresentationer eller säljmöten.

Public relation – uppbyggande av relationer till företagets olika publika 

intressenter genom att få gynnsam publicitet. Innebär även att skapa en positiv bild 

av företaget samt att hantera eller avfärda ofördelaktiga rykten, historier eller 

händelser. Public relations innebär ofta välgörenhet, publikationer, tal eller 

seminarier.

Direkt marknadsföring – direktkontakt med noggrant utvalda individuella 

kunder för att dels erhålla ett omedelbart svar och dels bygga på en hållbar 

relation. Innefattar ofta kontakt via telefon, e-post, internet samt övriga redskap 

som kan användas för att kommunicera direkt med den enskilda kunden.

Idrottsklubbar som tjänsteproducenter

Tjänstens egenskaper

Enligt Edvardsson & Echeverri (2002) karaktäriseras en tjänst av i huvudsak tre 

egenskaper:
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Tjänstens immateriella och förgängliga egenskaper innebär att tjänster är abstrakta 

och därmed svåra att värdera innan de konsumeras. Sätter man det i idrottsklubbars 

perspektiv så innebär det att publiken som erbjuds köpa biljetter till klubbarnas 

matcher inte kan veta hur matchen slutar eller hur stor underhållning matchen kommer 

att erbjuda.

Samproduktion och kunden som medproducent innebär att tjänster till stor del 

produceras, levereras och konsumeras samtidigt. Därmed är det inte möjligt att lagra 

tjänsten. Kunderna har en roll som medproducent genom att de utför olika aspekter i 

tjänsteprocessen. Kundernas roll i en match arrangerad av en idrottsklubb är att de 

utgör publik och på så sätt är medproducenter som bland annat bidrar till stämningen 

och utgör en del av atmosfären på arenan.

Heterogenitet innebär att tjänster är olikartade och ofta skiljer sig från gång till gång 

som de utgörs. Det gör att det är svårt att påverka och styra resultatet för 

tjänsteprocessen. Det kan man se exempel på i de tjänster som idrottsklubbar erbjuder 

i form av matcher, där det inte går att standardisera och förutse utfallet samt att 

matcherna i sig aldrig liknar varandra exakt.

Empiri

I detta kapitel har den insamlade empirin sammanställts och delats in efter 

idrottsklubb. Nedan finns en kort presentation av urvalet som den empiriska 

undersökningen bygger på.

* Andrej Häggblad, marknadschef på fotbollsklubben IFK Göteborg, Göteborg.
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* Hanna Holmström, biljettansvarig på kundcenter för ishockeyklubben HV71, 

Jönköping.

* Marko Bäcker, marknadschef på fotbollsklubben Gefle IF, Gävle.

IFK Göteborg

Marknad och marknadsföring

Huvudprodukten som IFK Göteborg erbjuder är deras hemmamatcher som de spelar 

på Gamla Ullevi i Göteborg. Biljetter till dessa går att köpa i form av lösbiljetter, 

säsongsbiljetter, rabatterade lag- eller gruppbiljetter samt företagsbiljetter. I 

företagsbiljetterna ingår vanligtvis lite extra utöver själva matchen, som exempelvis 

mat och dryck och nätverksträffar med andra företag.

Andrej Häggblad berättar att IFK Göteborg försöker synas på marknaden på en mängd 

olika sätt, bland annat genom tidningar och radio, men även via internet och sociala 

medier. De arbetar mycket med samarbeten med företag och försöker exponera sig 

genom på olika sätt genom samarbeten med sina företagspartners.

I snitt har IFK Göteborg ca 12 000 åskådare på sina hemmamatcher och de försöker 

marknadsföra de individuella matcherna genom reklam och kampanjer via olika 

kommunikationskanaler. Det kan exempelvis handla om affischer och annonser, både 

fysiskt via planscher och digitalt via sociala medier. De bedriver ett aktivt arbete med 

att locka fler besökare till sina hemmamatcher och har senaste tiden främst inriktat sig 

mot barnfamiljer. För att lyckas med detta anordnas det bland annat aktiviteter för barn 

och ungdomar runt om på arenan i samband med hemmamatcher.
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Ekonomi

Enligt Andrej Häggblad är IFK Göteborgs största intäktskälla intäkter från sponsorer 

och deras nästa största intäktskälla intäkter från hemmamatcher. Dessa två poster 

sticker ut storleksmässigt och är de absolut viktigaste i IFK Göteborgs ekonomi. Två 

andra intäktskällor som är relativt stora är intäkter för tv-rättigheter till matcher samt 

försäljning av mat, dryck och souvenirer, främst i samband med hemmamatcher. 

Intäkter från spelarförsäljningar kan vara en stor intäktskälla, men är något som kan 

variera kraftigt och är svårt att planera mer än för en kort period framåt i tiden.

Den inkomstkälla som har störst potential att öka enligt Andrej Häggblad är intäkter 

från biljettförsäljning genom att få fler att gå på IFK Göteborgs hemmamatcher. Det 

skulle även innebära en ökning av försäljningen i restauranger, kiosker och stånd runt 

om arenan under matcherna.

HV 71

Marknad och marknadsföring

Hanna Holmström berättar att huvudprodukten som de marknadsför är klubbens 

hemmamatcher. Biljetter till dessa säljs i form av lösbiljetter och säsongskort. HV71 

erbjuder utöver de vanliga biljetterna även loger, där ett sällskap kan sitta lite avskilt 

och ha möjlighet att äta och dricka i anslutning till sina platser. 
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Mot företag marknadsför HV71 olika lösningar för att synas i samband med deras 

hemmamatcher. Hanna Holmström förklarar att de erbjuder events som företag kan 

anordna i arenan under klubbens matcher. Företagen kan visa upp sig genom 

exempelvis tävlingar eller olika typer av demonstrationer av produkter eller tjänster. 

HV71 erbjuder även företag konferensmöjligheter i lokaler anslutna till arenan, där 

konferenserna kan skräddarsys efter önskemål med hockeyunderhållning och 

aktiviteter.

Hanna Holmström berättar vidare att HV71 försöker synas på marknaden genom att 

annonsera i tidningar och radio, främst lokalt i Jönköpingsområdet. De samarbetar 

också med företag i regionen där de försöker synas och marknadsföra sig gemensamt 

med företagen. HV71 använder även en typ av digital marknadsföring genom att ha en 

officiell klubbsida på den internetbaserade communitysidan Facebook samt ett konto 

för klubben på mikrobloggen Twitter. Genom dessa kanaler förmedlar klubben reklam 

och nyheter med mera. De brukar marknadsföra sig speciellt inför hemmamatcher 

genom att göra reklam för den aktuella matchen via sina Facebook- och Twitterkonton 

samt annonser i tidningar och reklam i radio.

HV71 har enligt Hanna Holmström ca 7000 åskådare i snitt på sina hemmamatcher 

och en majoritet av dessa är män. Hon berättar vidare att klubben skulle önska att ha 

fler kvinnliga besökare på sina hemmamatcher, men arbetar i dagsläget inte aktivt för 

att öka den kvinnliga delen av besökarna. Hanna Holmström poängterar även att det 

kan vara svårare att nå ut till kvinnor jämfört med män med den marknadsföring de 

bedriver aktivt idag. Den största förändringen som skett de senaste åren för HV71 i sin 

marknadsföring är att de har börjat använda sociala medier, som ovan nämnda 

Facebook och Twitter.

Ekonomi

Hanna Holmström berättar att de största källorna för inkomst hos HV71 är 

sponsorpengar och biljettförsäljning. Pengar från tv-rättigheter och souvenirförsäljning 
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är två andra betydande inkomstkällor. Hanna Holmström påpekar att 

biljettförsäljningen är svår att öka mer än marginellt, med de ha förhoppningar om att 

kunna sälja fler företagspaket och events. Det finns även goda möjligheter att öka 

försäljningen i samband med matcher, på grund av utvecklingen av arenan. 

Utvecklingen kommer att ske i etapper, där etapp 1 redan är klar. När utvecklingen är 

helt klar förutspår Hanna Holmström att försäljningen i samband med matcher ska 

kunna öka 30-40 %.

Gefle IF

Marknad och marknadsföring

Marko Bäcker berättar att huvudprodukten som Gefle IF marknadsför och säljer är 

biljetter till lagets hemmamatcher. De biljettalternativ som de erbjuder är lösbiljetter 

till enskilda matcher, säsongsbiljetter för alla säsongens matcher, företagsbiljetter samt 

biljetter med matpaket inkluderat. I matpaketet ingår buffé med tillhörande dryck, 

intervjuer med tränare samt utlottningar och liknande i samband med matcherna.

Marko Bäcker berättar vidare att Gefle IF marknadsför sig genom reklam i media, där 

fokus ligger på lokala tidningar och affischer i Gävle. De har också en egen webb-tv 

kanal som kommunicerar nyheter och reklam om klubben. Gefle IF är aktiva på 

internet där de syns via sin hemsida, på Facebook och Twitter. I övrigt så berättar 

Marko Bäcker att Gefle engagerar sig i samhället i olika projekt, för att både ge 

tillbaka till samhället och synas på marknaden. För tillfället är de engagerade ett 

projekt som kallas BIG, som står för Brottsförebyggande i Gävle och erbjuder 

aktiviteter för ungdomar. De har även upplåtit en medlemsgård kallad GefleBo på 

hemmaarenan Strömvallen och besöker regelbundet barnkliniken på Gävle Sjukhus.
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Gefle IF har ca 3500 åskådare i snitt på sina hemmatcher och de arbetar med att 

marknadsföra dem speciellt genom hemsidan och annonser och affischer. De riktar 

inte in sig mot någon speciell målgrupp utan hoppas kunna få fler besökare från alla 

tilltänkta målgrupper. 

Den försäljning som Gefle IF bedriver på sina hemmamatcher är kiosker som säljer 

dryck och snacks och souvenirstånd som säljer Gefle IF-souvenirer. Det finns ett 

område inne på arenan som de kallar för VIP- byn, där de säljer mat och alkoholhaltig 

dryck i samband med matcher. Under matcher så anordnas det pausunderhållning och 

olika utlottningar, där Gefle IF erbjuder företag att vara med och sponsra och på så sätt 

synas.

Ekonomi

Gefle IF har sina största inkomster i sponsorintäkter och biljettförsäljning. Marko 

Bäcker ser störst möjlighet i att öka sponsorintäkterna, vilket Gefle IF arbetar för 

genom att kontinuerligt kommunicera med företag partners. Marko Bäcker poängterar 

också att ett sportsligt uppsving skulle underlätta arbetet med sponsorer, då man av 

erfarenhet vet att sportsliga framgångar snabbt ökar intresset bland företag för 

eventuella samarbeten och sponsoravtal.

Analys

Detta kapitel kommer att sammanfatta och diskutera den insamlade empirin.

Som Armstrong & Kotler (2009) skriver så är en viktig del i arbetet med 

marknadsföring att förstå marknaden och kundernas viljor och behov. Samtliga 
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representanter från de tre klubbarna som är intervjuade (Häggblad, Holmström och 

Bäcker) uppger att en gemensam vilja hos deras kunder är att de vill se respektive lag 

spela matcher och därmed har ett behov av biljetter till matcherna. Med grund i det 

uppger samtliga tre representanter att olika typer av biljetter till lagets hemmamatcher 

är den huvudsakliga produkten som klubbarna erbjuder sina kunder. Häggblad och 

Holmström talar även om att sportsliga framgångar för klubbarna kan skapa ett behov 

och en större vilja hos kunder (eller potentiella kunder) att besöka klubbens 

arrangemang.

Armstrong & Kotler (2009) skriver även att marknaden består av köpare och att 

företag kan nå dem effektivt genom segmentering av marknaden, då dessa köpare 

skiljer sig åt på flera sätt. Samtliga tre representanter berättar att de utöver de vanliga 

biljetterna erbjuder säsongsbiljetter samt olika typer av företagsbiljetter eller 

logebiljetter som ofta inkluderar mat och dryck. Häggblad uppger att IFK Göteborg 

arbetar aktivt för att locka fler barnfamiljer och ungdomar till sina matcher genom att 

anordna olika typer av aktiviteter runt om arenan i samband med matcher. Vidare 

menar Armstrong & Kotler (2009) att företag måste bestämma hur de ska skapa 

differentierat värde för sina målsegment genom att skilja sig och sina produkter från 

konkurrenternas. Holmström berättar att HV71 erbjuder företag och grupper av 

privatpersoner events i samband med matcher, där det förutom biljett till matchen 

ingår någon aktivitet som exempelvis att prova spela hockey. De erbjuder även 

konferenser i anslutning till arenan, vilket tillsammans med övriga event kan ses som 

det Armstrong & Kotler (2009) kallar servicedifferentiering. 

Dahlén & Lange (2009) vidhåller att marknadskommunikation i grunden handlar om 

tre frågor (vilka vill vi nå, vad vill vi säga till dem och hur ska vi säga det?) och 

marknadsförarnas förståelse för dem. Detta går att applicera på det Bäcker berättar om 

att Gefle främst annonserar i lokal media då de som i första hand är intresserade av 

Gefles matcher är boende i Gefle med omnejd. Budskapet som de vill förmedla är i 

främst att de spelar hemmamatch och mot vilken motståndare samt vilket datum 

nästkommande match spelas. Holmström berättar att HV71 i första hand försöker 

synas genom annonser i lokal media i deras hemstad Jönköping, vilket även Häggblad 

uppger att IFK Göteborg gör genom annonser i Göteborgs diverse lokala medier med 

information om datum, tid och motståndare för klubbens nästa hemmamatch.
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Vidare skriver Dahlén & Lange (2009) att massmedierna har utvecklats enormt de 

senaste åren med en kraftigt förbättrad mobil teknologi. Holmström nämner specifikt 

att HV71 använder de sociala medierna Facebook och Twitter där klubben har egna 

profiler och använder dessa i sin marknadsföring för att både göra reklam och sprida 

allmänna nyheter om klubben och att informera om kommande hemmamatch. Bäcker 

berättar att även Gefle använder ovan nämnda sociala medier samt sin hemsida för att 

göra reklam och kommunicera ut information om klubben och Häggblad nämner att 

IFK Göteborg använder sociala medier i deras marknadsföring.

Armstrong & Kotler (2009) definierar promotionsmixen som en samling 

marknadsföringsmetoder, bestående av annonsering, sales promotion, personlig 

försäljning, public relation och direkt marknadsföring. Samtliga tre representanter 

uppger att annonsering används centralt för att synas på deras respektive lokala 

marknader, främst genom annonser i tidningar och radio. Holmström berättar att 

HV71 även använder sales promotion genom att erbjuda företag att visa upp sig 

genom tävlingar eller demonstrationer i samband med match, vilket enligt Armstrong 

& Kotler (2009) uppmuntrar till köp. Bäcker redogör att Gefle arbetar med public 

relations genom att engagera sig i projekt som arbetar med lokalt brottsförebyggande 

och aktiviteter för barn och ungdomar, samt att klubben har upplåtit medlemsgård på 

hemmaarenan och att spelarna i klubben regelbundet besöker sjuka barn på Gävle 

Sjukhus. Armstrong & Kotler (2009) menar att ett sådant engagemang tillför gynnsam 

publicitet och hjälper till att skapa en positiv bild av organisationen. Direkt 

marknadsföring innebär enligt Armstrong & Kotler (2009) direktkontakt med utvalda 

individer för att kunna bygga en hållbar relation, vilket samtliga tre klubbar använder 

sig av genom att via sociala medier kommunicera med de kunder som har valt att följa 

dem på de plattformarna. Holmström (HV71) menar att informationen som skickas ut 

via den direkta marknadsföringen genom sociala medier i stor utsträckning når en 

relevant kundgrupp, då kunderna aktivt valt att följa respektive klubb via någon typ av 

social media för att få kontinuerlig information från dem.

Slutdiskussion
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Detta kapitel kommer att ta upp problemformuleringarna från det inledande kapitlet 

och analysera den insamlade empiriska data som presenterades i empirikapitlet 

sammankopplat med den presenterade teorin från teorikapitlet.

Idrott kan ses som en tjänst genom att vara underhållning som publiken till tävlingar 

eller matcher bjuds på. Idrottsklubbar syfte som verksamhet blir då att producera 

underhållning genom att delta eller arrangera tävlingar eller matcher, där åskådare är 

villiga att betala pengar för att beskåda dem.

Mot vilka målgrupper och segment ska idrottsklubbar rikta sin marknadsföring?

Genom att skapa målgrupper och segment på sin marknad kan idrottsklubbarna göra 

sin marknadsföring mer effektiv, vilket resulterar i ökade intäkter för klubben. För att 

kunna ta reda på hur idrottsklubbar ska välja ut målgrupper och segment för att 

effektivisera sitt marknadsföringsarbete så börjar vi med att utgå från 

intervjumaterialet för att dela in idrottsklubbarnas målmarknad i olika segment.

Geografiska segment

Främst kan marknaden för idrottsklubbarna delas in två segment baserat på geografi. 

Det ena segmentet består av folk som bor i staden där idrottsklubben är baserad, det 

andra segmentet består av folk som kommer från övriga Sverige.  Efter analys av 

intervjusvaren kan det konstateras att marknadsföringen som de intervjuade klubbarna 

bedriver för tillfället mest riktar sig till folk som bor i respektive stad eller område. 

Det kan te sig som en självklarhet då det är folk som bor i staden som har störst 

möjlighet att gå och titta på respektive lags matcher, vilket naturligt medför att 

marknadsföringen bör riktas mot boende i staden och närområdet. 

Christofer Lindholm 840608-0138



32

Det kan dock även konstateras från intervjuerna att lagen har supportrar och 

människor som är engagerade i lagen som inte bor i den aktuella staden eller 

närområdet. Exempel på det kan vi hitta i intervjun med IFK Göteborgs marknadschef 

Andrej Häggblad, som betonar att klubben har ett starkt stöd och engagemang runt om 

i hela Sverige. Då vi tidigare ur intervjumaterialet har fastställt att klubbarnas 

marknadsföring i huvudsak riktar sig mot folk i klubbens närområde, kan vi anta att 

det finns ett potentiellt outnyttjat värde för klubben i supportrar som bor i resten av 

landet. Det innebär att klubbarna först måste ta reda på omfattningen av supportrar 

som inte bor i staden där klubben är hemmahörande. De kan sedan ta fram förslag på 

vilka tjänster och produkter som dessa supportrar generellt kan vara intresserade av 

och har möjlighet att konsumera. Ett tänkbart förslag kan vara resor som klubbarna 

arrangerar till sina hemmamatcher, som säljs som ett paket med resa, biljett och 

eventuell mat och dryck. Ett annat förslag kan vara att utveckla försäljningen av 

souvenirer och andra klubbrelaterade produkter så att den blir anpassad för 

”distanssupportrar”. När ramen för vilka tjänster och produkter som klubben kan 

erbjuda sina ”distanssupportrar” är fastställt kan klubben börja rikta sin 

marknadsföring även mot dessa. Från intervjumaterialet kan vi konstatera att en stor 

del av de intervjuade klubbarnas marknadsföring är riktad lokalt mot den stad där de 

är baserade, som annonser i tidningar och på radio samt affischer och reklamskyltar. 

För att nå ut till folk som inte bor i den aktuella staden krävs en annan typ av 

marknadsföring med andra kommunikationsvägar än de ovan nämnda. Då 

marknadsföringen måste nå ut till olika platser och områden som är vitt skilda 

geografiskt sätt, så måste även kommunikationsvägarna anpassas efter det. Vi kan se i 

intervjumaterialet att samtliga intervjuade klubbar använder sig av internetbaserad 

marknadsföring genom en hemsida och sociala medier. Denna typ av marknadsföring 

är exempel på hur de relativt enkelt och kostnadseffektivt kan nå ut till folk oavsett 

geografisk position och det kan vara ett förslag att utveckla denna form av 

marknadsföring för att kunna nå ut till och ta till vara på klubbarnas 

”distanssupportrar”.

Fokusering av marknadsföring
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Genom intervjumaterialet kan vi anta att den genomsnittliga besökaren på de 

intervjuade klubbarnas matcher och evenemang är en man i åldern 16-50 år. Vi kan 

även utifrån intervjumaterialet se att en majoritet av intervjuade klubbarnas 

marknadsföring riktar sig mot just det segmentet. Att de har valt den inriktningen och 

strategin faller sig även det naturligt då de vill fokusera marknadsföringen mot dem 

som har störst intresse av deras produkter och tjänster. Här kan man dock välja att se 

det ur ett perspektiv där huvudmålgruppen, män i åldrarna 16-50 år, är relativt mättad 

marknadsföringsmässigt. Med det menas att de inom den målgruppen som är 

intresserade av klubbarnas tjänster och produkter redan är konsumenter på något vis. 

Ur det perspektivet kan det finnas större möjligheter för klubbarna att få ut värde 

genom att nå nya konsumenter inom andra målgrupper. För att kunna nå ut till de 

potentiellt nya kunderna inom andra målgrupper så måste klubbarna förändra en del av 

sin marknadsföring så att den är mer anpassad mot de nya målgrupperna. Det kan 

innebära att de anpassar en del av marknadsföringen mer mot exempelvis kvinnor eller 

barn och ungdomar. Vi kan se att klubbarna redan resonerar på ett liknande sätt i sin 

marknadsföring då de i intervjumaterialet uppger att de bland annat vill se fler kvinnor 

och barnfamiljer på sina matcher och evenemang. Ur intervjumaterialet kan vi även 

konstatera att klubbarna utför en del aktiviteter för att locka segmenten kvinnor samt 

barn och ungdomar, genom att ha barnanpassade aktiviteter och evenemang riktade 

mot kvinnor. Vi kan här utgå från Armstrong & Kotlers (2009) resonemang om att de 

indelade segmenten kan nås effektivt med produkter och service anpassade efter 

segmentets unika behov. Det innebär att klubbarna måste fortsätta arbeta och utveckla 

de mindre segmenten genom att anpassa sina produkter, tjänster och marknadsföring 

mot dem för att kunna utföra aktiviteter som är inkomstbringande för klubbarna direkt 

eller på lång sikt.

Hur kan idrottsklubbarna differentiera sig på marknaden?

Differentiering ur en idrottsklubbs perspektiv
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Armstrong & Kotler (2009) tar upp hur företag måste bestämma hur de ska skapa ett 

differentierat värde för sina målsegment genom att skilja sina produkter och tjänster 

från sina konkurrenter på ett positivt sätt. Sett ur en idrottsklubbs perspektiv är 

differentieringen viktigt, men skiljer sig på några punkter mot hur vanliga företag 

arbetar med att differentiera sig. Idrottsklubbarna är automatiskt differentierade genom 

att varje enskild klubb har olika identiteter, märken och symboler som är unika och 

skilda från övriga klubbar. Då många personer av olika anledningar sympatiserar med 

olika klubbar, kan det med stor sannolikhet bli så att personen väljer att konsumera ett 

visst lags produkter eller tjänster trots att kvaliteten på produkterna och tjänsterna inte 

håller samma klass som vissa konkurrenters. I det läget är klubbidentiteten det enda 

som gör att kunden väljer den aktuella klubben. Det blir en naturlig 

imagedifferentiering där klubben får kunderna att välja dem på grund av att kunderna 

upplever att klubben har ett starkare varumärke. 

Det finns dock ett problem med denna typ av differentiering, vilket är att klubbar 

själva inte kan styra över om folk sympatiserar med deras klubb i någon större 

utsträckning. Det är svårt att fastställa exakt vad som gör att folk börjar sympatisera 

med ett speciellt lag, men man kan anta att det till stor del beror och bygger på var 

sympatierna ligger hos familj, släkt och umgängeskrets. Det ter sig även så att det är 

väldigt ovanligt att någon som har börjat sympatisera med ett lag byter till något annat 

konkurrerande lag. Det innebär att klubbarna har en stark positiv differentiering i sitt 

varumärke för de kunder som sympatiserar med klubben, som övriga klubbar har 

väldigt svårt att konkurrera med.

Differentiering riktad mot marginalsupportrar

Vi har fastställt att det är svårt för klubbarna att hitta en differentiering som är starkare 

än varumärkesdifferentiering när det gäller kunder som har sympatier för en viss 

klubb. Det är däremot viktigt för klubbarna att skapa ett differentierat värde för de 

kunder som kan kallas marginalsupportrar. Marginalsupportrar är de supportrar som 

inte har sympatier eller anknytning till någon speciell klubb utan bara är intresserade 
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av sporten i fråga. De är därför mer ombytliga och öppna för vilken klubb, samt i vissa 

fall vilken sport, det väljer att gå och titta på. Om klubbarna lyckas differentiera sig på 

ett bra sätt så ökar chanserna att marginalsupportrarna väljer att gå på deras matcher 

och evenemang. 

I intervjumaterialet kan vi se att samtliga intervjuade klubbars huvudprodukt är 

biljetter till deras hemmamatcher. Vi kan även se att samtliga intervjuade klubbar 

erbjuder något komplement eller alternativ till vanliga lösbiljetter. Det som är 

vanligast förekommande baserat på intervjumaterialet är biljetter till matcherna med 

tillägg i form av mat och dryck i anslutning till match samt underhållning och 

aktiviteter i samband med matchen. Det handlar här om en servicedifferentiering där 

klubbarna försöker skapa ett ytterligare värde för kunderna utöver huvudtjänsten som 

består av underhållning i form av en match. Vi kan fastställa att de intervjuade 

klubbarna arbetar med en differentiering som är väldigt lika varandra, trots att det 

handlar om klubbar från skilda städer och delvis skilda sporter. Man kan anta att 

differentieringen då inte blir effektiv då syftet att skilja sig från andra klubbar inte helt 

uppfylls, när differentieringsmetoden endast skiljer sig åt på detaljnivå klubbarna 

emellan.

Med det som utgångspunkt kan ett förslag till förbättring vara att titta på helt andra 

differentieringsmetoder. Armstrong & Kotler (2009) skrev att framgångsrik 

differentiering uppnås genom att känna sina kunder och deras behov bättre än sina 

konkurrenter. Om en klubb lyckas hitta en effektiv differentieringsmetod som skapar 

ett större kundvärde än sina konkurrenter ger det klubben stora möjligheter att 

attrahera många av marginalsupportrarna. De extra besökarna på hemmamatcher 

skulle vara betydande för de flesta klubbars ekonomi och verksamhet, då vi i 

intervjumaterialet kan konstatera att samtliga klubbar i undersökningen brottas med en 

svag eller begränsad ekonomi. Att få in extra besökare på hemmamatcher skulle dels 

innebära större intäkter i form av biljettförsäljning, men även medföra extra inkomster 

via merförsäljning från kiosker och souveniraffärer.
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Hur en nyskapande differentieringsmetod skulle se ut är svårt att fastställa eller ge 

förslag på utan att närmare ha utvärderat kundernas eventuella behov eller önskan. Om 

man ska ge ett förslag baserat på intervjumaterialet så kan ett exempel vara att 

utveckla samarbetet med sponsorer och partners på ett liknande sätt som ishockeylaget 

HV71, där företag har evenemang i form av demonstrationer eller tävlingar i samband 

med match. Om en klubb tillsammans med ett företag kan anordna någon typ av 

evenemang i samband med klubbens hemmamatcher kan de på så sätt ge extra värde 

till besökarna. Ett sådant samarbete skulle gynna alla parter, då klubben förutom att ge 

extra värde åt sina befintliga besökare på matchen även skulle få extra besökare som 

är där på grund av företaget men som har potential att bli återkommande besökare. För 

företaget skulle det innebära goodwill samtidigt som de syns och gör reklam i 

samband med matchen och arrangemanget runt den. 

Ett annat förslag för klubbarna är att försöka differentiera sig genom att erbjuda något 

extra värde för barnfamiljer eller kvinnor, med grund i att klubbarna i intervjuerna 

uppger att de gärna ser fler besökare från dessa grupper på sina matcher. Även här 

skulle det behövas en undersökning för att ta reda på hur klubbarna kan förstärka 

upplevelsen för dessa grupper, som grund till en differentiering riktad mot dem.

Vilka kommunikationskanaler ska idrottsklubbarna använda sig av?

När klubbarna ska välja kommunikationskanaler kan vi utgå från Dahlén & Langes 

(2009) resonemang om att marknadskommunikation i grunden handlar om att 

företaget ställer sig tre frågor, vilka vill vi nå, vad vill vi säga till dem och hur ska vi 

säga det?

Genom intervjumaterialet kan vi konstatera att samtliga deltagande klubbar använder 

kanaler som tidningsannonsering, fysisk affischering och internet i sin 
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marknadsföring. För att besvara frågan vilka vill vi nå får vi gå tillbaka och se vilka 

målgrupper och segment klubbarna riktar sin marknadsföring mot. Vi konstaterade 

utifrån intervjumaterialet att den grupp som främst besöker klubbarnas matcher och 

evenemang är män i åldrarna 16-50 år, vilket då får betraktas som deras 

huvudmålgrupp. Vi konstaterade även att klubbarna vill attrahera kvinnor och 

barnfamiljer i större utsträckning, samt att de så kallade ”distanssupportrarna” som 

inte bor staden eller området som klubben i baserad i. Dessa grupper är i grova drag de 

som klubbarna vill nå ut till med sin marknadsföring. 

Vad klubben vill säga dem besvaras genom att utgå från det som klubbarna i 

intervjuerna uppger att de erbjuder sina kunder samt det vi tidigare fastställde i 

analysen under differentieringsstycket. Klubben vill därmed i sin marknadsföring 

främst förmedla sin huvudprodukt i form av biljetter till lagets hemmamatcher, men de 

vill även kommunicera ut alla de komplement och tilläggstjänster som erbjuds utöver 

huvudprodukten. 

Hur klubben ska säga det besvaras genom att utgå från den tidigare frågan om vad 

klubben vill säga och sedan fastställa hur klubben ska kommunicera ut sin information 

mot dem tilltänka målgrupperna och segmenten.

Vidare kan vi då ge förslag på vilka kommunikationskanaler idrottsklubbarna bör 

använda med utgångspunkt i intervjumaterialet samt de tre frågorna som är nämnda 

ovan. En sammanfattning av de tre frågorna ger oss informationen att klubbarna 

generellt vill nå en ganska bred målgrupp sammantaget. Eftersom de självklart i första 

hand vill nå ut till sin huvudmålgrupp i form av män mellan åldrarna 16-50 år, men 

uttryckligen vill attrahera kvinnor och barnfamiljer i större utsträckning så blir spannet 

väldigt brett. Informationen som de vill kommunicera ut kan variera från väldigt enkel 

där syftet är att göra folk uppmärksamma på att klubben spelar hemmamatch, till att 

vara lite mer omfattande där det ska ingå information om de tilläggstjänster, 

komplement eller kringaktiviteter som erbjuds. Hur de ska framföra informationen 

beror till stor del på vilken information det gäller. Att göra folk uppmärksamma på att 
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det är match kan exempelvis göras effektivt med ett stort och tydligt budskap om när 

och mot vilka matchen spelas. 

Marknadsföringsmix

Armstrong & Kotler (2009) beskriver marknadsföringsmixen som en modell för 

marknadsförings som utgår från de fyra aspekterna Produkt, Promotion, Pris och Plats 

som genom kombination används för att få fram en effektiv marknadsföring anpassad 

för ett specifikt företag. För att analysera en idrottsklubb med hjälp av detta koncept så 

sätter vi in klubbarnas egenskaper under varje aspekt.

Produkten för en idrottsklubb är själva sporten som klubben utövar och som folk går 

och tittar på. Bland de klubbar som är intervjuade är således produkten fotboll och 

ishockey. Sportevenemanget som klubbarna erbjuder publiken är deras huvudprodukt 

och består av en tjänst. För man in Grönroos (2003) uppfattning om tjänstekonceptet 

och dess tre komponenter, så skulle matchen anses vara kärntjänsten. Bitjänster skulle 

vara försäljningen av biljetter då det är nödvändigt för att kunna komma in i arenan för 

att titta på matchen. Stödtjänster kan vara försäljning i kiosker och souvenirbutiker, 

vilket samtliga intervjuade klubbar uppger att de erbjuder i samband med match. 

Stödtjänstens specifika egenskap är att den inte är nödvändig för att konsumera 

kärntjänsten men kan göra densamma mer attraktiv för kunderna. Vi kan se att detta 

stämmer in på kioskförsäljningen genom att kundernas möjlighet att konsumera mat, 

snacks eller dryck när de tittar på matchen förstärker deras välbefinnande och förhöjer 

upplevelsen. Samma sak med souvenirbutikerna där kunderna kan köpa olika typer 

varor för att visa laget sitt stöd, genom exempelvis flaggor, tröjor eller halsdukar i 

klubbens färger, vilket förstärker deras matchupplevelse då de känner en större 

medverkan till lagets eventuella framgångar. 

Priset för tjänsten som klubbarna tillhandahåller är i huvudsak biljettpriset, då 

matcherna är klubbarnas huvudtjänst och biljettpriset är det folk betalar för att få ta del 
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av matchunderhållningen. Biljettpriset kan variera lite mellan de olika lagen, men 

generellt så håller de en relativt lika nivå klubbarna emellan oavsett om det gäller 

fotboll eller ishockey. Det kan skilja lite i pris om laget är framgångsrikt i relation till 

om det går dåligt sportsligt för laget, vilket kan förklaras med tillgång och efterfrågan. 

Spelar laget bra så vill fler gå och se lagets matcher, vilket gör att efterfrågan på 

biljetter går upp och klubben kan ta ett högre pris. Skulle det istället gå dåligt för laget 

så är det sannolikt att färre personer vill gå och se laget, vilket gör att efterfrågan på 

biljetter sjunker och klubben kanske får sänka priserna för att kunna sälja dem. En 

analys av intervjumaterialet säger oss dock att den största aspekten för prisskillnader 

är skillnader i typer av biljetter. Samtliga intervjuade klubbar har olika typer av 

biljetter, vilket både innebär rabatterade biljetter och dyrare biljetter som innebär extra 

förmåner. De rabatterade biljetter är ofta någon typ av gruppbiljetter eller lagbiljetter 

där man får en typ av mängdrabatt. Det är även vanligt förekommande att barn och 

ungdomar får rabatterade biljetter. De dyrare typerna av biljetter avser ofta de bästa 

platserna i arenan, samt att man får någon typ av mat, dryck, tilltugg eller extra 

underhållning i form av intervjuer eller tävlingar. Klubbarna vill självfallet ta ut ett så 

högt pris som möjligt för biljetterna till deras matcher. De har svårt att styra över den 

ena av två faktorer som påverkar biljettpriset, som är de sportsliga framgångarna. Vi 

har tidigare konstaterat att sportsliga framgångar bidrar till en högre biljettefterfrågan 

och därmed möjlighet till högre biljettpriser. Den andra stora faktorn gällande 

biljettpriset är då vilken typ av biljetter det handlar om samt vad som ingår i 

biljettpriset. Genom att särskilja några platser med den bästa sikten i klubbens arena så 

kan klubben motivera ett högre pris för dem. Lägger de även till ytterligare värde i 

form av mat, dryck, tilltugg eller aktiviteter som tävlingar och intervjuer kan ett ännu 

högre pris motiveras. Det innebär att klubbarna har störst möjlighet att öka sina 

biljettrelaterade intäkter genom att så bra som möjligt ta till vara på de bästa platserna 

de har i arenan, lägga till extra tjänster som skapar värde för kunderna och gör dem 

villiga att betala ett högre biljettpris.

Platsen för idrottsklubbarnas erbjudna tjänster är arenan där matchen i fråga spelas. Vi 

kan ur intervjumaterialet fastställa att det handlar om utomhusarenor vid 

fotbollsmatcher (Gamla Ullevi och Strömvallen) och en inomhusarena för ishockey 

(Kinnarps Arena). Vi kan vid en analys fastslå att platsen, det vill säga arenan, är en 
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mycket viktig del i klubbarnas marknadsföringsarbete. Det är baserat på att det är 

lättare för klubbarna att locka publik till matcherna om platserna som erbjuds att sitta 

och titta på matchen från är bekväma och har bra sikt. Det är även viktigt att arenan 

har utrymmen för försäljning och eventuella evenemang, då samtliga klubbar i 

intervjuerna uppger att de arrangerar olika aktiviteter i samband med matcher samt att 

försäljningen i samband med matcher är en viktig del av deras inkomster. 

Promotion beskrivs enligt Kotler (2009) som de aktiviteter ett företag utför för att 

kommunicera ut fördelarna med en produkt eller tjänst för att få kunder att köpa den. 

De fem huvuddelarna som nämns är annonsering, sales promotion, personlig 

försäljning, public relations och direkt marknadsföring. Ur intervjuerna med klubbarna 

kan vi se att de i någon form använder sig av samtliga fem delar i sitt 

marknadsföringsarbete. 

Annonsering uppger samtliga tre klubbar vara en av deras huvudmetoder i 

marknadsföringsarbetet. Annonser i lokala tidningar är vanligt förekommande, precis 

som affischering inför hemmamatcher. Annonsering är en användbar metod för att nå 

ut med enkla budskap till en bred målgrupp, vilket passar väl in på när klubbarna vill 

kommunicera ut när och mot vilka nästa hemmamatch spelas. Klubbarnas målgrupp är 

väldigt stor, eftersom de önskar att få fler kvinnor och barnfamiljer som besökare till 

sina matcher samtidigt som de vill behålla och bygga på den målgrupp innehållande 

män i åldrarna 16-50 år som är deras huvudmålgrupp. Annonsering genom affischer på 

allmänna platser och annonser i lokala nyhetstidningar blir då en effektiv 

annonseringsmetod då den når ut till en bred mottagargrupp innehållande personer av 

båda könen i alla åldrar som är relevanta. En annan typ av annonsering som inte har så 

bred mottagargrupp, men som är billigare att använda och mer flexibel när det gäller 

mängden information som ska kommuniceras, är annonsering via sociala medier 

(exempelvis Facebook eller Twitter). 

Vi kan också se att samtliga intervjuade klubbar arbetar med sales promotion på olika 

sätt. Ishockeyklubben HV71 är de som enligt intervjuerna lägger ner mest arbete i 
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olika sales promotionaktiviteter, då de ofta arrangerar demonstrationer för olika 

företags produkter eller tjänster samt olika tävlingar i arenan i samband med match. 

En viktig del för att kunna anordna sales promotionaktiviteter i samband med match är 

att ha en lokal med utrymmen som är anpassat för detta. HV71 har enligt deras egen 

utsago en väldigt bra arena i Kinnarps Arena med många möjligheter till 

kringaktiviteter till själva matchen. Det kan vara en av anledningarna till att de satsar 

mycket på sales promotion i samband med hemmamatcher. De nämner även att deras 

hemmaarena är en stor faktor gällande klubbens möjligheter till utveckling och 

expansion. 

Personlig försäljning är något som inte bedrivs i någon större utsträckning mot 

privatpersoner av någon av de intervjuade klubbarna. Dock kan vi konstatera att de 

arbetar mycket med samarbeten med företag och sponsring, inom vilket säljmöten blir 

en naturlig del. Exempelvis arbetar IFK Göteborg med att få exponering genom 

samarbeten med företagspartners, vilket ofta föregås av möten mellan representanter 

från klubben respektive företaget. 

En vidare analys av intervjuerna visar att Gefle IF är det lag som arbetar mest med 

Public relations. Det gör de främst genom att delta och stödja olika samhällsprojekt 

där de skapar en ”win- win” situation då de marknadsför sig själva och exponerar sitt 

klubb- och varumärke i positiv bemärkelse samtidigt som de stödjer samhället. Att 

arbeta med Public relations genom att genomföra och delta i sådana typer av 

samhällsprojekt marknadsför de klubben samtidigt som de stärker varumärket.

Direkt marknadsföring kan vi se att klubbarna främst arbetar med via internet. Denna 

typ av marknadsföring sker ofta mot personer som har anmält sig för att få information 

eller på något sätt varit engagerade i klubben. Att använda internet genom att skicka ut 

meddelanden via e-post, sociala medier eller liknande är väldigt kostnadseffektivt då 

klubben inte behöver betala något för utskicket av själva meddelandet, samtidigt som 

de vet att mottagaren med största sannolikhet är intresserad av innehållet i 

meddelandet då de på något sätt har anmält sitt intresse. Det är även lättare att 
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kommunicera ut specialerbjudanden via internetbaserad direkt marknadsföring än om 

man skulle använda någon typ av traditionell annonsering. Det beror på att ett 

internetbaserat meddelande ofta kan innehålla mer information samt att man ofta har 

viss information om mottagaren, vilket gör att erbjudandet kan anpassas för att 

attrahera den enskilda mottagaren. Det kan gå till genom att mottagaren vid en 

eventuell registrering själv får fylla i vad som intresserar denne. 

Sammanfattning

Syftet med mitt arbete var att undersöka hur elitidrottsklubbar arbetar med 

marknadsföring och vilka förbättringar som kan tänkas göras för att effektivisera deras 

arbete. Ett mer effektivt arbete med marknadsföring skulle innebära ökad 

publiktillströmning till klubbens matcher och arrangemang samt ökade möjligheter till 

större intäkter.

Att driva en idrottsklubb på elitnivå kräver stora resurser och framför allt stora 

ekonomiska resurser. Inom de stora sporterna som fotboll och ishockey så är de flesta 

spelare i den högsta serien i Sverige heltidsanställda och har fotboll som enda syssla. 

Klubbarna måste även ha lokaler för att bedriva träning, ha tillgång till mat och 

matsal, stå för resor till bortamatcher och liknande, vilket gör att klubbarna omsätter 

stora summor varje år.

Klubbarnas huvudprodukt ur ett företagsperspektiv är matcher mot andra klubbar i den 

aktuella idrotten, där publiken till matcherna anses vara kunder.
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Huvudprodukten kan därmed ses som en tjänst i form av underhållning när klubben 

spelar matcher mot andra klubbar. 

Publiken är den främsta anledningen till att elitidrottsklubbar kan bedriva sin 

verksamhet då det är genom dem de direkt eller indirekt får sina inkomster. De får 

direkta inkomster från publiken genom att de köper biljetter för att kunna gå och se 

klubbens matcher. De får även inkomster från souvenirförsäljning samt försäljning av 

mat och dryck i samband med matcher. En annan stor inkomst för samtliga 

idrottsklubbar på elitnivå är sponsring från företag, som även den till stor del beror på 

hur mycket publik idrottsklubben har. Företag sponsrar idrottsklubbar för att stödja 

dem, men för klubbar på elitnivå handlar det även till stor del om att företaget 

använder sponsringen som en typ av marknadsföring av det egna företaget. När de 

sponsrar en idrottsklubb så får de ofta exponering av det egna varumärket eller något 

budskap i form av reklam i arenan i samband med matcher eller tryckt på klubbens 

matchställ som klubbens spelare har på sig under match. En klubb med mycket publik 

blir naturligt mer attraktiv för företag att sponsra än en klubb med mindre publik, då 

företaget blir exponerat mot fler personer om klubben har en stor publik. Därmed är 

publiken väldigt viktigt för en elitidrottsklubbs verksamhet och 

marknadsföringsarbetet med att behålla och rekrytera ny publik bör vara högt 

prioriterat.

Slutdiskussion

För att uppnå syftet som var att beskriva elitidrottsklubbarnas marknadsföring och ge 

förslag på förbättringar av densamma, har jag valt att intervjua några utvalda 

idrottsklubbar som är verksamma på elitnivå i den högsta serien i Sverige i någon av 

de två största sporterna (fotboll och ishockey). Jag har genomfört intervjuer med 

personer i klubbarna där de fick besvara frågor som rör klubbens specifika egenskaper, 

ekonomi och arbete med marknadsföring. Genom att analysera intervjusvaren från 

klubbarna och sätta dem i relation till den teori som jag har tagit upp gällande 

marknadsföring förväntar jag finna svar på de problemställningar som har fastslagits 

och uppfylla arbetets syfte.
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Klubbarnas totala målgrupp kan vi fastställa är väldigt bred vilket gör att den med 

fördel delas in i mindre segment för att lättare kunna rikta marknadsföringen mot de 

olika segmenten. Vi kan se att klubbarna arbetar mycket med annonsering lokalt i 

staden eller området där klubben är baserad, vilket är ett bra sätt att informera en bred 

målgrupp om ett enkelt budskap. Det kan exempelvis handla om när och mot vilka 

nästa hemmamatch spelas. Problemet med denna typ av annonsering är att den 

troligtvis inte är effektiv i att nå ut och attrahera nya kunder från nya målgrupper, som 

exempelvis kvinnor och barnfamiljer som flera klubbar uppger vilja ha på sina 

matcher i större utsträckning. För att kunna kommunicera ut mer riktade meddelanden 

med ett större informationsinnehåll kan klubbarna med fördel använda internetbaserad 

annonsering eller direkt marknadsföring. De kan då skräddarsy marknadsföringen så 

den anpassas mot de olika segmenten där de lyfter fram deras respektive behov och 

hur de kan tillfredsställa dem. Genom att använda internetbaserad kommunikation kan 

klubbarna till en relativt låg kostnad kommunicera ut meddelanden som kan innehålla 

olika mängd och typ av information är anpassade efter mottagaren.

En analys av klubbarna genom deras marknadsföringsmix slår fast att deras 

huvudprodukt är en tjänst i form av matchunderhållning samt att en stor faktor för att 

öka inkomsterna från biljettförsäljningen är att skapa extra värde runt de bästa 

platserna i arenan och därmed motivera ett högre pris. Det beror till stor del på att 

antalet platser i en arena är begränsade och en utmaning är då att kunna ta ut ett så 

högt pris som möjligt för så många biljetter som möjligt och motivera det genom att 

skapa extra värde för kunderna. En analys av promotionmixen bekräftar att klubbarna i 

olika omfattning använder alla fem delarna, annonsering, sales promotion, personlig 

försäljning, public relation och direkt marknadsföring i sitt nuvarande 

marknadsföringsarbete. Som slutsats gällande användande av analys- och 

marknadsföringsmodeller konstatera att de fungerar på ett något tillfredställande sätt 

genom att vi kan få en övergripande bild av idrottsklubbarna och deras 

marknadsföringsarbete och identifiera några förslag till förbättring.
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Med grund i problemställningarna och analysmodellerna kan vi sammantaget 

konstatera att idrottsklubbarna generellt har en bra bredd i sitt marknadsföringsarbete. 

Vi kan dock ge förslaget att idrottsklubbarna främst kan förbättra sin marknadsföring 

genom att utveckla den internetbaserade direkta marknadsföringen. Förslaget bygger 

på att klubbarna arbetar med en begränsad ekonomi som inte tillåter stora ekonomiska 

satsningar på marknadsföring utöver de pengar som de redan spenderar på 

marknadsföring. Direkt marknadsföring via internet kan de utföra genom att använda 

e-post, sociala medier eller liknande för att kostnadseffektivt kommunicera ut olika 

typer av meddelanden till olika typer av mottagare. Denna typ av marknadsföring kan 

användas för att framgångsrikt nå ut till deras nuvarande huvudsegment, men även 

effektivt nå ut till segment som de vill attrahera publik ifrån i större utsträckning 

genom riktade meddelande mot exempelvis kvinnor, barnfamiljer eller personer som 

inte bor i det omedelbara geografiska närområdet. Klubbarna kan genom utveckling av 

internetbaserad direktmarknadsföring effektivisera sin marknadsföring och därmed 

behålla och ta till vara på sin befintliga publik på ett bättre sätt och rekrytera ny publik 

från olika segment, vilket i längden innebär större inkomster till klubben.
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Bilagor

Bilaga intervju IFK Göteborg

Allmänt
Kort fakta om klubben: IFK Göteborg är en fotbollsklubb som spelar i Allsvenskan och 
bildades 1904. De är hemmahörande i Göteborg och spelar sina hemmamatcher på Nya 
Gamla Ullevi som ligger centralt i Göteborg. Laget har vunnit SM-guld 13 gånger, 
varav senast 2007. Laget har även vunnit UEFA-cupen 2 gånger samt deltagit i 
Champions League vid 4 tillfällen.

Namn och position inom klubben: Andrej Häggblad, marknadschef för IFK Göteborg.
 
Berätta kort om klubbens utveckling de senaste åren samt klubbens kort- och 
långsiktiga mål.
 De senaste säsongerna har varit lite av en besvikelse för oss resultatmässigt, då vi har 
ambitionen att varje år nå topplaceringar i Allsvenskan och kvalificera oss för 
europaspel. Även ekonomiskt har det gått lite sämre de senaste åren, som till viss del 
beror på att de sportsliga prestationerna inte riktigt motsvarat förväntningarna och dels 
för att vi har haft utgifter i samband med ombyggnationen av vår hemmaarena Gamla 
Ullevi. 
Våra kortsiktiga mål är att minst nå en topp 4 placering i Allsvenskan, vilket skulle 
innebära spel i Europa. De långsiktiga målen är att kontinuerligt kvalificera oss för 
europaspel och att vinna SM-guld inom 5 år, samt att nå ett positivt ekonomiskt resultat 
varje år.
 
Marknad och marknadsföring
 Vilka tjänster eller produkter erbjuder ni? Till våra hemmamatcher erbjuder vi ett 
antal olika biljettalternativ. Förut vanliga lösbiljetter eller säsongsbiljetter finns det 
något som kallas lagbiljetter där ungdomslag kan få biljetter till ett rabatterat pris. Är 
man en grupp på minst 20 personer kan man beställa rabatterade gruppbiljetter.
För företag erbjuder vi olika paket där det ingår bra platser på våra hemmamatcher 
samt mat och dryck i direkt anslutning till platserna. Det ingår också nätverksträffar 
med våra företagspartners och olika evenemang kring detta, samt exponering av 
företaget under våra arrangemang. 
 Hur syns ni på marknaden? 
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Förutom annonser i massmedia så jobbar vi med att synas via Facebook, Twitter, och 
olika bloggar. Vi har även ett eget magasin och försöker synas med våra 
företagspartners. Inför matcher har vi ofta matchaffischer för att marknadsföra den 
aktuella matchen.
 Vilka kanaler och kommunikationssätt använder ni i er marknadsföring? Se ovan.
 Har ni speciell marknadsföring inför hemmamatcher? Om ja, hur kan den se ut? 
Vi använder oss delvis av tryckta annonser inför en del matcher, men arbetar mycket 
med att marknadsföra matcherna via sociala medier och med matchaffischer.
 Vad är er genomsnittliga publiksiffra för hemmamatcher? Vi hade 2012 ett hemmasnitt 
på strax över 12 000 personer. 
 Finns det någon målgrupp som ni vilja attrahera i större utsträckning? Vi har jobbat 
för att attrahera familjer och unga besökare till våra matcher, vilket vi nu också börjar 
se resultat av. 
 Vilken typ av försäljning bedriver ni på era hemmamatcher? Vi har en mängd kiosker 
och souvenirbutiker runt om arenan. Vi har också två lounger som serverar mat och 
dryck, en sportbar och en supporterbar.
 Har ni andra aktiviteter eller annan underhållning i samband med era 
hemmamatcher? Vi brukar ha aktiviteter för barn och ungdomar kring våra matcher 
samt olika typer av tävlingar innan matchen och i halvtid.
 Hur har er marknadsföring förändrats de senaste åren? Vi har börjat arbeta mer med 
internetbaserad kommunikation och sociala medier.
 Hur tror du er marknadsföring kommer att förändras de närmaste kommande åren? 
Svårt att säga, men vår förhoppning är att ligga i framkant gällande den tekniska 
utvecklingen.
 Har ni märkt av någon marknadsföringsåtgärd som har gett ett speciellt bra resultat? 
Vår speciella satsning för att få fler familjer till våra matcher ser vi redan har gett 
resultat.
 
Har ni någon strategi för er marknadsföring? Om ja, hur ser den ut? Vi försöker synas 
i olika forum och i olika sammanhang på marknaden, för att nå ut till så många som 
möjligt. IFK Göteborg ska vara en klubb för alla. 
Upplever ni några hinder eller svårigheter gällande er marknadsföring? Nej, inte som 
jag upplever det.
 
Ekonomi
 
Vilka inkomstkällor har ni idag? Våra absolut största poster är intäkter från sponsorer 
tätt följt av intäkter från matcher. Två andra relativt stora poster är intäkter från Svensk 
elitfotboll (TV-rättigheter m.m.) samt varuförsäljning. Senaste åren har vi även haft en 
relativt stor intäktspost i vinster vid spelarförsäljningar, men det är något som kan 
variera stort från år till år och som är svårt att styra över.
 Vilka inkomstkällor ser ni störst möjlighet att öka de närmast kommande åren?
Framför allt inkomster från biljettförsäljning genom att locka fler besökare till våra 
matcher, men även varuförsäljningen.
 Genomför ni några aktiviteter för att öka intäkterna? Om ja, vad för aktiviteter är 
det? Vi har försökt locka fler familjer till matcherna, vilket skulle medföra ökad 
biljettförsäljning och ökad merförsäljning runt matcherna.
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Klubbens specifika egenskaper
 Vad ser du som klubbens styrkor? Att vi är en stor klubb som har många supporters 
spridda över hela landet och att vi har många som engagerar sig i klubben.
 Vad ser du som klubbens svagheter? Om man tittar ur ett ekonomiskt perspektiv kan 
det ses som en svaghet att man inte kan styra över hur det går sportsligt, vilket i sin tur 
i stor bemärkelse påverkar hur det går ekonomiskt. Utöver det kan jag inte se några 
svagheter i klubben.
 
Vad ser du som klubbens möjligheter? Enligt mig har vi en stor möjlighet att växa 
ytterligare som klubb, med mål att bli hela Sveriges klubb som når framgångar i 
Europa likt situationen som var på 90-talet.
 Anser du att det finns några hot mot klubbens verksamhet? Det skulle kunna vara om 
intresset för vår klubb och publiksiffrorna sjönk drastiskt, det skulle kunna innebära 
problem för vår verksamhet.

Bilaga intervju HV 71

Allmänt
Kort fakta om klubben: HV71 är en ishockeyklubb som är hemmahörande i Jönköping 
och spelar i Elitserien. Klubben bildades 1974 och har tagit 4 SM-guld.
Namn och position inom klubben: Hanna Holmström, arbetar på kundcenter/biljetter.
 Berätta kort om klubbens utveckling de senaste åren samt klubbens kort- och 
långsiktiga mål. Klubben har nått kvartsfinal i SM-slutspelet förra året och året innan 
det, vilket har varit ett lite sämre resultat än planerat. Det ekonomiska resultatet har 
under de två åren varit negativt, mycket på grund av att man budgeterat med ett bättre 
sportsligt resultat. Klubben har även drivit ett arenaprojekt som har medfört 
utvecklingskostnader, vilket har påverkat det totala ekonomiska resultatet. Klubbens 
kortsiktiga mål är att vända ekonomiska resultatet till ett positivt resultat, främst genom 
att ta sig längre än till kvartsfinal i SM-slutspelet som då skulle medföra några miljoner 
extra i intäkter. Det långsiktiga målet är att nå final varje år i SM-slutspelet samtidigt 
som arenaprojektet ska bli lönsamt och öka intäkterna med 20-30 % under 
matcharrangemang.
 
Marknad och marknadsföring
 Vilka tjänster eller produkter erbjuder ni? Vår huvudprodukt är våra hemmamatcher, 
där vi säljer både lösbiljetter och säsongskort. Vi erbjuder även loger, där man kan sitta 
på de bästa platserna och titta på hockey samt äta och dricka något gott i samband med 
matchen. 
Utöver det erbjuder vi events kring matcherna där företag kan visa upp sig på olika sätt 
genom exempelvis tävlingar och demonstrationer i våra utrymmen på arenan. Det finns 
även möjlighet för företag att hålla konferenser i våra lokaler i anslutning till arenan, där 
vi kan skräddarsy konferensen efter önskemål med aktiviteter och hockeyunderhållning. 
Vill man prova att spela hockey själv så finns det företagshockey där man får en egen 
unik upplevelse.
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 Hur syns ni på marknaden? Vi försöker synas och höras mycket i lokal media i 
Jönköping med omnejd, samtidigt som vi har samarbeten med några av de lokala 
företagen. Vi är också aktiva på sociala medier där vi har en egen facebooksida samt ett 
eget twitterkonto där vi skriver om nyheter och annat som rör klubben.
 Vilka kanaler och kommunikationssätt använder ni i er marknadsföring? Vi använder 
annonser i tryckt media samt radioreklam för Jönköpingsregionen. Vi kommunicerar 
som sagt även via olika typer av sociala medier, där vi är som mest aktiva på facebook 
och twitter.
 Har ni speciell marknadsföring inför hemmamatcher? Om ja, hur kan den se ut? Vi 
brukar ha speciella annonser för den aktuella matchen i många av de medier vi 
marknadsför oss i, där vi försöker kommunicera om det är något speciellt med eller 
kring matchen.
 Vad är er genomsnittliga publiksiffra för hemmamatcher? Den ligger runt drygt 7000 
åskådare.
 Finns det någon målgrupp som ni vilja attrahera i större utsträckning? Enligt våra 
egna undersökningar är det mest män i åldrarna 16-50 som går på våra matcher, så 
såklart skulle vi vilja att fler kvinnor gick på matcherna.
 Vilken typ av försäljning bedriver ni på era hemmamatcher? Vi har några restauranger 
och pubar i eller i anslutning till vår arena. Sen har vi ett antal kiosker samt 
souvenirstånd/butiker runt arenan.
 Har ni andra aktiviteter eller annan underhållning i samband med era 
hemmamatcher? Vi har ofta events eller demonstrationer för olika företag.
 Hur har er marknadsföring förändrats de senaste åren? Det största förändringen är väl 
att vi har blivit aktiva på sociala medier i större utsträckning.
 
Hur tror du er marknadsföring kommer att förändras de närmaste kommande åren? 
Svårt att säga, men vi kommer försöka följa utvecklingen i samhället och synas via nya 
typer av sociala medier hitta nya kommunikationsvägar.
 Har ni märkt av någon marknadsföringsåtgärd som har gett ett speciellt bra resultat? 
Vår aktivitet på sociala medier har fått god respons speciellt bland vår yngre publik.
 Har ni någon strategi för er marknadsföring? Om ja, hur ser den ut? Vi har ingen 
speciell strategi i dagsläget.
 Upplever ni några hinder eller svårigheter gällande er marknadsföring? Det skulle 
vara att det är svårare att nå ut till kvinnor.
 
Ekonomi
 
Vilka inkomstkällor har ni idag? Sponsring är en stor inkomstkälla för oss, men även 
pengar för tv-rättigheter och inkomster från biljettförsäljning är två stora poster. Utöver 
det är souvenirförsäljning en relativt stor inkomstkälla.
 Vilka inkomstkällor ser ni störst möjlighet att öka de närmast kommande åren? 
Biljettförsäljningen kan vi inte öka mer än marginellt, men vi kan försöka sälja mer 
företagspaket och events. Samtidigt jobbar vi redan nu för att öka försäljningen av mat, 
dryck, snacks och souvenirer i samband med matcher.
 Genomför ni några aktiviteter för att öka intäkterna? Om ja, vad för aktiviteter är det? 
Vi har precis genomfört etapp 1 på ett projekt kallat arenautveckling, för att förbättra 
Kinnarps Arena där vi spelar våra hemmamatcher. Målet är att öka arenaupplevelsen 
och därmed öka våra intäkter i samband med matcher.
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Klubbens specifika egenskaper
 
Vad ser du som klubbens styrkor? HV71 är en klubb med relativt god ekonomisk 
stabilitet, vilket har gett klubben jämnhet och framgångar de senaste åren.
 Vad ser du som klubbens svagheter? Jag kan inte komma på några direkta svagheter, 
men om man bara ser till det affärsmässiga finns det ju en svaghet i att det är en ideell 
förening, som begränsar en del.
 Vad ser du som klubbens möjligheter? Vi har en jättefin arena i Kinnarps Arena, som 
har fantastiska möjligheter speciellt i och med arenautvecklingen. 
Anser du att det finns några hot mot klubbens verksamhet? Nej det tycker jag inte, det 
enda som skulle kunna vara ett litet hot är att det börjar gå väldigt dåligt sportsligt, 
vilket skulle kunna leda till minskat intresse för klubben.

Bilaga intervju Gefle IF

Allmänt
Kort fakta om klubben: Gefle IF är ett allsvenskt fotbollslag som är hemmahörande i 
Gävle och spelar sina hemmamatcher på den lokala arenan Strömvallen. 
Namn och position inom klubben: Marko Bäcker, arbetar som marknadschef hos Gefle 
IF Fotboll.
 Berätta kort om klubbens utveckling de senaste åren samt klubbens kort- och 
långsiktiga mål. Gefle IF har de senaste åren spelat i allsvenskan och mestadels huserat 
i mittregionen av tabellen, men även varit indragna i bottenstriden några år. Laget har 
lyckligtvis klarat av att hålla sig kvar varje gång det har hänt, så laget har spelat 
allsvenskt sedan 2005.
Kortsiktiga målet är att hålla sig kvar i allsvenskan genom att nå en respektabel 
tabellposition. Det långsiktiga målet är att kontinuerligt spela i allsvenskan och med 
våra relativt små medel lyckas göra en längre sejour i den högsta serien än vad laget 
tidigare lyckas göra historiskt sett.
 
Marknad och marknadsföring
 Vilka tjänster eller produkter erbjuder ni? För vanliga besökare erbjuder vi enskilda 
lösbiljetter till respektive hemmamatch eller ett säsongskort som inkluderar biljetter till 
samtliga hemmamatcher. För företag och partners erbjuder vi företagsbiljetter på de 
bättre platserna på arenan, samt matpaket där det ingår biljett, buffé, tränarintervjuer 
samt utlottningar och liknande. 
 Hur syns ni på marknaden? Förutom diverse annonser och reklam i mestadels lokal 
media så har vi ett stort samhällsengagemang där vi syns samtidigt som vi ger någonting 
tillbaka till samhället. Några av våra nuvarande projekt är BIG (Brottsförebyggande i 
Gävle) som erbjuder aktiviteter för ungdomar, medlemsgården GefleBo som ligger i vår 
hemmaarena Strömvallen och besök på barnkliniken på Gävle Sjukhus. 
 Vilka kanaler och kommunikationssätt använder ni i er marknadsföring? Vi använder 
annonser i tryckt media, radioreklam, vår egna webb-tv kanal, vår hemsida, facebook 
och twitter m.m.
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Har ni speciell marknadsföring inför hemmamatcher? Om ja, hur kan den se ut? Den 
enda speciella marknadsföringen vi har inför hemmamatcher är annonser för den 
aktuella matchen i tidningar, på affischer samt på vår hemsida.
 Vad är er genomsnittliga publiksiffra för hemmamatcher? Ca 3500 personer.
 Finns det någon målgrupp som ni skulle vilja attrahera i större utsträckning? Nej, vi 
hoppas på att kunna få fler att komma på våra matcher från alla målgrupper.
 Vilken typ av försäljning bedriver ni på era hemmamatcher? Vi har något vi kallar för 
VIP- byn där man kan köpa mat och alkoholhaltig dryck i samband med våra matcher. 
För att få tillträde till VIP- byn måste man ha biljett i en speciell kategori samt anmäla 
sin innan. Övrigt försäljning vi har är kiosker och souvenirstånd.
 Har ni andra aktiviteter eller annan underhållning i samband med era 
hemmamatcher? I samband med matcherna ha vi ibland aktiviteter som sponsrade 
utlottningar och pausunderhållning.
 Hur har er marknadsföring förändrats de senaste åren? Den har tagit ytterligare steg ut 
på internet och utvecklats där, samtidigt som vi har börjat marknadsföra via sociala 
medier.
 Hur tror du er marknadsföring kommer att förändras de närmaste kommande åren? 
Jag tror trenden med marknadsföring online kommer att hålla i sig och utvecklas 
ytterligare.
 Har ni märkt av någon marknadsföringsåtgärd som har gett ett speciellt bra resultat? 
Vi har gått bra respons på vår facebooksida.
 Har ni någon strategi för er marknadsföring? Om ja, hur ser den ut? Vi har ingen 
speciell strategi förutom vår grundprincip att klara oss med små medel.
 Upplever ni några hinder eller svårigheter gällande er marknadsföring? Nej
 
Ekonomi
 Vilka inkomstkällor har ni idag? De största är intäkter från sponsorer och försäljning av 
biljetter. Spelarförsäljningar har varit en stor inkomst de senaste säsongerna, men är 
något som kan variera kraftigt från år till år. 
 Vilka inkomstkällor ser ni störst möjlighet att öka de närmast kommande åren? 
Biljettintäkter är det endast realistiskt att öka marginellt. Sponsorintäkter finns det en 
lite större chans att öka, där skulle det underlätta om laget nådde sportsliga framgångar. 
Lyckas en enskild spelare väl och blir såld finns det stora möjligheter att få in en stor 
summa i transferavgift.
 Genomför ni några aktiviteter för att öka intäkterna? Om ja, vad för aktiviteter är det? 
Vi arbetar kontinuerligt med att hitta nya sponsorer och partners.
 
Klubbens specifika egenskaper
 Vad ser du som klubbens styrkor? En av klubbens absoluta styrkor är att vi alltid har 
klarat oss med små medel. Om man jämför oss med många av våra konkurrenter i 
allsvenskan så har vi mycket mindre inkomster, men har ändå klarat oss väl.
 Vad ser du som klubbens svagheter? Det kan även ses som en svaghet att vi är så 
mycket mindre än många av våra konkurrenter i allsvenskan, då vi inte har samma 
möjligheter som dem främst ekonomiskt.
 Vad ser du som klubbens möjligheter? Gävle är en relativt stor stad i Sverige, så på sikt 
borde vi ha förutsättningarna för att bli en större klubb.
 Anser du att det finns några hot mot klubbens verksamhet? Nej, oavsett vad som händer 
har det visat sig att Gefle IF klarar sig, vilket har visat sig genom historien.
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