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Sammanfattning 

Inledning 

Under många år har det varit svårt för fotbollsklubbarna i allsvenskan att locka publik till sina 

matcher och de senaste 10 åren har det dessutom byggts nya arenor med större 

publikkapacitet. För att attrahera fler åskådare till fotbollsmatcherna är marknadsföring en 

viktig del där problematiken ligger i att det är flera delar som behöver samordnas.  

 

Syfte 

Syftet med studien har varit att kartlägga och beskriva hur fotbollsklubbarna arbetar med olika 

marknadsföringsstrategier för att locka mer publik till matcherna. Studien grundas på de lag 

som spelar på fotbollsarenor som byggts eller renoverats de senaste tio åren.  

 

Metod 

Genom relevanta vägval har studiens frågeställning kunnat besvaras. Det genom insamling av 

material i form av teoretiskt material från litteraturen och genom intervjuer. Studien har utgått 

från en hermeneutisk forskningsprocess för att tolka det insamlade materialet.  

 

Slutsats  

Fotbollsklubbarna i studien använder sig på något sätt av alla de marknadsföringsstrategier 

som har presenterats. Det behövs dock läggas mer arbete på att få en bättre balans mellan dem 

för att kunna skapa en framgångsrik marknadsföring. Lyckas de få en liten höjning av 

publikantalet kan det i slutändan hjälpa då folk lockar folk. 

 

Nyckelord 

Relationship marketing, Experiential marketing, Place marketing, Marknadsföring, Strategier, 

Fotbollsklubbar 
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1. Inledning 
 

Det här kapitlet börjar med en historik kring hur byggandet av arenor har sett ut samt en 

problemdiskussion om marknadsföringen. Det här leder sedan fram till ett syfte och en 

frågeställning som i slutet av uppsatsen besvaras. 

 

Byggnationer av nya fotbollsarenor är en relativt ny trend vilket syns tydligt inom den 

engelska fotbollen. Mellan åren 1955 och 1990 byggdes det endast två nya arenor men från 

1990 fram till 2011 har inte mindre än 26 nya fotbollsarenor byggts i England till en kostnad 

av 1,25 miljarder pund (Walters 2011:49). Den här trenden har letat sig till Sverige och de 

senaste 10 åren har det skett en ökning i byggnationen av nya fotbollsarenor med en 

publikkapacitet som sträcker sig över 10 000 platser. Startskottet för de här byggnationerna 

kan vi se i Borås 2005 då Borås Arena byggdes (osynligahanden.blogspot.com 20080428). Ett 

flertal städer följde sedan det här exemplet där vi bland annat kan se Nya Gamla Ullevi i 

Göteborg 2009, Swedbank Stadion i Malmö 2009, Guldfågeln Arena i Kalmar 2011 och 

Friends Arena i Stockholm 2012, för att bara nämna några (sverigesradio.se 20130328). 

Kostnaderna för de här byggnationerna är höga och varje individuellt bygge sträcker sig från 

ungefär 100 miljoner kronor ända upp till nästan 3 miljarder kronor (idrottensaffarer.se 

20131225). Hur går det då att motivera ett sådant här bygge rent ekonomiskt när läktarna på 

många fotbollsmatcher står relativt tomma? I vissa fall har arenorna byggts med ett bredare 

syfte än att bara husera fotbollsmatcher, som i fallet med Tele2 Arena och Friends Arena i 

Stockholm (tele2arena.se 20151115) (friendsarena.se 20151115).  

 

Vi ser dock en problematik i att lägga ner mycket pengar på byggnationer av arenor med 

kapacitet för fler åskådare än lagen som spelar där har ett publiksnitt på. Det finns även 

rapporter som styrker det här genom att påvisa att 43 av de nybyggda idrottsarenorna under 

2000-talet har gått med en total förlust på 400 miljoner kronor om året. De här siffrorna är då 

exklusive de två största arenorna i Stockholm (sverigesradio.se 20140328). En ytterligare 

problematik kring ämnet är då också marknadsföringsaspekten. I grunden ligger ansvaret på 

klubben att marknadsföra sitt lag och se till att det kommer publik till matcherna för att arenan 

ska fyllas. Som det ser ut idag uppfylls inte det på de flesta matcherna på arenorna, 

undantaget för det är derbyn och då framförallt storstadsderbyn samt matcher som är 

avgörande för guldstriden. Det som blir relevant att ta reda på utifrån det här är då hur 
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klubbarna arbetar med marknadsföringen för att kunna attrahera fler människor att gå på 

fotboll och därmed öka såväl publiksiffror som intäkter. 

 

1.1 Problemformulering 
Marknadsföring spelar en stor roll i att locka en större publik till arenorna. Klubbarna arbetar 

med sin egen marknadsföring och har en eller flera ansvariga för området. Problematiken som 

vi ser det är att marknadsföringen av en fotbollsmatch innehåller flera komponenter som 

måste belysas. Platsen där matchen spelas måste marknadsföras och inom platsbegreppet kan 

arenan eller staden exempelvis räknas in. Det här bör göras för att publiken ska få reda på var 

matchen äger rum och det här knyter också band mellan befolkningen och laget när det utförs 

på en lokal nivå. Sedan är det upplevelsen som också kräver marknadsföring och då handlar 

det bland annat om själva matchen i sig, stämningen på arenan och övriga kringevenemang i 

anslutning till matchen. Att helt enkelt göra det tydligt för de potentiella åskådarna varför det 

inte går att missa den här matchen och visa det värde som den här upplevelsen ger. För att 

kunna marknadsföra en klubb behövs det också skapas relationer mellan klubben, 

lokalbefolkningen och samarbetspartners exempelvis för att kunna främja lagets matcher. Det 

finns en ekonomisk vinning i relationsskapandet med företag men det kan också hjälpa till att 

attrahera nya åskådare och fans.  

 

Arbetet för att integrera alla de här komponenterna i ett och skapa en framgångsrik 

marknadsföring ligger då på respektive klubbs marknadsföringsavdelning som kan liknas vid 

en spindel i ett nät vars uppgift är att föra samman alla de här delarna. Det är också den 

utmaningen vi ser att klubbarna har att arbeta med för att kunna öka åskådarantalet under 

matcherna och nå ut till fler människor. Det finns också en utmaning i att övervinna andra 

aspekter som kan spela in på folks beslut om att gå på en fotbollsmatch eller inte. Det här kan 

ha att göra med priset och vilken tid matchen spelas exempelvis. Med hjälp av 

marknadsföringen gäller det för fotbollsklubbarna att kunna övertyga den potentiella publiken 

om att upplevelsen att gå på en match är värt det priset som är satt för en biljett. Det handlar 

helt enkelt om att skapa en effektiv marknadsföring för att kunna övervinna de yttre faktorer 

som kan spela in i människors beslutsfattande.  

 

I den tidigare publicerade forskningen kring marknadsföring av sport har vi sett resultat som 

visar på att det går att höja åskådarantalet med hjälp av marknadsföringen (Bodet 2009) 
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(Schneider & Bradish 2006) (Stavros, Pope & Winzar 2008). Vi har däremot inte kunnat hitta 

någon tidigare forskning kring hur de svenska fotbollsklubbarna arbetar med marknadsföring 

för att locka en större publik. 

 

1.2 Syfte och Frågeställning 
Med den här uppsatsen vill vi göra en kartläggning och ge en beskrivning av hur svenska 

elitfotbollsklubbar som spelar på nybyggda eller nyrenoverade arenor arbetar med olika typer 

av marknadsföringsstrategier. Vi vill undersöka hur de använder sig av strategier för att kunna 

öka sitt publiksnitt och locka fler åskådare till matcherna. Det här leder oss fram till vår 

frågeställning: 

 

Hur arbetar svenska fotbollsklubbar med olika marknadsföringsstrategier för att locka 

en större publik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2. Metod 
 

Metodkapitlet tar upp vilka vägval som har tagits fram för studien där forskningsprocessen 

först redogörs. Sedan presenteras de metoder som är valda där litteraturgenomgång och 

intervjuer förklaras och diskuteras. Det tas upp vilka svagheter och styrkor metoderna har 

och genom hela kapitlet förs en diskussion kring det här. Det utförs också en redogörelse för 

de urval som har genomförts gällande vilka klubbar som ingår i studien samt vilka personer 

som har valts ut för intervjuer. Vidare beskrivs också vilka etiska överväganden som beaktats 

inför och under intervjuerna. Det efterföljande arbete med transkribering av intervjuerna 

samt kodning och kategorisering redogörs också för. Kapitlet avslutas sedan med en 

diskussion kring tillförlitlighet och autenticitet.  

 

2.1 Forskningsprocess 
Med hermeneutik avses läran om tolkning och hur något kan förstås. Tolkning används som 

analysredskap där du försöker få fram meningen i den text som analyserats (Bryman 

2008:507). Den hermeneutiska forskningsprocessen utgår från de fördomar och den 

förförståelse som en forskare har. Förförståelse är det som har fåtts genom exempelvis 

erfarenheter, utbildning etcetera och handlar om den uppfattning du har om en händelse ur ett 

objektivt perspektiv. Fördomar handlar om de subjektiva åsikter om fenomenet som studeras 

(Holme & Solvang 1997:95). Vad gäller forskningen präglas alla forskningssituationer av en 

subjektiv referensram, det även i förförståelsens sammanhang (Holme & Solvang 1997:95). 

Under tolkning av empiriskt och teoretiskt material har vi haft en subjektiv och objektiv syn 

för att få med det som varit relevant. Grunden för studien bygger på de erfarenheter vi har 

inom ämnet sedan tidigare och från den utbildningen vi läser nu. Fördomar kommer från de 

subjektiva åsikter som skapats utifrån de erfarenheter som tidigare byggts kring ämnet.  

 

Under själva forskningsprocessen och framväxten av resultatet sker en ständig växelverkan 

mellan teori och empiri. I växelspelet finns både kognitiva och normativa egenskaper som 

spelar in, vilket är grundat på ens egna uppfattningar (Holme & Solvang 1997:98). Först 

genom den kognitiva cirkeln som grundar sig på förförståelse kommer bestämda 

frågeställningar som kallas för förhandsteori. Därefter går det att pröva förhandsteorin i mötet 

med de personer som intervjuas. Här krävs en fullständig bild av hur personerna upplever sin 

situation. Av materialet kan nya frågeställningar och uppfattningar utvecklas (Holme & 
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Solvang 1997:96).  

 

Den normativa cirkeln grundar sig på de fördomar vi själva har mött i de kritiska prövningar 

med undersökningspersonernas egna uppfattningar. Här får vi inte bara leta efter saker som 

bekräftar våra fördomar utan de kan sedan korrigeras. Sammantaget för båda cirklar är att i 

slutet generera en bättre kunskap och leda fram till en forskningsrapport (Holme & Solvang 

1997:97-98). 

 

2.2 Litteraturgenomgång 
En litteraturgenomgång genomfördes för att ta reda på vilka kunskaper som finns inom 

forskningsområdet för att sedan välja ut och läsa det. Trovärdigheten till kunskaperna inom 

ämnet stärks tack vare en bra genomgång av litteraturen. Det handlar om att kunna tolka det 

som står skrivet och ha en kritisk ställning till det för att sedan ha kunskap om det som stöd 

för egna argument och åsikter (Bryman 2008:97). Litteraturgenomgången utfördes för att få 

en teoretisk del till arbetet och för att kunna testa de teorier vi fick fram mot det empiriska 

materialet. Litteraturgenomgången genomfördes utifrån perspektivet hur företag marknadsför 

sig och vilka olika marknadsföringsstrategier det finns. Vi kunde identifiera tre olika 

strategier för marknadsföring som ansetts vara relevanta för studien och utifrån de här har 

intervjufrågorna skapats. Det teoretiska kapitlet är också uppbyggt utifrån de här strategierna 

där vi också tog hjälp av olika modeller för att tydliggöra det som skrevs i texten.  

 

Sekundärdata användes i form av bloggar och artiklar från internet. Den här datan talar inte 

för sig själv utan är till för att få en bättre uppfattning om ämnet och agera som stöd för den 

primärdata som användes.  

 

Litteraturgenomgången och inläsningen är inte klar när datainsamlingen har inletts. 

Omfattande förändringar av materialet kan behöva göras under tiden som redogörelsen av 

studien framställs (Bryman 2008:99-101). Vi har under arbetets gång fått gå tillbaka och 

formulerat om teorin för att den ska ha en koppling med alla delar och utfylla en relevans för 

empirin och diskussionen. 
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2.3 Urval 
Vi valde att inrikta oss på fotboll som är den största publiksporten i Sverige (svt.se 

20140410). Urvalet vi gjorde angående vilka fotbollsklubbar som skulle ingå i studien 

baserades på ett strategiskt urval. Det här urvalet bygger på systematiska bedömningar utifrån 

teoretiska och analytiska avsikter av vilka de föreningar som är mest relevanta och intressanta 

(Grönmo 2006:94). Med hänsyn till syftet med studien grundades urvalet på svenska 

elitfotbollsklubbar som spelar sina hemmamatcher på arenor byggda eller renoverade de 

senaste 10 åren. Vi anser de utvalda fotbollsklubbarna relevanta för vår studie då det är 

klubbar som står för en variation av storlek, sportsliga framgångar och geografiska lägen. 

Studien har därför grundats på AIK, Gefle IF, IF Elfsborg, Hammarby IF, Kalmar FF och IFK 

Norrköping. Anledningen till att vi inte valde ett slumpmässigt urval till exempel beror på att 

det var klubbar som spelar på nybyggda eller renoverade arenor vi var intresserade av. Med 

ett slumpmässigt urval skulle risken vara stor att vi inte fick de klubbar som var relevanta för 

studien. 

 

Vad gäller urvalet kring intervjupersoner gjorde vi ett målinriktat urval som är av ett 

strategiskt slag. Det baseras på en överensstämmelse mellan urvalet och forskningsfrågan. Ett 

målinriktat urval handlar om att välja relevanta intervjupersoner som är relevanta för 

forskningsfrågorna baserat från problemformuleringen (Bryman 2008:434). Vi ansåg att den 

som var bäst lämpad att svara på frågorna var den person inom respektive förening som var 

ansvarig för eller arbetade med klubbens marknadsföring. Det var den personen som hade 

mest kunskap kring det vi ville ta reda på och var därmed vårt mål för intervjun. Vi tog även 

del av årsredovisningar och verksamhetsberättelser för respektive klubb för att få en 

beläsenhet om klubben inför intervjuerna men de har också fungerat som ett stöd för den 

information vi fått vid intervjuerna. 

 

2.4 Kvalitativ intervju 
Valet av metod föll på intervjuer då vi ansåg det vara det bästa sättet för att besvara 

frågeställningen. Intervjuerna genomfördes främst via telefon och i det fallet som det var 

möjligt träffade vi intervjupersonen. Att vi gick tillväga på det sättet beror på att de personer 

vi ville intervjua befinner sig på olika platser i Sverige och därmed skulle det blivit svårt att 

besöka alla inom den tidsram vi förhöll oss till, även om det i slutändan förmodligen hade gett 

ett bättre resultat. Intervjuer kunde också genomförts via e-post men vi såg då en svaghet i att 
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det kunde ta lång tid att få svar och det kunde också blivit att vi inte hade fått några svar alls. 

Fördelen med att träffa personen du intervjuar är att det är lättare att skapa en kontakt som kan 

leda till bättre svar på frågorna, du kan även se hur personen reagerar när den svarar (Hans 

Wessblad 2015). Vi såg därför telefonintervjuer som det näst bästa alternativet för att ändå få 

prata direkt med de personer vi var intresserade av. Genom att använda sig av 

telefonintervjuer sparas både tid och kostnad. Det går att nå ut till personer i hela landet på ett 

enkelt sätt vilket ses som en mycket effektiv metod för den mängd data som insamlas. 

Fördelen med en telefonintervju kan även vara att det är möjligt att ställa mer känsliga frågor 

till den som svarar. Det beror då på att den svarande och intervjuaren inte är närvarande 

fysiskt i samma rum (Bryman 2008:432). Telefonintervjuer har dock nackdelar också när det 

kommer till att informanten kan svara mer vagt och inte lika precist som vid en personlig 

intervju. Vid en telefonintervju gäller det att prata tydligt, vänligt och förståeligt. Intervjun 

bör även vara intressant tillräckligt länge för att samtalet ska vara övertygande för den som 

intervjuas (Smith 2010:79). Av de sex intervjuer som genomförts har fem varit över telefon 

vilket fungerade bra. Det var dock två av de här som var av lite sämre kvalité då ena 

intervjupersonen var på resande fot och den andra svarade relativt kortfattat och mer generellt 

på frågorna som vi ställde vid intervjutillfället. För att ha undvikit ovanstående hade 

platsintervjuer som tidigare nämnts varit bäst lämpat för att hålla samtalet mer löpande. 

Utöver det har intervjuerna genomförts utan större problem. 

 

För att få kontakt med intervjupersonerna valde vi i första hand att ringa till dem direkt och 

kort förklara vad arbetet handlade om för att på så sätt kunna få en snabb respons på om de 

hade möjlighet att ställa upp på en intervju. I de fall där personerna inte svarade skickades 

istället en förfrågan via e-post där vi också kort förklarade vårt syfte med arbetet. Av totalt tio 

klubbar som vi kontaktade var det sex stycken som ställde upp på en intervju. Med de här sex 

klubbarna kunde en tid för intervju bokas in över telefon med den personen vi ringde till eller 

så rekommenderade de någon annan inom föreningen som var mer lämpad att svara på våra 

frågor. Av de fyra klubbarna som vi inte fick någon intervju med tackade en klubb nej till att 

ställa upp på grund av tidsbrist. En klubb hade vi kontinuerlig kontakt med både över e-post 

och telefon men fick aldrig någon konkret intervjutid. Övriga två klubbar svarade varken på 

telefon eller e-post trots upprepade försök.  

 

I vår kontakt med klubbarna var det tre stycken av de som vi intervjuade som bad om att få se 

frågorna i förväg. I de här fallen skickades det ut tre frågor som exempel på vad det var vi 



8 

 

ville få svar på. Det här gjorde vi för att alla skulle få samma typ av underlag och för att 

undvika att de skulle ha färdiga svar på alla våra frågor när intervjun väl genomfördes. Övriga 

tre klubbar frågade enbart vad studien handlade om, de personerna fick inte några 

exempelfrågor. Vi anser inte att det gjorde någon skillnad att tre personer fick exempelfrågor i 

förväg och det märktes inte heller av under intervjuerna att de var extra förberedda eller hade 

färdiga svar åt oss. Det här ser vi som ett resultat av att exempelfrågorna var av en bred 

karaktär och dessutom bara tre stycken till antalet.  

 

Intervjuerna som genomfördes var av det semistrukturerade slaget. Det innebar att vi hade ett 

visst antal frågor förberedda i förväg men det gav oss också en frihet i att kunna ställa 

följdfrågor och anpassa oss efter hur intervjun fortlöpte. En semistrukturerad intervju gör det 

mer personligt och interaktivt. Den är mer ordnad än en öppen konversation men inte lika 

sluten och stel som en enkät (Smith 2010:272). Det här tyckte vi kändes viktigt då det under 

intervjun kunde dyka upp nya aspekter som var intressanta för oss och som inte förutsetts och 

därmed kunde vi fånga upp de här och dra nytta av det i studien. Om en strukturerad intervju 

valts som utgår från ett manus där alla frågor är förbestämda med syfte att alla intervjuer ska 

ha samma inramning (Bryman 2008:203), kände vi att det hade kunnat hämma oss i vår 

empiriinsamling. Vi hade däremot ett tydligt mål med vår intervju och vad vi ville få ut av 

den, vilket i sig talar för en strukturerad intervju. Men som nämnts tidigare ville vi gärna ha 

möjligheten att anpassa oss efter situationen då vi ansåg att det skulle ge oss ett bättre resultat 

i slutändan. 

 

Etiska överväganden 

Innan en intervju genomförs finns det vissa etiska principer som bör tas i beaktning. 

Principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman 2008:131-132). Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera deltagarna om studiens syfte samt att deras deltagande är frivilligt och att de har 

rätten att hoppa av när de vill (Bryman 2008:131) (Kvale 2014:107). Samtyckeskravet handlar 

om att deltagarna har rätten att själva bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet 

finns för att skydda de inblandade i studien och att känsliga uppgifter som till exempel 

personnummer förvaras på ett sådant sätt att inga utomstående kan få tillgång till det. Till sist 

så innebär nyttjandekravet att det material som insamlas endast får användas i forskningssyfte 

(Bryman 2008:131-132). Vi informerade innan intervjun om att personen när som helst kunde 

välja att avbryta sin medverkan, att eventuella känsliga uppgifter skulle behandlas 
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konfidentiellt och att det insamlade materialet enbart skulle användas för vår studie. Vi bad 

även om tillåtelse att spela in intervjun och frågade om det går bra att nämna den intervjuades 

namn som referens i vårt arbete. Syftet med att göra det här innan intervjun startar är enligt 

Denscombe (2009:55) för att skapa bra förutsättningar för resten av intervjun så att den 

intervjuade känner sig bekväm och kan tala fritt om ämnet som avhandlas. 

 

2.5 Transkribering 
Transkribering innebär att data analyseras (Smith 2010:27). En kvalitativ forskare är ofta 

intresserad av vad som intervjuobjektet säger och på vilket sätt den säger det. Det är viktigt att 

ha med en klar redogörelse för det som har blivit utbytt i intervjun om det ska kunna användas 

till analysen (Bryman 2008:430). När det kommer till en kvalitativ intervju är det alltid en stor 

variation över hur lång tid en intervju borde ta. Att sedan transkribera till text är en 

tidskrävande bearbetning. Att transkribera en timmes intervju tar cirka fem till sex timmar 

(Bryman 2008:431). Genom att spara tid transkriberas bara vissa delar av en intervju eftersom 

att allt material inte är användbart, exempelvis då intervjuarens svar inte är relevant för 

studien (Bryman 2008:432). 

 

Efter intervjuerna genomfördes en transkribering. Den utfördes direkt efter intervjun då vi 

ville få det klart innan en ny intervju skulle äga rum samtidigt som samtalet fanns färskt i 

minnet. Varje intervju tog ungefär fem timmar att transkribera. Eftersom att intervjuerna var 

inspelade via mobiltelefon har nackdelar som utomstående ljud och lågt tal vid vissa 

tidpunkter i intervjun kunnat identifieras och gjort det svårt för oss vid transkriptionen. Det 

material som inte gick att avläsa fick därför utgå från transkriberingen.  

 

2.6 Kodning och Kategorisering 
Kodningen utgick från de tre olika marknadsföringsstrategierna som finns presenterat i 

teoridelen. Efteråt utfördes varsin kodning där vi markerade vad vi i intervjun tyckte hörde till 

vilken strategi. Resultaten jämfördes sedan och därefter diskuterades det fram hur vi skulle 

tolka dem. Eftersom att strategierna går in i varandra har vi behövt tolka vad för innehåll som 

ska finnas med i vilken kategori. Enligt Kvale (2014:241) handlar kodning om att knyta ihop 

ett eller ett antal nyckelord till ett specifikt segment ur den transkriberade intervjun. Det här 

utförs för att det senare i skrivprocessen blir lättare att identifiera ett visst uttalande som sades 

under intervjun (Kvale 2014:241). Vid kodning är det också viktigt att skriva ner anteckningar 
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som klargör vad de olika koderna betyder. Kodningen kan både vara begreppsstyrd och 

datastyrd. Begreppsstyrd innebär att forskaren använder sig av redan befintliga koder medan 

den datastyrda kodningen handlar om att koderna utvecklas efter egen tolkning av materialet 

(Kvale 2014:242). Vi gjorde en begreppsstyrd kodning då vi redan hade befintliga koder som 

grundats på den teori som arbetats fram. 

 

Fördelarna med att koda sitt material är att det ger en bättre överblick och en möjlighet att 

bekanta sig med materialet. Nackdelarna är att kodningen kan avgränsa segment i materialet 

som inte faller under någon specifik kodning (Kvale 2014:242-243). Det som vi kunnat se är 

att vi fått en bättre överblick för att kunna skriva vår empiri. Samtidigt så fick det material 

som inte föll under någon kod en egen kategori som sedan användes för att hitta 

kompletterande information till empirikapitlet. 

 

När kodningen är gjord så leder det ofta fram till en kategorisering som handlar om att 

innebörden i längre uttalanden från intervjun omvandlas till ett fåtal enklare kategorier. På 

samma sätt som kodningen så kan kategoriseringen var förbestämd eller utvecklas efter hand 

under bearbetningsprocessen. Kategorisering hjälper också till att ge en bättre överblick och 

underlätta jämförelser mellan olika uttalanden (Kvale 2014:243-244). Under arbetets gång 

med att skriva ihop empiridelen gick vi tillbaka till de transkriberade intervjuerna och gjorde 

en ny genomgång kring det som uppfattades tvetydigt. Här ändrades då vissa av kodningarna 

om då vi efter diskussion oss emellan kom fram till att vissa delar passade bättre in under en 

annan kodning. 

2.7 Tillförlitlighet och Autenticitet 
Enligt Bryman (2008:351) är reliabilitet och validitet inte relevant för den kvalitativa 

forskningen då de här begreppen syftar till att bedöma mätningar inom kvantitativ forskning. 

Han tar istället upp alternativa sätt att granska den kvalitativa forskningen på genom 

begreppen tillförlitlighet och äkthet (Bryman 2008:352-353). För att skapa en tillförlitlig 

studie krävs det trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera (Bryman 2008:354). Tillförlitligheten i vår studie ligger i att vi har följt de regler 

och riktlinjer som finns när det kommer till hur forskningen ska utföras och den sociala 

verklighet som studerats har återgivits i enlighet med vad som framkommit i intervjuerna. Vi 

har under processens gång beskrivit hur vi gått tillväga och fått arbetet granskat av såväl 

kurskamrater som handledare. Trots att studien haft en tolkande ansats har vi genom 
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diskussioner oss emellan kunnat lämna eventuella förutfattade meningar utanför och inte låtit 

det påverka under arbetets gång eller det slutliga resultatet. Generaliseringar för studien skulle 

kunna dras för andra klubbar i allsvenskan men att överföra studien till en annan sport skulle 

inte fungera då andra förutsättningar spelar in.  

 

Äkthet i en studie skapas genom att förhålla sig till att ge en rättvis bild och skapa en 

autenticitet på flera plan (Bryman 2008:357). Då intervjuerna som genomfördes var av det 

semistrukturerade slaget har de formats olika beroende på vem vi talat med. Vi har i 

återgivelsen av intervjumaterialet jämfört svaren mot varandra och förmedlat en rättvis bild av 

vad som framkommit från varje intervjutillfälle. Vi tror att den här studien skulle kunna ge en 

bättre förståelse för de inblandade om hur andra uppfattar deras situation samt att den kan 

väcka idéer och tankesätt kring hur deras arbete kan förändras. Det går däremot inte dra det så 

långt att fotbollsklubbarna med studiens hjälp fått alla de verktyg som behövs för att ändra 

någonting i deras arbetssätt. 

 

För att erhålla en större tillförlitlighet och generaliserbarhet hade det varit intressant att ta del 

av fler erfarenheter från andra väletablerade klubbar. Av de som har intervjuats har samtliga 

representanter varit män. För att få fram möjliga eller eventuella skillnader i svaren hade det 

kunnat vara intressant att intervjua en kvinnlig representant.   
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3. Marknadsföringsmässiga förutsättningar  
 

I det här kapitlet redogörs för vilka lag som ingår i studien, sedan presenteras 

årsredovisningar för respektive lag för att se vad de olika klubbarna har tjänat på 

publikintäkter och sponsorer. Därefter behandlas hur stor intäkt de olika lagen har haft per 

tillgänglig plats på arenan i form av revenue per avaliable seat. Det följs upp med statistik på 

hur många som går på lagens matcher utifrån hela allsvenskans totala hemmapublik och det 

totala befolkningsantalet i respektive kommun. Avslutningsvis presenteras hur många följare 

lagen har på de sociala medierna. 

 

 

 
Figur 3:1. Information om representerade lag (lagnamn, arenanamn, publikkapacitet, årtal 

invigd/renoverad) Egen figur. Hämtat från svenskfotboll.se 20151118 

 

I det här kapitlet skapas ett underlag för att se hur det i dagsläget ser ut för klubbarna när det 

kommer till hur väl de når ut med sin marknadsföring samt hur deras förutsättningar för 

marknadsföring ser ut. Underlaget som presenteras här kommer sedan att inkluderas i 

uppsatsens diskussionsdel. De här värdena är bra att ha i åtanke då det här är siffror som går 

att påverka med hjälp av marknadsföring. Genom att arbeta hårt kring det här går det att få ett 

större publikstöd på läktarna samtidigt som den ekonomiska vinsten kan höjas. Det här 

kapitlet är en viktig del av studien som har genomförts och ger en förståelse om vad 

marknadsföringen betyder för de här fotbollsklubbarna i deras arbete att locka fler personer 

till matcherna. 
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3.1 Årsredovisningar 
Den första delen som presenteras är årsredovisningar för respektive lag för att se vad de olika 

klubbarna har tjänat eller gått i förlust med under året 2014. Det viktiga med den här delen är 

att skapa en uppfattning om hur marknadsföringen kan påverka det ekonomiska slutresultatet 

för säsongen samt vilka ekonomiska förutsättningar klubbarna har för att arbeta med 

marknadsföringen.  

 

AIK skriver att bolagets långsiktiga mål är att ha Nordens högsta publiksiffra över tid. De har 

satsat på att förhöja AIK-känslan och historien genom att ha med historiska sidor i 

matchprogram och bland annat en större AIK-profilering på och utanför arenan. Match -och 

eventintäkterna under 2014 uppgick till 40,1 miljoner kronor (mkr). Intäkterna från lösbiljetter 

hade sjunkit från 2013 till 2014 vilket ses som orsak till minskningen från 2013. Sponsorer 

och reklam uppgick till 28,9 mkr vilket också var en minskning från 2013 och minskades av 

att klubben hade ett svagt andra kvartal med ett lägre intresse från VIP och företag. Det totala 

årets resultat slutade med en vinst på 14 mkr 2014 (AIK Verksamhetsberättelse & 

Årsredovisning 2014).  

 

Kalmar FF:s publikintäkter uppgick 2014 till 14,1 mkr medan reklam -och sponsorintäkter 

uppgick till 20,8 mkr. Det totala årets resultat landade på minus 8,3 mkr. Under 2014 sattes ett 

nytt publikrekord på Guldfågeln Arena när laget på sommaren spelade mot Malmö FF då 

nästan 12 000 personer var på plats. Klubben gjorde också avskrivningar på ca 5,3 mkr på 

arenan som de äger själva. (Kalmar FF Årsredovisning & Koncernredovisning 2014). Det var 

ett dystert 2014, där intäktssidan var det stora problemet. De tappade mycket på den sämre 

tabellplacering 2014 än 2013, nästan 1,5 mkr i ersättning. Att kunna kapa kostnader, få in mer 

sponsorpengar och att få publik till arenan såg Svante Samuelsson som de största behoven för 

att inte visa fortsatt röda siffror (barometern.se 20150218).  

 

Publikintäkterna för Gefle IF uppgick till 3,2 mkr 2014 och sponsor -och reklamintäkter 8,7 

mkr. 2014 års resultat slutade på 0,8 mkr (Gefle IF Verksamhetsberättelse & Årsredovisning 

2014). Värt att säga är att 2014 spelade klubben fortfarande på sin gamla arena Strömvallen. 

Inför 2015 flyttade laget in på nya Gavlevallen, där de hade förväntningar på att fördubbla 

föregående års resultat (svenskafans.com 20151228).  
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IFK Norrköpings intäkter blev lägre mot vad som budgeterats för och matchintäkterna skrevs 

till 8,4 mkr. Marknadsaktiviteter skrevs till 15,5 mkr. Det sammanlagda resultat för 2014 blev 

ändå 32,8 mkr då en markförsäljning i Norrköpings idrottspark AB stod för en stor del av det 

som till slut landade i ett vinstår (IFK Norrköping Årsredovisning 2014). Resultatet för 

Hammarby IF 2014 uppgick till 5.2 mkr vilket är bra då de låg i superettan, Sveriges andra 

division och hade drygt 20 000 i publiksnitt. Matchintäkterna uppgick till 38 mkr och 

marknadsaktiviteter 16,7 mkr (Hammarby IF Års- och Koncernredovisning 2014). IF 

Elfsborg publikintäkter uppgick till 20,7 mkr och sponsor -och reklamintäkter 33,4 mkr. 

Totalt gick klubben plus 0,7 mkr (IF Elfsborg Årsredovisning 2014). 

 

3.2 Revenue per available seat 
Kristof Vogel skriver att det största problemet är att locka åskådare till arenan och betala 

inträde och att inte lura de som går på en match på mer pengar som dyrare biljettpriser 

(osynligahanden.blogspot.com 20110327). I hotellbranschen har de länge använt begreppet 

REVpar som är en förkortning av Revenue per available room, som sitt viktigaste nyckeltal 

under en lång tid. Det används som ett mätinstrument då det finns ett antal rum att belägga 

(idrottensaffärer.se 20110330). Genom att använda ett liknande nyckeltal REVpas som står 

för Revenue per available seat (osynligahanden.blogspot.com 20110327) går det att mäta vad 

klubbarna har för intäkt för varje enskild plats på hela arenan. Det här diagrammet har skapats 

då vi vill se vad klubbarna har för intäkt per biljett vilket då ger ett svar på vad de kan ha för 

lägsta biljettpris för att det skulle vara fullsatt på arenan.  

 

 
Figur 3:2. Revenue per available seat. Uträknad 20151203 (Egen figur) 
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Lag Snitt kr per 

biljett 

Beläggning 

åskådare 

Procentuell  

beläggning 

Max åskådare 

AIK 175 20 983 42 % 50 000 

Elfsborg 168 9 239 58 % 16 000 

Gefle 138 4 258 67 % 6 400 

Hammarby 157 25 507 85 % 30 000 

Kalmar 159 6 163 51 % 12 000 

Norrköping 124 10 296 64 % 16 000 

Figur 3:3. Underlag för uträknande av REVpas. Skapad 20151203 (Egen figur) 

 

Figur 3:2 visar hur mycket respektive lag tjänar i kronor på respektive sittplats. Statistiken 

bygger på lagens genomsnittliga biljettpris på lösbiljetter under säsongen 2015.  

För att räkna ut REVpas har vi använt oss av figur 3:3 som skapats för att redovisa vilka 

siffror som använts. Hammarby har säsongen 2015 haft ett REVpas värde på 133 kr. De har 

alltså tjänat 133 kr på varje enskild plats på arenan. Det är också det lägsta priset de kan ha på 

sina biljetter vad gäller den totala intäkten för en helt utsåld arena. Om vi ser det i förhållande 

till AIK, vilket är laget som har det minsta REVpas värdet på 73 kr, har de alltså en intäkt på 

73 kr/sittplats. Minsta värdet de skulle kunna sälja ut arenan för skulle då vara ett pris på 73 

kr. 

 

Den här uträkningen baseras endast på lösbiljetter för 2015. Biljettpriserna har vi fått tag på 

genom e-postkontakt med klubbarna. Utifrån de priserna har vi räknat ut medelpriset för en 

biljett. Det som inte ingår i den här statistiken och som inte har kunnat medtas är priser på: 

säsongsbiljetter, VIP, eventuella prishöjningar på matchdag, dyrare priser mot topplag och 

derbymatcher. 
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3.3 Nationell -och lokal publikupptagning  
Den här delen tar upp statistik på hur många som går på lagens matcher utifrån hela 

allsvenskans totala hemmapublik och det totala befolkningsantalet i respektive kommun. 

Underlaget för den här statistiken är hämtat från svenskfotboll.se och scb.se.  

 

 

Figur 3:4. Publikstorlek per lag i procent över allsvenskans totala hemmapublikssnitt. 

Uträknad 20151118 (Egen figur) 

 

Figur 3:4 används för att se hur många procent som går på ett lags matcher jämfört mot hur 

många som totalt går på fotboll i allsvenskan 2015. Diagrammet visar vidare på vilket lag som 

lockat mest publik och vilket lag som lockat minst publik. Diagrammets funktion är att ge en 

överblick på vilka lag som har den största respektive minsta supporten på läktaren av lagen i 

allsvenskan. Det här kan också ge en förståelse om att alla klubbar har olika förutsättningar 

vad gäller geografiskt upptagningsområde, popularitet och så vidare.  

 

Det totala publikantalet för de allsvenska matcherna 2015 var ca 2,4 miljoner besökare. Av de 

här besökarna stod Hammarby för den största andelen med 16 procent. Hammarby har haft ett 

fantastiskt stöd 2015 med ett snitt på ca 25 500 besökare per match (Patrik Blomquist 2015 

Marknadschef Hammarby IF). I botten av den här listan hittar vi Gefle som bara står för tre 

procent av allsvenskans totala åskådarantal. Den här statistiken visar att Gefle är det laget som 

lockat minst publik procentuellt sett av de lagen som studerats. 
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Lag Kommun Befolkning Publiksnitt Procentenheter 

AIK Stockholm 911 989 20 983 2 % 

Elfsborg Borås 107 022 9 239 9 % 

Gefle Gävle 98 314 4 258 3 % 

Hammarby Stockholm 911 989 25 507 3 % 

Kalmar Kalmar 64 676 6 163 10 % 

Norrköping Norrköping 135 283 10 296 8 % 

Figur 3:5. Andelen som går på fotboll i kommunen där laget spelar. Uträknad 20151118 

(Egen figur) 

 

Figur 3:5 visar statistik över hur många procent av kommunens befolkning som går på fotboll. 

Det här är för att se hur bra klubbarna har marknadsfört sig i kommunen utifrån de 

förutsättningar lagen har sett till hur många det bor i stadens kommun. Det här är intressant 

för att se hur stort upptagningsområde klubbarna har att arbeta med och nå ut till med sin 

marknadsföring för att locka en större publik till matcherna. Underlaget för invånarantalet i 

varje kommun är hämtat från Statistiska Centralbyråns hemsida (scb.se 20151118) 

 

I det här fallet har Kalmar FF tillsammans med Elfsborg den största skaran supportrar sett till 

hur många det bor i stadens kommun. Den här statistiken säger dock inte att Kalmar FF har 

det största publikantalet men sett till hur många det bor i kommunen lockar klubben flest 

personer. De här tio procenten som Kalmar FF lockar till sina matcher behöver inte vara 

samma personer som går varje match, men det ger ändå en uppfattning om hur väl klubben 

når ut till sitt upptagningsområde. En intressant jämförelse blir då mot AIK som representerar 

den största kommunen i den här studien men som endast lockar två procent av befolkningen.  
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3.4 Sociala medier 
Här presenteras hur många följare lagen har på de sociala medierna Facebook och Twitter. 

Allt underlag i tabellen är hämtat från respektive lags personliga Facebooksida och 

Twitterkonto. 

 

Lag Facebook Twitter 

AIK 163 000 26 800 

Elfsborg 37 300 5 500 

Gefle 7 800 2 300 

Hammarby 70 400 15 900 

Kalmar 18 000 3 300 

Norrköping 28 300 5 000 

Figur 3:6. Statistik över antalet Facebook ”gilla”-markeringar och Twitterföljare 20151118. 

(Egen figur) 

Figur 3:6 visar hur många klubbarna har lyckats nå ut till via de sociala medierna. Många lag 

ser sociala medier som en viktig källa för att skapa relationer till sina supportrar. Där används 

främst plattformarna Facebook och Twitter för att lägga ut de allra senaste rapporterna om 

vad som skett i klubben för att informera följarna. Tabellen är därför viktig för att kunna se 

hur många människor klubbarna har kunnat nå ut till med sin marknadsföring och vilken 

potential det finns runt de sociala medierna. 

 

I tabellen ovan går att avläsa att AIK har flest antal Facebook ”gilla”-markeringar medan 

Gefle som är den minsta klubben i den här studien har minst antal ”gilla”-markeringar. På 

Twitter går det att utläsa att AIK fortfarande har flest antalet följare medan Gefle återigen har 

minst antal följare.  
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4. Marknadsföringsstrategier 
 

I det här kapitlet kommer det att redogöras för de teoretiska grunderna för den här studien. 

Ett antal begrepp kommer att brytas ner för att ge en förståelse och förklaring kring vad de 

handlar om. De här teoretiska begreppen är kopplade till vår frågeställning och det är också 

utifrån de här begreppen som diskussionen av det empiriska materialet kommer att grunda 

sig på. Som en inledning på det här kapitlet kommer en modell redovisas för som visar på hur 

tre olika marknadsföringsstrategier är beroende av varandra. 

 

Utifrån ett arenaperspektiv kan nedanstående figur jämföras med att i det första lagret, 

territorial logic, finns själva platsen som är arenan. I det andra lagret, business logic, finns 

klubbledningen och de aktörer och sponsorer som klubben arbetar tillsammans med i ett 

nätverk. I det tredje lagret, experiential logic, finns själva upplevelsen som i det här fallet till 

exempel kan vara stämningen på matchen eller kringarrangemang i samband med matchen. 

För att kunna skapa en upplevelse krävs det att det finns en plats där upplevelsen kan utspela 

sig samt att det finns aktörer som ser till att upplevelsen kan äga rum och marknadsföra den. 

För att upplevelsen i sig ska få någon uppmärksamhet krävs också att själva platsen 

marknadsförs där den utspelar sig. Det behöver också finnas ett nätverk som gör 

marknadsföringen av platsen och upplevelsen möjlig och det är där klubbledningen 

tillsammans med andra aktörer och sponsorer kommer in.  

 

 

Figur 4:1. Three logics and the destination management failure cycle (Beritelli, Bieger & 

Laesser 2013:3) 



20 

 

Enligt Beritelli, Bieger & Laesser (2013:3-4) är det första lagret territorial logic, som 

omfattar den offentliga sektorn och lokalbefolkningen. De som finns här är alla aktörer och då 

även besökare som är på plats. De använder mentala och fysiska kartor för att orientera sig 

vilket är baserat på vilken kunskap de har sedan tidigare. I det mittersta lagret som heter 

business logic existerar företagen. Där samverkar olika företag i nätverk och planerar och 

behandlar vad som ska ske. Det sista lagret är experiental logic och handlar om hur turisten 

uppfattar sin upplevelse, där turisten upplever och där tjänster, sevärdheter, aktiviteter och 

möten med kulturella sammanhang och abstrakta landskap sker (Beritelli, Bieger & Laesser 

2013:3-4). Mellan de här tre lagrena arbetar och försöker marknadsföringsorganisationer att 

hitta sätt att främja processen och öka konkurrenskraften för att säkerhetsställa en hållbar 

utveckling. Men det är här som organisationerna ofta misslyckas att uppnå planer som håller i 

längden och hållbara strategier (Beritelli, Bieger & Laesser 2013:4).   

 

Figuren visar alltså på vilka förutsättningar som krävs för att skapa en upplevelse och hur alla 

delar i modellen behöver marknadsföras för att lyckas. På det här sättet ser vi relationship 

marketing, experiential marketing och place marketing som beroende av varandra. Enligt 

Seongseop Kim och Morrsion (2005:245) så uppfattar turister marknadsföring på olika sätt 

beroende på bland annat nationalitet, ålder och kön. Det här talar för att olika strategier är 

nödvändiga att använda för fotbollsklubbarna och att de därmed inte kan förlita sig på enbart 

en strategi för att locka till sig mer folk.  

 

4.1 Relationship Marketing 
Relationship marketing (RM) är i bredare utsträckning definierad som ”alla 

marknadsaktiviteter riktade mot att skapa, utveckla, och upprätthålla framgångsrika 

relationsutbyten” (Beck, Chapman & Palmatier 2015:3). Genom att använda olika strategier 

för att bygga upp kundrelationer kan det resultera i ökad försäljning och resultat över tid. Det 

gäller speciellt då säljare inför de här strategierna innan konkurrenterna hinner göra det och 

när intensiteten i konkurrensen blivit högre (Beck, Chapman & Palmatier 2015:3).  

 

För att göra RM framgångsrikt har Grönroos redovisat tre huvudvillkor. Ett, att kunden måste 

vilja ha tjänsten ständigt, två att kunden kan välja en serviceleverantör och tre att det måste 

finnas olika leverantörer (Stravos, Pope & Winzar 2008:136). Sportchefer kan samtidigt förstå 

det generella konceptet av RM och hur det sedan ger och gynnar genom fördelar till sina 
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organisationer. Det här genom att det ger möjligheter som att inleda, bevara och att möjligtvis 

reparera relationer med dem som konsumerar sport (Magnusen, Kim & Kim 2012:502). Det 

som är viktigt för en relation är faktorer som tillit och engagemang. Genom de här två 

faktorerna finns grunden för att kunna tillämpa en framgångsrik RM. Uppfattad ömsesidighet 

kan ses som en central roll i att motivera konsumenterna för att utveckla den här tilliten och 

engagemanget (Magnusen, Kim & Kim 2012:504-505). 

 

 

Figur 4:2. En åskådares intentioner (Magnusen, Kim & Kim 2012:505) 

 

Enligt Magnusen, Kim och Kim (2012:505) visar ovanstående figur att genom tidigare 

erfarenheter med ett lag och en ömsesidighet kan tillit och engagemang skapas för att få folk 

att konsumera sport och skapa en stark relation, därav de dragna pilarna. För att bygga en 

relation och för att komma åt åskådarnas intentioner att gå på match går det att se olika saker 

som behövs för att stärka åskådarens ställningstagande. Den här figuren (4:2) beskriver vad 

som behövs för att komma åt åskådarens avsikt med att gå på en match. En ömsesidighet 

mellan båda sidor ger en positiv effekt på tillit och engagemang. Därför kan ömsesidigheten 

spela en central roll när det kommer till att motivera konsumenterna att utveckla förtroendet 

för engagemanget. Ömsesidigheten ska vara väl balanserad mellan konsumenten och 

relationsutbytet som sker med idrottsorganisationen. Ömsesidigheten skapar en känsla där du 

har en skyldighet att återbetala och att ta emot tjänster eller produkter. Alltså kan 

uppfattningen om ömsesidigheten göra att du ökar åtagandenivåerna hos konsumenterna 

(Magnusen, Kim & Kim 2012:505).  

 

Som tidigare nämnt ger ömsesidigheten en positiv effekt på tillit och engagemang. Tillit finns 

när den ena partnern har förtroende för ett utbyte och där tillförlitlighet och integritet 
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föreligger (Magnusen, Kim & Kim 2012:506). Enligt Giddens (1996:36) så definieras tillit 

som "förtroende för eller förlitan på att någon eller något har en viss egenskap eller attribut 

eller att ett påstående är sant". Vad gäller tillit visar konsumenterna det då de visar ett 

förtroende för idrottsorganisationen att den kan leverera något som konsumenten uppfattar 

som en acceptabel tjänst eller produkt. En god tillit kan därför leda till att konsumenterna 

konsumerar sporten genom att köpa biljetter och att de närvarar som åskådare (Magnusen, 

Kim & Kim 2012:506). Engagemang förstärker relationen mellan konsument och 

organisationen och kan därför påverka framtida konsumentbeteenden. Engagemanget har en 

roll där konsumenten får vara den huvudsakliga drivkraften när det gäller beteenden hos 

åskådaren. Genom ett starkt engagemang går det att arbeta vidare på en relation och som 

sedan växer sig starkare. (Magnusen, Kim & Kim 2012:507). 

 

Lyckas en klubb bygga den här långsiktiga relationen med sina supportrar finns det en större 

möjlighet för ekonomisk vinning. Trogna supportrar tenderar att vara mindre känsliga mot 

prishöjningar, de sprider med större sannolikhet positiv word of mouth och är mer troliga att 

köpa andra produkter och tjänster relaterade till klubben (Clowes & Tapp 1998:20). I sin 

artikel definierar Chen (2006:219) relational marketing som: 

 

"to establish, maintain and enhance relationships with customers and other partners, at a 

profit so that the objectives of the parties involved are met. This is achieved by mutual 

exchange and fulfillment of promises". (Chen 2006:219) 

 

I övrig litteratur om relational marketing understryks att tillit och åtagande ses som den mest 

väsentliga delen i vilket långsiktigt förhållande som helst (Chen 2006:221). Där handlar det 

om att anta ett kundfokus där de viktigaste fördelarna är en ökad kundlojalitet, större vinster 

och att generera sänkta marknadsföringskostnader. I den nutida marknadsföringen är RM en 

viktig och etablerad del som ofta tillämpas (Stravros, Pope & Winzar 2008:135).  

 

Studier visar att positiva resultat för idrottsorganisationer kan ses tack vare att de använder sig 

av RM strategier (Stravos, Pope & Winzar 2008:136). RM måste dock undersökas inom en 

mängd olika sammanhang och mellan många olika grupper av konsumentsegmentet eftersom 

att det inte går att tillämpa RM från en studie till en annan. Det beror på att de grundläggande 

egenskaperna skiljer sig vad gäller utbyte mellan olika konsumentsegment, produkter och 

sammanhang. Utbytet mellan de olika relationerna varierar alltså mellan olika parter. Det är 
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inte säkert att det går att föra ett exempel inom en sport vidare till en annan. Resultaten kan 

alltså inte vara jämförbara och generaliserbara för alla länder och sporter. Men om likheter 

artar sig som målgrupper, kan extern giltighet kompenseras genom de här likheterna mellan 

studierna (Magnusen, Kim & Kim 2012:519).  

 

Sponsorer 

Sponsorer står för en viktig del av fotbollsklubbarnas marknadsföringsstrategier och används 

av lagen för att kunna kommunicera med den större publiken och för att skapa 

konkurrensfördelar på marknaden (Biscaia, Correia, Ross & Rosado 2014:7). Den vanligaste 

formen av sponsorskap i Europa är att företagen har sina namn tryckta på lagens tröjor och 

utrustning som till exempel Manchester United och AON. Att företagen köper 

namnrättigheter till exempelvis arenor förekommer också men är än så länge inte lika utbrett 

(Martinez & Janney 2015:211). Inom fotbollsvärlden definieras sponsorskap som:  

 

"a business-related partnership between a sponsor and a football club based on reciprocity 

and commercial motives" (Biscaia et al. 2014:9) 

 

Det här innebär att klubben får pengar eller andra kommersiella fördelar medan sponsorn får 

greppbara eller icke greppbara förmåner för att associeras med laget. Den här relationen är 

viktig för båda parter då både klubben och företaget vill ut nå till marknaden som innehas och 

kontrolleras av den andra (Biscaia et al. 2014:9). 

 

Sociala medier 

Marknadsföring av sport via internet har kommit att bli den bästa grunden för att bygga upp 

en samlingspunkt för fansen till ett professionellt sportlag där supportrarna och klubben kan 

interagera med varandra (Ioakimidis 2010:271). Internet utnyttjas för att bygga nya relationer 

och för att utveckla de befintliga. För att attrahera fans och kunna bibehålla fans är autenticitet 

och engagemanget från användarna den största påverkan till att det här fungerar 

(Pronschinske, Groza & Walker 2012:221). Genom att bygga upp en webbsida med innehåll 

såsom ljud -och filmklipp, podcasts och livesändningar från matcher är det nu lättare att nå ut 

till fler människor (Ioakimidis 2010:271). Supportrar kan även genom internet köpa biljetter, 

engagera sig i chattrum eller spela på matcher. Supportrar vänder sig till internet som forum 

eftersom att de får tillgång till liveuppdatering av statistik och för att det reducerar priset och 
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därmed sparar de in pengar (Yo 2007:214). 

 

Även om det idag är fler som har tillgång till internet finns det en problematik i att locka 

besökare till en hemsida, då allt fler nu för tiden vill ha mer förmåner när det kommer till 

upplevelser online. Vid skapandet av en hemsida till en klubb är det därför viktigt att det finns 

en möjlighet för fansen att tala med varandra och med organisationen. Då kan 

marknadsförarna dra nytta av det här då det ger en större inblick och förståelse av vad fansen 

vill ha. Utefter det kan de sedan utveckla och förfina sina marknadsföringsstrategier för att 

möta fansen efterfrågan. Genom att möta behovet som fansen har kan klubben nå ett viktigt 

mål i att skapa en hemsida som användarna återvänder till regelbundet (Ioakimidis 2010:274). 

 

4.2 Experiental Marketing 
Experiential marketing, vidare refererat till som EM, har de senaste två decennierna blivit allt 

mer populär bland marknadsförare som ser det som ett nytänkande angreppsätt för att kunna 

tillgodose kundernas förväntningar och för att skapa konkurrenskraftiga fördelar på 

marknaden. Det här har också anammats av sportindustrin (Chanavat & Bodet 2014:323). 

Grundstommen i den här marknadsföringsstrategin handlar om att skapa oförglömliga 

upplevelser för åskådarna baserat på erbjudanden relaterat till huvudprodukten eller tjänsten 

(Chanavat & Bodet 2014:323-324). När en kund köper en upplevelse så betalar han eller hon 

för att få vara med om en rad minnesvärda händelser som är iscensatta av ett företag för att 

engagera kunden på ett personligt plan (Pine & Gilmore 1999:2). Upplevelseerbjudandet sker 

när företaget använder sina tjänster som en scen och sina varor som rekvisita för att fånga en 

konsument. Upplevelseköparnas värde blir då det som företaget visar under en specifik tid 

(Pine & Gilmore 1999:11-12). En upplevelse kan inte ges från ett företag till en konsument då 

företaget bara kan skapa miljön och förhållandet där konsumenten kan få en upplevelse. 

Upplevelsen skapas inne i människan där hur den upplevs beror på individens sinnesro och 

det tillfälliga humöret i reaktion med den miljön som skapats (Mossberg 2007:60) (Ooi 

2005:52). 

 

Definitionen av en upplevelse är när ett konstant flöde av känslor och tankar inträffar under 

samma ögonblick då medvetande äger rum (Mossberg 2007:60). Ooi (2005:51) säger att 

upplevelsen uppstår ur människans sociala och kulturella bakgrund och att upplevelsen är 

mångfacetterad och den uppstår lika mycket från den fysiska miljön som den sociala 
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meningen med aktiviteten, vilket gör att människor får olika upplevelser även om de gör 

samma sak. Avgörande faktorer för en kund och dennes upplevelse är hur de tidigare 

upplevelserna som kunden har med sig påverkar kundens framtida upplevelser, den sociala 

miljön med andra konsumenter, självbetjäningstekniker och varumärke. Det här är faktorer 

som påverkar köpbeteendet hos den potentiella kunden (Chanavat & Bodet 2014:326).  

 

Uppbyggnad av experiential marketing 

 

 

Figur 4:3. Characteristics of Experiential Marketing (Schmitt 1999:58) 

 

Ovanstående figur visar de fyra beståndsdelarna som EM är uppbyggt på. 

 

Customer experience 

Till skillnad från tidigare traditionell marknadsföring där tilläggstjänster och fördelar stod i  

centrum ligger fokus här på kundupplevelsen. Upplevelsen inträffar som ett resultat av möten 

eller att genomgå och leva genom saker. Av det här ges känslomässiga värden istället för 

funktionella värden som den traditionella marknadsföringen bidrar till (Schmitt 1999:57).  

 

Consumption is an holistic experience 

Det handlar om att inte tänka exempelvis schampo, duschtvål eller raklödder utan att istället 

tänka 'badrumsprodukter'. Frågorna som ställs är: vilka produkter passar in i den här 

konsumtionssituationen? Samt, hur kan de här produkterna med paketering och 

marknadsföring, förstärka upplevelsen för konsumenten? Det handlar också om att se på 

konkurrensen på ett annat sätt jämfört med traditionell marknadsföring. Inom EM konkurrerar 
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exempelvis McDonalds med all annan snabbmatsverksamhet men i en tidigare syn på 

marknadsföring så konkurrerade McDonalds enbart mot Burger King (Schmitt 1999:58).  

 

Customers are rational and emotional animals 

För marknadsförare inom EM är kunden både rationellt och känslomässigt styrd. Lika ofta 

som kunden tar rationella beslut tar den också känslomässiga beslut då upplevelserna som 

marknadsförs ofta är riktade mot våra känslor och människans jakt på att förverkliga fantasier 

och att ha kul (Schmitt 1999:58-59). 

 

Methods are eclectic 

Det finns inte en specifik metod för EM utan de metoder och verktyg som används är 

differentierade och mångfacetterade. De kan både vara kvantitativa och kvalitativa, verbala 

och visuella eller utspela sig i ett stängt laboratorium eller på en offentlig plats. Det finns dock 

en sak gemensamt och det är att alla metoder är ideografiska, alltså att de är anpassade utefter 

situationen snarare än att de är formade på ett och samma sätt för alla informanter (Schmitt 

1999:59). 

 

Inom EM finns det också två stycken strategiska ramverk för hur upplevelser hanteras som är 

Strategic Experiential Modules och Experience Providers (Schmitt 1999:60), vidare refereras 

de här som SEMs och ExPros. Det finns fem stycken SEMs som alla har olika typer av 

inneboende strukturer och principer (Schmitt 1999:62) och de används för att skapa olika 

typer av upplevelser för kunderna. De upplevelser som kan skapas med hjälp av SEMs är 

sinnesupplevelser, känsloupplevelser, relationsupplevelser, upplevelser som får människan att 

tänka och upplevelser som får människan att agera. Sinnesupplevelser är relaterade till 

människans fem sinnen, syn, hörsel, känsel, smak och lukt som används för att särskilja 

produkter och företag från varandra, motivera kunden och öka värdet av en produkt. 

Känsloupplevelser är riktade till människans innersta känslor och uppfattningar med målet att 

skapa en känslomässig upplevelse som sträcker sig från lätt positiv till stark glädje och 

stolthet. Upplevelser som får människan att tänka lockar till att använda intellektet genom 

problemlösningar och kreativitet och används ofta i marknadsföringssyfte för teknik -och 

designprodukter (Schmitt 1999:61). Upplevelser som syftar till att få människan att agera 

handlar om att visa på alternativa sätt att göra saker, till exempel förändringar i livsstil. Det 

här motiveras ofta genom förebilder och används ofta av sportföretag. Relationsupplevelser 

innehåller aspekter från sinne, känslor, tänkande och agerande och handlar om att locka fram 



27 

 

individens önskan om att förbättra sig själv, det framtida jaget som den relaterar till. 

Lockelsen ligger i att uppfattas positivt av andra personer i ens omgivning (Schmitt 1999:62).  

 

Det andra ramverket inom EM är alltså Experience Providers (ExPros) som handlar om hur 

SEMs implementeras. ExPros behandlar kommunikation, visuell och muntlig skyltning, 

produktnärvaro, media och varumärkessamarbete. För att skapa en upplevelse måste ExPros 

hanteras på tre sätt, sammanhängande, konsekvent över en längre tid och genom att lägga 

märke till detaljer och använda varje ExPro till dess fulla potential (Schmitt 1999:62-63).  

 

Strategiska problem med experiential marketing 

Att arbeta med EM kan också skapa strategiska problem längs vägen där mycket handlar om 

att finna en balans i marknadsföringen. Ska marknadsföringen av en produkt eller tjänst 

intensifieras eller tonas ner, ska den förstärkas eller förenklas, breddas eller fokuseras eller 

separera eller föra samman? Det handlar om att lyckas balansera de här frågorna för annars 

riskerar marknadsföringen att uppfattas som smaklös om du överarbetar eller om det är för 

nedtonat så går inte budskapet fram (Schmitt 1999:64-65). Ledorden för EM inom ett företag 

måste vara kreativitet och innovation (Schmitt 1999:66).  
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4.3 Place Marketing 
Enligt Syssner (2012:11) är platsmarknadsföring "ett långsiktigt, strategiskt arbete som syftar 

till att förändra, förbättra eller förstärka bilden av en plats" och som främst handlar om ett 

"medvetet synliggörande av vissa aspekter av platsen". Platsmarknadsföring handlar också 

om att maximera den ekonomiska och sociala effekten i en stad eller område mot de mål som 

satts upp för platsen. På det viset utvecklas och främjas området utifrån behoven som både 

besökarna och de boenden har (Bramwell & Rawding 1996:201-202). 

 

 

Figur 4:4. Olika målgrupper för place marketing (Zenker & Martin 2011:34) 

 

Ovanstående figur ger en bild av de huvudsakliga kategoriserade målgrupperna för place 

marketing som är (1) besökare, (2) invånare och (3) företag och industrier. De tre kategorierna 

har olika syften med platsen och därmed skiljer sig också behoven mellan dem. Inom de här 

kategorierna finns det mer specifika målgrupper att inrikta sig på. Den första kategorin 

handlar om affärsturister och fritidsresenärer där det huvudsakliga syfte ligger på 

fritidsaktiviteter som shopping och kulturupplevelser. Den andra kategorin handlar om 

befolkningen och arbetarna (Zenker & Martin 2011:34) där huvudsyftet är att skapa en 

stolthet hos invånarna för sin plats (Ek 2005:82). Den tredje kategorin tar upp investerare och 

företag som är intresserade av det som rör affärer på platsen (Zenker & Martin 2011:34). 

Även Syssner (2012:14) har ett liknande synsätt på hur marknadsföring av platser går till där 

hon säger att den riktas åt flera olika håll samtidigt. Utåt sett vänds det mot turister och 

investerare, inåt är det mot befolkningen och internt till politiker och tjänstemän (Syssner 

2012:14) (Ek 2005:82).  

 

Platsen som en del av marknadsföringen för sport är högst väsentlig och spelar stor roll för 

hur tillvägagångssättet med marknadsföringen och slutresultatet för en sportprodukt blir 
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(Schneider & Bradish 2006:206). Destinationen spelar en stor roll när marknadsföring av ett 

event äger rum. Grunden till det resonemanget ligger i tidigare forskning där 

evenemangsbesökaren av ett event även vill lära sig mer om orten och att det i slutändan 

påverkar besöksvalet av ett event (Kim & Chalip 2004:703). Att marknadsföra sig internt ses 

som en viktig del och en fördel för värden av evenemanget. Med stöd från invånarna i staden 

skapas ett större engagemang och samarbete mellan lokalinvånarna. Staden som är värd för 

evenemanget bör ta i beaktning hur mycket de som investerar i evenemanget bryr sig om 

staden. Visas det ett engagemang och intresse för staden från investerarna blir chansen större 

att lokalbefolkningen stöttar evenemanget (Gursoy & Kendall 2006:618).  

 

Förutom att rikta sig till besökare, invånare och investerare syftar platsmarknadsföringen 

också till att skapa en identitet och en känsla för platsen hos befolkningen. Intresset i att skapa 

en identitet ses som ett resultat av att människan idag är mer rörlig än någonsin vilket leder till 

att människans känsla för den lokala platsen minskar och engagemanget krymper (Syssner 

2012:78). Att skapa en rumslig positionering i ett större geografiskt rum är ett sätt att svara på 

var platsen är belägen någonstans samt för att kunna knyta ett visst antal bestämda värden till 

platsen. Det här kan göras genom slogans där 'Stockholm - the Capital of Scandinavia' och 

'Helsingborg - sundets pärla' är några exempel (Syssner 2012:71).  

 

Platsen kan ses från två perspektiv, dels som ett fysiskt läge och dels som ett distributionssätt. 

I inledningsfasen av ett marknadsföringsprojekt är det alltså platsen som spelar en 

huvudsaklig roll i bestämmandet av den strategi som ska användas. I slutändan är det också 

platsen som har den avgörande rollen för konsumentens helhetsupplevelse och tillfredställelse 

(Schneider & Bradish 2006:206). Det här gör också platsen till den del inom 

marknadsföringen som är svårast att anpassa då de fysiska delarna redan är förbestämda och 

inte går att forma av marknadsförarna (Schneider & Bradish 2006:209). Inom begreppet plats 

finns ett antal komponenter som bör tas hänsyn till vid marknadsföringen. Det första är 

tillgängligheten där tidigare studier har visat att 90 procent av åskådarna bör nås inom ett 

område som kräver max 20 minuters restid. Det här refereras till som 90:20-regeln. 

Tillgängligheten handlar också om möjligheten för åskådarna att ta sig till evenemanget eller 

arenan (Schneider & Bradish 2006:209).  

 

Likt tillgängligheten så bör också täckningsområde beaktas i marknadsföringen vilket är 

synnerligen viktigt i långsiktiga och återkommande evenemang. Där handlar det om restiden 
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för de inbitna åskådarna som ofta identifieras genom segmentering. Det mest kritiska att ta 

hänsyn till inom det här området är demografin kring konsumenterna, varaktigheten hos 

evenemanget och hur ofta det utspelar sig, det känslomässiga bandet mellan supportrar och 

laget och de fördelar de får genom olika erbjudanden (Schneider & Bradish 2006:210). 

En annan komponent är bekvämligheter där det som marknadsförare handlar om att vara 

kreativ och tillgodose samt överträffa åskådarnas förväntningar. Vad för sorts bekvämligheter 

kan variera beroende på evenemang det är därför viktigt att veta vad konsumenterna vill ha 

men det handlar ofta om mat -och dryckesförsäljning samt teknologiska lösningar som WI-FI 

(Schneider & Bradish 2006:209). Det gäller också att beakta det kringliggande området i 

marknadsföringen. Genom att uppmärksamma omgivningarna och övrigt sportrelaterat kring 

arenan med en regional koppling, är det lättare att maximera den totala upplevelsen 

(Schneider & Bradish 2006:211). 
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5. Klubbarnas marknadsföringsarbete 
 

I följande kapitel kommer empiriinsamlingen från intervjuerna att presenteras samt med 

kompletterande information från klubbarnas verksamhetsberättelser. Här redogörs för hur de 

olika fotbollsklubbarna arbetar med sin marknadsföring utifrån de tre strategier som 

presenterades i teorikapitlet. Varje del kommer också att avslutas med en graderingsskala där 

det utifrån vår subjektiva uppfattning graderas vilka lag som anses arbeta minst respektive 

mest med den strategi som har presenterats.  

 

5.1 Det relationsbyggande arbetet 
I den här delen kommer klubbarnas relationsbyggande insatser genom relationship marketing 

att tas upp. Hur de arbetar med sina supportrar och sponsorer genom kampanjer och sociala 

medier exempelvis. 

 

Biljettförsäljning och kampanjer via sociala medier 

Mycket av klubbarnas arbete kring relationsbyggande kretsar idag kring de sociala medierna 

som Facebook, Twitter, Instagram och egna hemsidor. Efter att ha gjort intervjuerna har vi 

sett att de sociala medierna används för två huvudsakliga ändamål och det är för att skapa en 

kontakt med supportrarna och som ett hjälpmedel att marknadsföra sig och sälja biljetter. 

Hammarbys egen hemsida har mellan 1,5-2 miljoner besökare varje månad och har blivit en 

stark plattform för klubben när det kommer till biljettförsäljningen. Tack vare att klubbens 

övriga sociala medier också lockar mycket folk behöver de inte marknadsföra sig lika mycket 

utanför de här kanalerna (Patrik Blomquist 2015). AIK visar upp liknande besökssiffror med 

över 1 miljon besökare på sin officiella hemsida (AIK Verksamhetsberättelse & 

Årsredovisning 2014:18). Gabriel Niklasson (2015), ansvarig för AIKplay i AIK, säger att det 

naturligtvis underlättar med att ha många följare då det blir lättare att nå ut till fler. Han 

poängterar dock att det hela tiden krävs ett hårt arbete för att bibehålla klubbens starka 

position och att det alltid går att göra saker bättre.  

 

Många klubbar ser också sociala medier och hemsidor som bra sätt att skapa riktade 

kampanjer till sina supportrar och kunna sticka ut lite mer. Per Rosenqvist (2015), 

marknadschef i Kalmar FF, säger att de försöker vara något mer skarpa och edgy i sin 

kommunikation på sociala medier då det tillåts på ett annat sätt där. Det här är också något 
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som de har tilldelats priser för. Per Dahlström (2015), säljare i Gefle IF, är också inne på att 

våga sticka ut och marknadsföra det som klubben tycker att de har gjort bra, vilket han anser 

Gefle har blivit bättre på det senaste året. Bland annat genom att tidigare än någonsin gå ut 

med vilka nya spelare klubben har värvat, vilket de också fått en bra respons på. I IFK 

Norrköping sker marknadsföringen mer på sociala medier och trenden går mot filmskapandet. 

Det handlar om att bygga upp känslor och sälja en upplevelse till folket vilket det kan vara 

svårt att ge uttryck för i bara bilder (Mårten Jacobsson 2015 Marknadsansvarig IFK 

Norrköping).  

 

Relationsskapande till supportrar 

I relationsskapandet med supportrarna ser också klubbarna sociala medier som ett bra verktyg 

och där har alla föreningar en eller flera specifikt ansvariga för hanteringen av sociala medier. 

I Elfsborg är två personer ansvariga för uppdateringen och för att få in supportrarna så att de 

känner sig delaktiga och kommer nära laget. De gör också kampanjer där spelarna involveras 

via sin egna Twitter -och Instagramkonton, exempelvis genom att skapa hashtags där bilder 

läggs upp från när spelarna har varit ute och träffat supportrar (Jonas Kallin 2015 

Biljettansvarig - Privatmarknad IF Elfsborg). I Kalmar FF ligger ansvaret att sköta klubbens 

sociala medier på företaget Wilson Creative, där en person har ett visst antal timmar i veckan 

att lägga på den här arbetsuppgiften. När det gäller Instagram och Twitter finns det även 

anställda inom klubben som hjälper till och däribland klubbprofilen Henrik Rydström. Det 

handlar om att kunna ge den djupare informationen som tilltalar den hängivna supportern och 

genom att många har en relation till Henrik Rydström blir det mer genuint (Per Rosenqvist 

2015). AIK involverar också sina spelare via Instagram men det händer inte ofta enligt 

Gabriel Niklasson (2015). Mårten Jacobsson (2015) tycker att IFK Norrköping har blivit 

bättre på användandet av sociala medier det senaste året och de ser det framförallt som en bra 

plattform för att knyta till sig nya supportrar, samtidigt som det gäller att behålla de befintliga.  

 

Relationsskapandet finns även utanför de sociala medierna. Hammarby arbetar tätt ihop med 

sina fans där de bjuds in att tillsammans med ledningen kunna ge sina synpunkter på 

platsbiljetter, årskort och prissättning. Fansen är också involverade i diskussionerna kring var 

de olika supportergrupperna ska stå på arenan och det finns också en daglig kommunikation 

med tifogrupperna. Det är också fansen som i samarbete med Hammarby står för skapandet, 

tryckningen och försäljningen av klubbens matchprogram (Patrik Blomquist 2015). Enligt 

Patrik Blomquist (2015) kommer det stora engagemanget ifrån att Hammarby har släppt lite 
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på kontrollen för att låta fansen vara med och utveckla produkter och tjänster. Han ser också 

klubbens ungdomsverksamhet, som är en av de största i Europa, som en viktig del i det hela.  

 

"De här ungdomarna som sagt det är de som ska stå på läktaren och heja på vårat lag och 

sitta där med sina polare och sitta med en bira efter jobbet och titta på Bajen. Så det är en    

väldigt viktig, man får vara lite cynisk [sic], rekryteringsbas av framtida publik."  

(Patrik Blomquist 2015) 

 

I Kalmar FF arbetas det också med ungdomar för att skapa relationer och en goodwill för 

framtiden. Klubben har vid vissa matcher bjudit in alla föreningar i Kalmar Län, runt 1 000-1 

500 stycken, och sagt att alla under 18 år får gå på matchen gratis och de får ha med sig två 

ledare/tio personer (Per Rosenqvist 2015).    

 

I Elfsborg handlar relationsbyggandet mycket om samarbeten där Jonas Kallin (2015) tar upp 

PRO som ett exempel. För att nå ut till den målgruppen kan klubben exempelvis anordna en 

pensionärsmatch eller erbjuda föreningen ett antal biljetter till lägre pris. Det är dock inte 

Elfsborg som står som avsändare till erbjudandet utan det är alltid samarbetspartnern som gör 

det. Det handlar om att de känner sina medlemmar bäst och kan därför anpassa sig efter dem 

när det gäller att nå ut (Jonas Kallin 2015).  

 

IFK Norrköping tillsammans med den gamla klubbprofilen Gunnar Nordahls familj gjorde en 

drive där det såldes rabatterade årskort till klubbens ståplatssektion, Curva Nordahl. Gunnar 

Nordahls familj skickade hälsningar som lades ut på sociala medier och från att komma från 

en säsong där klubben var inblandad i bottenstriden lyckades de ändå sälja 2 000 årskort mot 

det tidigare årets 300. Det resulterade i att den läktaren i ett flertal matcher var slutsåld med 4 

000-4 500 personer (Mårten Jacobsson 2015). 

 

Sociala projekt 

Samtliga klubbar är också involverade i sociala projekt i samhället av något slag och mycket 

fokus ligger idag på flyktingsituationen och integration. I Kalmar FF arbetas det mycket med 

punktinsatser som kan handla om att sponsorer går in och köper 100 biljetter för en symbolisk 

summa för att låta flyktingar komma och se en fotbollsmatch. De här punktinsatserna sköts 

kontinuerligt och det klubben vill verka för är den stora integrationen där fotbollen är ett bra 

verktyg då det är ett universellt språk. Det handlar också om att finnas på plats i samhället där 
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det behövs, som i Norrliden exempelvis (Per Rosenqvist 2015). Elfsborg har det senaste året 

arbetat mycket med ett integrationsprojekt som heter LikaOlika tillsammans med Borås Stad 

som har hand om boenden dit det kommer många ensamkommande barn och ungdomar men 

även vuxna och familjer. Flyktingarna erbjuds där att komma till arenan vilket ses som 

positivt då de får träffa andra människor, lära sig språket och klubbens egna supportrar får 

träffa dem. På sikt kan det också leda till att flyktingarna blir supportrar av laget då många av 

dem kommer att få stanna i Sverige (Jonas Kallin 2015). Gefle ser också det sociala 

engagemanget som relationsbyggande och där de sett ett stort intresse för fotboll hos 

flyktingbarn. Klubben brukar bland annat ordna så att de får komma och träffa spelare och på 

så sätt väcka ett intresse (Per Dahlström 2015).  

 

AIK är involverade i ett integrationsprojekt för ensamkommande flyktingbarn. Det här gör 

inte AIK för att visa hur duktiga de är utan för att klubben har en roll i samhället och måste ta 

ett ansvar. Om det på sikt ger en större publik är det bra men målet är att göra en insats i 

samhället (Gabriel Niklasson 2015). AIK är också medarrangör till att erbjuda fotbollsspel på 

fredagskvällar i Rinkeby. Det sker genom ett drop-in-system där alla är välkomna att delta 

och syftet är att minska skadegörelse och kriminalitet (AIK Verksamhetsberättelse 2014:19). I 

Norrköping har det precis startats upp ett projekt som heter Lagandan som också berör det 

sociala engagemanget (Mårten Jacobsson 2015). Patrik Blomquist (2015) i Hammarby 

berättar om initiativet som klubben tagit nyligen att bjuda in ett fotbollslag från Irak, med 

över 100 miljoner fans, för att spela en match här i Sverige. Då det finns många nysvenskar i 

Stockholms södra förorter ser Hammarby det som en möjlighet för dem att få se sitt lag på 

svensk mark. Han säger att det här är ett viktigt projekt både vad gäller integration och för att 

motverka främlingskap samtidigt som han hoppas att fler kan få upp ögonen för Hammarby. 

Klubbens mål är att göra anordna en sådan här match en gång om året och att det nästa gång 

kan bli mot ett turkiskt lag till exempel (Patrik Blomquist 2015).  

 

Målgrupper 

AIK arbetar med breda målgrupper och lyckas nå ut till de här på ett bra sätt enligt Gabriel 

Niklasson (2015). Klubben har en väldigt stor familjeläktare och en integrerad publik med 

människor som bott hela livet i Sverige och människor som kom till Sverige för en vecka 

sedan. För AIK handlar det mer om att försöka locka de personer som kanske går på två till 

tre matcher per år till att istället gå på fem till sex matcher. De personer som inte går på 

matcherna alls kostar för mycket tid, pengar och kraft att försöka locka, gentemot vad det ger 
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tillbaka (Gabriel Niklasson 2015). Elfsborg arbetar med olika målgrupper beroende på 

speldatum och speltid. När det är match en söndag klockan 15 eller 17.30 till exempel så är 

det uteslutande barnfamiljer som marknadsföringen riktas till. Det har helt enkelt att göra med 

att barnfamiljer inte går på en match som spelas klockan 19 på en måndag (Jonas Kallin 

2015). Hammarby har sett en ökning av antalet kvinnliga besökare och barnfamiljer. Det här 

beror till största del på den nya arenan och att den i sig har lockat till sig de här nya 

målgrupperna enligt Patrik Blomquist (2015).  

 

När det kommer till att hitta målgrupper i Gefle ser klubben till vilka som kan ha ett intresse 

för sport. Där finns det en stor hjälp i att se vilka som är intresserade av de lokala 

konkurrenterna, bandylaget SAIK och ishockeylaget Brynäs. Den största målgruppen som 

finns representerad på läktaren idag är som Per Dahlström (2015) kallar den, "dussinvanliga 

svensken". Därför är klubbens främsta mål att locka fler ungdomar då det är den nästa 

generationen som ska spela fotboll och leda företag (Per Dahlström 2015). I Kalmar FF är det 

två huvudmålgrupper som står för det mesta av biljettintäkterna och det är målgrupperna män 

över 50 år och familjer med barn i åldrarna 5-18 år. I gruppen med män över 50 år finns de 

flesta säsongskortsinnehavarna men det finns också i viss mån par över 50 år som också har 

säsongskort. Att det är familjer med barn i åldrarna 5-18 som är målgruppen har att göra med 

att familjer med yngre barn i större utsträckning tittar på fotbollsmatcher hemma framför 

teven, därför handlar det mycket om att sälja matchen som en familjeaktivitet (Per Rosenqvist 

2015).  

 

På Norrköpings hemmamatcher är männen i åldrarna 20-50 år överrepresenterade och det här 

tror Mårten Jacobsson (2015) har att göra med klubbens storhetstid på 1940-talet och det lever 

vidare genom generationerna. Han ser också arbetet med ungdomar som viktigt och där är det 

de lokala klubbarna som mycket fokus ligger på. Han säger också att beslut måste tas 

långsiktigt, att säga att det inte finns några kvinnor i åldrarna 60-90 på matchen och att en 

insats måste göras där hjälper inte i det långa loppet då det kostar alldeles för mycket pengar 

mot vad som ges tillbaks (Mårten Jacobsson 2015).    

I sin marknadsföring av säsongskorten så trycker Elfsborg mycket på enkelheten i att ha alla 

biljetter och inte behöva jaga en plats. Att köpa ett årskort blir också billigare än att köpa 

lösbiljetter samt att klubben erbjuder alla med säsongskort förtur på biljetter till klubbens 

eventuella Europamatcher och Cupmatcher samt att träningsmatcher ingår i priset. Genom att 

köpa ett säsongskort så tjänar du två matcher som du går gratis på, det ska löna sig helt enkelt 
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(Jonas Kallin 2015). AIK ser det också som viktigt att ta hand om sina årskortsinnehavare och 

de arbetar mycket med hur de ska få de här personerna att känna sig viktiga och ännu närmare 

klubben, bland annat genom bonusar eller inside (Gabriel Niklasson 2015). För att skapa ett 

mervärde och en relation ger Gefle sina säsongskortköpare en GIF-halsduk. Klubben har 

också funderat på att göra saker i koppling till arenan som att bjuda på kaffe under matchen. 

Tidigare erfarenheter har dock visat att det kostar mer än det ger därför ser de att halsdukar 

och flaggor kan ge större nytta (Per Dahlström 2015). 

 

"Vafan kaffe vill jag inte ha det skiter vi i. Så där va."  

Per Dahlström (2015) om Gävlebornas inställning till gratis kaffe. 

 

 

 

 

Figur 5:1.  

Vår uppfattning är att Gefle har minst relationsskapande av klubbarna medan Hammarby har 

mest. Hammarby har en stor målgrupp och arbetar med att kunna möta andra stora lag i 

övriga delar av världen. Det tyder på att de är långt ut i sitt relationsskapande och att de 

arbetar nära supportrarna där de kan komma med egna förslag kring förbättringar. (Egen 

figur) 
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5.2 Upplevelsen i fokus 

Den här delen handlar om experiental marketing, som tar upp vilken betydelse upplevelsen 

har vid marknadsföring. Hur arenan fungerar som en del av upplevelsen och vad klubbarna 

gör för att skapa underhållning kring matcherna.  

 

Ökat publikintresse genom en ny arena 

Per Dahlström (2015) säger att när det kommer till ett ökat publiksnitt har Gefle haft en 

ökning med 15-20 procent från den gamla arenan. Tidigare har fördelningen mellan hur 

många som går på ishockey i staden gentemot hur många som går på fotboll varit 85-15 

procent i fördel till ishockeyn. Nu har det här skiftat lite och siffrorna pekar nu på att hockeyn 

gått ner lite till att bli ungefär 70-30 procent som går på hockey istället för fotboll. Arenan har 

helt enkelt väckt ett intresse och folk i staden har börjat prata om laget och de som aldrig gått 

på fotboll tidigare blir nyfikna och vill se den nya arenan (Per Dahlström 2015). Kalmar FF 

ser sex matcher i allsvenskan som publikmatcher. När de här matcherna är marknadsför sig 

klubben mer än vanligt eftersom att det går att påverka mer genom marknadsföringen då 

gentemot om det är en vanlig match. Sättet som klubben gör det på är genom kampanjer som 

sätter igång en snöbollseffekt. Vidare säger Per Rosenqvist (2015) i Kalmar FF att de lägger 

huvuddelen av sin budget på premiären och på de matcher som dem kallar för publikmatcher. 

De publikmässiga mål som Kalmar FF arbetar mot får de fram genom att titta på föregående 

års siffror på samma match där de sedan försöker slå den publiksiffran. Värt att nämna är 

också att Öster som spelar i Växjö har varit ett stort tapp publikmässigt. Öster var en match 

som inte har kunnat ersättas då matcherna är av derbykaraktär. Klubben är beroende av vilka 

bortalag som kommer och drömmen skulle vara att få upp Öster igen till allsvenskan (Per 

Rosenqvist 2015). Sett till publiksnittet har Kalmar FF höjt det från tiden innan när klubben 

spelade på Fredriksskans där de hade ungefär 3 900 i snitt per match medan det idag är runt 

6 000 i snitt per match. Genom det går det att se ett ökat intresse och Kalmar FF upplevs som 

en större klubb idag (Per Rosenqvist 2015).  

 

Mårten Jacbobsson (2015) i IFK Norrköping berättar att vid matcher när Stockholmslag 

kommer på besök brukar det vara 2 000 – 3 000 bortasupportrar som kommer på matcherna 

på Nya Parken. De här matcherna har då varit fullsatta. Vad gäller arenan så genomgick den 

en renovering 2008 som kommunen stod för då de vid den tidpunkten ägde arenan. 

Föreningen hade stora förhoppningar på vad renoveringen skulle innebära för klubben men 

arenan skapade en tvist i staden då pengarna tog slut och överskred budgeten och allt runt 
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arenan är inte riktigt klart. Det handlar bland annat om faciliteter och utrymmen bakom 

omklädningsrum. Idag står sig idrottsklubbar ganska chanslösa utan en bra arena, vilket krävs 

för att locka folk till matcher. Efter renoveringen har klubben märkt av ett ökat publikintresse 

främst nu när de spelar i allsvenskan. Förra säsongen rev även klubben ena kortsidan med 

stolar vilket resulterade i 4 500 nya ståplatser. Innan hade klacken stått i ett hörn där 300 – 

400 personer fick plats. Vid arenan finns även en stor restaurang med ungefär 1 000 

matplatser som ska fyllas inför varje match (Mårten Jacobsson 2015). I Elfsborg nämner 

Jonas Kallin (2015) att det är många lag som baserar sin marknadsföring på vilka lag det är de 

möter men att de själva inte gör på det sättet. Han anser att det är ganska ointressant och säger 

att de rekryterar folk för att gå och titta på Elfsborg och oavsett vilket lag de möter så är det 

Elfsborg som ska stå i fokus. När laget möter IFK Göteborg i västkustderbyt drar det mer 

publik och då behöver klubben inte arbeta lika hårt som annars. Vidare säger han att 

förhoppningarna på den nya arenan för klubbens del var att den skulle ge mycket men att det 

är lite av nyhetens behag och att arenan har en livscykel på ungefär två år där det går att 

haussa upp den. Under den perioden är den alltså ny, sedan vänjer sig folk ganska snabbt och 

sedan är den inte lika märkvärdig som den var tidigare (Jonas Kallin 2015). 

 

I Hammarby har publiksnittet ökat från 2011 när de spelade på Söderstadion. Då hade de ett 

publiksnitt på 6 800 medan i år på Tele2 Arena är snittet på 25 507. Under den här perioden 

har klubben kunnat se ett ökat publiksnitt mellan varje år och har alltså 2015 slagit Örgrytes 

publikrekord från 1959. Den här ökningen beror främst på att klubben har gått från en arena 

som tog cirka 11 500 till att sedan 2013 spela på en som tar 30 000. Tele2 Arena är en av 

Europas modernaste arenor. Det som bekräftar arenans värde är att publiken ser bra var de än 

sitter, det finns restauranger, en fantastisk akustik och det är rent och snyggt. Klubben har 

kunnat knyta till sig nya målgrupper i större utsträckning som familjer och kvinnor, arenan är 

mer familjevänlig och det är inbjudande att gå på fotboll. Klubben har skapat 'Bajen Unga 

Supportrar' för barn som har fått en egen läktare där familjer kan samlas innan matchen och 

där barnen bjuds på bland annat ansiktsmålning och möjligheten att spela tv-spel. Det här 

skapar ett eget forum för dem och de behöver inte beblanda sig med övriga vuxna supportrar 

(Patrik Blomquist 2015). Vad gäller nyhetens behag av arenan säger de att de hela tiden i 

samarbete med arenan som partner måste utveckla hur de tar emot gäster, hur maten är och 

vad som händer på arenan. Att föreningen hela tiden måste utveckla arrangemangen som är i 

kontakt med arenan och att de inte tar bort något av det som fungerat bra idag. Det finns ingen 
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risk att föreningen slår sig till ro och inte gör någonting och bara säger att från nu kommer de 

att ha 25 000 i publik varje säsong (Patrik Blomquist 2015).  

 

Gabriel Niklasson (2015) i AIK nämner att alla som bygger nya arenor hoppas att det ska bli 

nya ekonomiska möjligheter, att klubben ska kunna ha ett bättre utbud, bättre läktarupplevelse 

och möjligheter kring evenemang ska finnas. På Friends Arena har AIK många möjligheter då 

det är Sverige största arena. År 2015 såg AIK ett väldigt uppsving vad gäller ökat 

publikintresse, värt att nämna till det är att de hade ett sportligt bra år och att gräsmattan på 

fotbollsplanen var väldigt bra vilket har hjälpt till och uppskattats av folk. Det de försöker 

arbeta med och påverka är att publiken även ska ha en bra känsla när de går hem efter en 

match även om laget har förlorat (Gabriel Niklasson 2015). När det talas om ett 

Stockholmsderby marknadsför det sig mer av sig självt. När AIK möter Djurgården kommer 

det runt 30 000 men när de möter Falkenberg en vanlig match kommer det runt 10 000. Det är 

enklare att med marknadsföringsåtgärder få mer publik när det är derby. Vad gäller 

publikmässigt hade AIK ingen specifik målsättning 2015 men de vill alltid att ha mer publik 

än säsongen innan. Till säsongen 2016 kommer arbetet ligga mer på att sätta små delmål. 

Klubben vill ta bort de absolut lägsta publiksiffrorna och höja siffrorna då de hade runt 10 000 

i publik. Dessutom vill de försöka bygga vidare på de fyra matcher de hade säsongen 2015 där 

publiksiffran var som allra högst (Gabriel Niklasson 2015).  

 

Att skapa underhållningsvärde och bygga en kultur 

När det kommer till att skapa en upplevelse på arenan har Gefle sett en ökning vad gäller 

supportrarna och att de vågar sticka ut och säga att de håller på laget. Gefle sålde under 2015 

slut sina matchtröjor vilket aldrig har hänt tidigare. Folket vågar visa att de har ett hjärta för 

klubben mer än vad de visat tidigare och börjat ha halsdukar vid match vilket inte förekommit 

förut i samma utsträckning (Per Dahlström 2015). I Kalmar FF har de valt att spela i en tröja 

med en lägre kvalité för att den ska vara billigare för supportrar att köpa. Priset påverkar till 

en viss del och klubben gick från att 2014 ha sålt 300 tröjor till att 2015 ha sålt runt 800. De 

har arbetat med kampanjer där de har gått ihop med sponsorer på ett eller annat sätt där de 

delat ut halsdukar till alla. Det har gjorts för att skapa en kultur men nästa match lämnar folket 

den hemma. Ser föreningen till säsongen har de en starkare publikuppslutning kring vår och 

sommar. Skillnaderna kan vara stora som när AIK är på besök i juli kan det komma 8 000 – 

10 000 besökare medan det under hösten kan vara 7 000 – 8 000 på samma match. Det är 

enklare att påverka med marknadsföring under våren och sommaren när den typen av 
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motstånd kommer på besök då. Men annars är det djupet som ska kommas åt för att ändra 

attityden hos folk, det eftersom att det handlar om supporterkulturen och hur den ser ut. 

Hammarby är kanske det laget som har gått från arbetarklubb till Sveriges klubb (Per 

Rosenqvist 2015). Per Rosenqvist (2015) säger "Det är tillåtet för alla att hålla på 

Hammarby. De åker som en eriksgata genom Sverige när de åker på bortamatcher. Tror att 

det är högst i allsvenskan. De har gjort något fantastiskt.”.  

 

Mårten Jacobsson (2015) i IFK Norrköping säger att fotbollspubliken inte är intresserade av 

till exempel hoppborgar eller artister. Det är en bra stämning och produkten fotboll som folk 

är ute efter. Uppfyller lag de kraven kommer mycket publik till matcherna. Norrköping för en 

bra dialog med sina SLO:s som är de som är ansvariga för supportergruppen. SLO:s är viktiga 

då de hjälper till att bygga upp en bra stämning vid match. Här ser föreningen gärna till 

Hammarby som är duktiga på det. Att samarbete mellan klubbar ses som bra då de istället för 

att konkurrera kan få influenser av varandra (Mårten Jacobsson 2015). Vad gäller 

pausunderhållningar vid matchdag är det svårt att anordna något bra då planen vattnas i 

halvtid. Elfsborg funderar ändå på att starta en egen lokal allsvenska där privatpersoner får 

vara med och spela. Det ska då kunna ske vid sidan av där de spelar med en uppblåsbar boll 

runt sig som kallas för bumperball. Den här aktiviteten ska då ske löpande under säsongen 

och avslutas med ett slutspel (Jonas Kallin 2015). 

 

För att göra upplevelsen bättre kring match arbetar AIK intensivt. Allt från hur de kommer till 

arenan, vad det finns för service och vad för aktiviteter som finns. Men de ska skynda 

långsamt, för det är bättre att göra saker ordentligt än att göra flera saker samtidigt. Att arbeta 

för att förhöja upplevelsen oavsett vad det kan handla om (Gabriel Niklasson 2015). I 

Hammarby arbetar de nära tifogrupperna och sköter dialoger veckovis med sina fans. I 

Hammarby har de en tradition i att supportrarna promenerar gemensamt till matchen med sin 

halsduk. Där kan det vara upp emot 25 000 som promenerar samtidigt vilket är 

uppseendeväckande. Det skapas en hype, en förväntning där det nästan går att ta på 

stämningen innan match. En grupphypnos skapas där folk som håller på laget känner att de 

har något gemensamt med varandra. I Hammarby spelar det ingen roll vad för yrke du har, så 

länge du är hammarbyare kan alla umgås. Hammarby präglas av kärlek, gemenskap och 

respekt (Patrik Blomquist 2015).   
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Figur 5:2.  

Vår uppfattning är att Gefle har minst marknadsföring via upplevelse och att Hammarby har 

mest. Hammarby har störst skara fans, bäst tryck på läktaren och att alla får vara med att 

supporta laget ligger till stor del. De har haft ett kraftigt ökat publiksnitt och toppar den 

allsvenska publikligan. (Egen figur) 

 

5.3 Platsens betydelse för åskådarantalet  

Den här delen tar upp place marketing och handlar om hur klubbarna arbetar för att 

marknadsföra sig på platsen och med hjälp av platsen till turister, lokalinvånare och företag. 

 

Turismens effekter på läktaren 

Jonas Kallin (2015) i Elfsborg ser ett ökat publiktryck under sommarmånaderna vilket har att 

göra med att Borås är en ganska stor turiststad. Tillsammans med Knalleland som är ett stort 

butiksområde där Borås Arena ligger och Saltemad Camping som också ligger i närheten av 

arenan lockar klubben turisterna att gå på fotboll när de är i staden. Sedan spelar också vädret 

och den sportsliga prestationen in när det kommer till att locka mer folk under sommaren men 

arenan har ett väldigt bra läge i ett område där mycket turister rör sig. Därför arbetar Elfsborg 

mycket med digital marknadsföring på arenan med stora skyltar och liknande för att dra till 

sig uppmärksamheten från folk som är runt omkring (Jonas Kallin 2015). Per Rosenqvist 

(2015) i Kalmar FF ser också ett större publikintresse under sommarmånaderna och framför 

allt i juli månad, vilket kan kopplas till turismen i området och då Öland i synnerhet. Intresset 

blir också större om klubben möter något av Stockholmslagen eller Malmö FF under 

sommarperioden då de matcherna alltid drar mer folk. Han ser också perioden vår-sommar 

som den bästa då allsvenskan fortfarande är öppen och drömmen om en framgångsrik säsong 

fortfarande finns kvar, därför är det också lättare att påverka publiksiffrorna med 

marknadsföring jämfört med vad det är under hösten. Ett exempel på det är om Kalmar möter 

AIK i juli, då kommer det 10 000 utan problem men spelar klubben mot AIK under hösten i 

en betydelselös match kommer det inte mer än 7 000- 8 000 (Per Rosenqvist 2015).   

 

I Gefle ser Per Dahlström (2015) också att klubben får ett större publikintresse under 

sommarmånaderna vilket betyder väldigt mycket för föreningen då det under hösten är 

Gefle IF Kalmar FF IFK Norrköping  IF Elfsborg AIK  Hammarby IF 
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svårare att locka publik med tanke på klimatet. Han säger att uppsvinget under sommaren är 

tack vare turisterna och att det kanske är många av dem som inte har någon möjlighet att se en 

allsvensk match till vardags och då passar de på när de är i staden, även om Gefle möter ett 

mindre lag som Falkenberg till exempel. För att locka turisterna arbetar klubben tillsammans 

med ett par hotell och även en camping där många övernattar. För att sommarmånaderna är så 

viktiga för klubben ser han ett problem i de speluppehållen som ofta förekommer under 

sommarmånaderna, bland annat nästa år då det blir ett uppehåll i juni för EM i Fotboll. Han 

tror dock att den nya arenan kommer att ha en stor inverkan på publikintresset över lag då det 

på den gamla arenan blev väldigt kallt och blåsigt (Per Dahlström 2015). 

 

I IFK Norrköping märks det däremot inte av något ökat intresse för klubben under sommaren 

vilket Mårten Jacobsson (2015) tror har att göra med att Norrköping inte ses som någon 

sommarstad. Det är också svårare att arbeta med företag under sommaren säger han. Det finns 

även andra attraktioner i närheten som lockar som till exempel Kolmårdens Djurpark och 

Bråvallafestivalen (Mårten Jacobsson 2015). AIK ser inte heller att publikintresset under 

sommaren blir högre och det tror Gabriel Niklasson (2015) har att göra med att de mindre 

klubbarna i allsvenskan inte har samma bortafölje som storklubbarna har. Han tar upp AIK 

och Djurgården som exempel och säger att de anordnar stora supporterresor i samband med 

en bortamatch mot till exempel Halmstad eller Kalmar. Han ser dock inte att samma sak 

händer när det är lag från mindre orter som kommer för att spela en match i Stockholm. Han 

säger dock att det ibland händer att folk kommer och tittar på AIK för att de är 

fotbollsintresserade generellt men det är inget som klubben ser som en betydande 

inkomstkälla (Gabriel Niklasson 2015).  

 

Hammarby ser sommarmånaderna som en utmaning då publiksiffrorna rent generellt sjunker i 

och med semestertider och att många då lämnar Stockholm. Patrik Blomquist (2015) säger att 

10 000 av den normala publiken klubben har försvinner och det de måste tittar mer på är att 

locka turister. Det är främst under juni och juli som han ser att de behöver vända sig till hotell 

och resebolag för att tillsammans med dem kunna locka turister att gå på allsvensk fotboll och 

uppleva den stämningen (Patrik Blomquist 2015).  

 

Marknadsföring genom platsen 

I Kalmar FF tar Per Rosenqvist (2015) upp ett exempel på hur klubben har marknadsfört sig 

genom platsen. Det var en kampanj i anslutning till smålandsderbyt mot Öster som Kalmar FF 
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varumärkesregistrerade 'Smålands Stolthet' vilket också var namnet på kampanjen där de 

erbjöd Öster en ny slogan (Per Rosenqvist 2015). 

 

 

Kalmar FF:s kampanj 'Smålands Stolthet'. Skärmdump från (smalandsstolthet.se 20151211) 

 

 

Kalmar FF:s kampanj 'Smålands Stolthet'. Skärmdump från (smalandsstolthet.se 20151211) 

 

En liknande kampanj genomfördes också inför en match mot Hammarby som hette 'KFF 

outlet'. När klubben marknadsför sig mot sitt geografiska upptagningsområde som sträcker sig 

från Oskarshamn ner till Karlskrona och Emmaboda är det med hjälp av traditionell 

marknadsföring via annonser och liknande. Upptagningsområdet täcker upp de som bor inom 

45 minuters bilresa från Kalmar ungefär (Per Rosenqvist 2015). 

 

Gefle har tidigare marknadsfört sig som 'Norrlands lag' men efter att Sundsvall gick upp i 

allsvenskan förra året och nu i år även Östersund så blir det lite svårare enligt Per Dahlström 

(2015). Han ser det dock som positivt med tre norrlandslag, vilket han även fått uppfattningen 
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av att invånarna också tycker. Han säger dock att klubben hellre hade sett att Sirius från 

Uppsala hade gått upp i allsvenskan istället för Östersund då närheten till Uppsala är större. 

Trots att Östersund är från Norrland är det 40-50 mil att åka (Per Dahlström 2015). 

Norrköping har inte kört med några liknande kampanjer men Mårten Jacobsson (2015) ser 

däremot det som en fördel att många av spelarna i laget är lokala produkter vilket gör att 

många känner igen dem och skapar en relation på det sättet.  

 

Inom Hammarby finns det redan en stark lokal förankring, något som går att likna med vad 

som hittas i England. Bor du i 'Bajenland', på Söder eller söder om Söder så det en ganska stor 

chans att du är hammarbyare. Om du går in på en restaurang eller pub på Södermalm hänger 

det i åtta fall av tio en Hammarbyflagga på väggen. Arenan ligger dessutom i 'Bajenland' där 

supportrarna promenerar tillsammans till matcherna och där allt det här skapar en tillhörighet 

och en association bland fansen (Patrik Blomquist 2015).  

 

För ett par år sedan började Elfsborg att mer intensivt marknadsföra sig inom Borås och dess 

kranskommuner som till exempel Kinna, Skene och Ulricehamn. Det klubben har gjort är att 

åka ut och anordna olika torgaktiviteter tillsammans med spelarna där de har hoppborgar, 

Elfsborgstält och autografskrivning. Utöver det här sker den mesta marknadsföringen lokalt i 

Borås där de bland annat en dag om året anordnar Elfsborgsdagen på Borås Djurpark som i år 

drog 12 000 besökare. Klubben anordnar också Elfsborgsdagen en gång om året som läggs 

helgdagen innan allsvenskan startar på våren. Där presenteras årets trupp och matchtröja och 

det brukar locka 3 000-5 000 besökare (Jonas Kallin 2015).  

 

Sponsorer 

När det kommer till sponsorer arbetar alla klubbar övervägande med lokala företag i första 

hand. Anledningen till att det idag är ett stort fokus på lokala sponsorer tror Per Rosenqvist 

(2015) delvis har att göra med att allsvenskan inte är speciellt stor utanför Sverige. Företag 

som har större syfte med sin marknadsföring, till exempel SAS och ICA, tittar snarare på 

ligans nivå än vilka klubbar det är som spelar i den. Den nationella exponeringen har mer och 

mer försvunnit i och med att alla tv-rättigheter idag ligger hos betalkanalerna. Den 

exponeringen som tidigare fanns i breda tv-forum i och med Tipsextra på lördagar har idag 

helt försvunnit. Han ser också vissa likheter med hur det har utvecklat sig inom ishockeyn 

(Per Rosenqvist 2015).  
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I Elfsborg ligger fördelningen av sponsorer på 95 procent lokala företag och 5 procent utanför 

det lokala. Fokuset ligger på det lokala och att skapa relationer då det är enklare att arbeta 

med företag som har ett hjärta för föreningen än någon som sitter i Sundsvall och inte bryr sig 

om Elfsborg (Jonas Kallin 2015). Kalmar FF arbetar med två delar, dels nationella företag och 

dels regionala som står för 90 procent av klubbens avtal. I år har de bland annat samarbetat 

med Hjältevadshus som är regionalt kopplat men också med Guldfågeln som är ett nationellt 

företag men lokalt baserat. Avtalet med Guldfågeln är skrivet för att de ska marknadsföra sig 

nationellt men den lokala förankringen gynnar båda parter relationsmässigt (Per Rosenqvist 

2015). AIK arbetar också både med lokala och nationella företag men det är framförallt 

omhändertagandet av de sponsorer klubben redan har som understryks. Företagen som 

sponsrar AIK ska känna att de får ut något av det och att de blir omhändertagna så att det inte 

bara blir att de betala pengar och sedan är det bra (Gabriel Niklasson 2015). 

 

I Gefle arbetas det närmst med lokala företag men det finns även lokala företag som är 

nationella och som vill synas mer och ha bättre reklamplatser som kostar mer. Men det är trots 

allt de lokala företagen som står för 80-85 procent av klubbens sponsorer och det har att göra 

med viljan att skapa relationer i staden och regionen (Per Dahlström 2015). I Norrköping är 

det också främst de lokala företagen som står i fokus men klubben tittar även på andra 

alternativ (Mårten Jacobsson 2015). Hammarbys strategi skiljer sig inte nämnvärt från andra 

klubbar, de arbetar mycket för att hitta en affärsnytta för alla kunder och den kan se olika ut 

beroende på vad företagen vill få ut av sitt partnerskap. Vissa partners vill få 

varumärkesexponering medan andra ser relationen och associationen som det viktiga, därför 

har klubben en nära dialog med alla partners. Oavsett om det är en mindre eller större sponsor 

behandlas alla på samma sätt för att få ut den bästa nyttan av varandra. Klubben arbetar efter 

en modell där de flesta företagen till en början ingår i ett mindre partnerpaket som tillåter de 

att växa sig in i föreningen, men det finns vissa fall där företag går in direkt som 

huvudpartner. Det gäller att hitta en balans så att inte affärskunder eller någon annan grupp 

växer sig för stor. "Alla ska kunna finnas på arenan tillsammans på ett bra sätt, då blir det 

bra" (Patrik Blomquist 2015).  

 

Övriga arenaevenemang 

Jonas Kallin (2015) i Elfsborg säger att klubben inte har lyckats att skapa många andra 

evenemang förutom några svenska fotbollsmatcher men att tanken från början var att Borås 

Arena skulle fungera som en multiarena med konserter och andra evenemang. Anledningen 
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till det här ligger inte i kostnaden för arenahyran utan det är det geografiska läget nära 

Göteborg som spelar in. Om Madonna kommer till Sverige till exempel spelar hon på Ullevi 

och inte på Borås Arena. Det är de mindre artisterna som kan lockas men de fungerar inte som 

några publikmagneter. Sedan är det också så att klubbens spelschema kan orsaka att 

evenemang krockar med en speldag och då går alltid matcherna i första hand (Jonas Kallin 

2015).  

 

I Kalmar FF finns det liknande problem och det har pratats om arrangemang av konserter. 

Klubben anordnade i egen regi en konsert och den gick dem 50 000 kr i vinst med efter att 

inte ha tagit någon arenahyra eller tagit ut några personalkostnader säger Per Rosenqvist 

(2015). Han säger att det är tufft för klubben att genomföra en konsert när deras största 

konkurrent på området är Destination Kalmar som låter konsertarrangörer låna Fredriksskans 

gratis. Det är också en arena som har ett bättre läge närmare staden och Destination Kalmar 

går även in och hjälper till med marknadsföring då det ligger i deras intresse att den här typen 

av evenemang kommer till Kalmar. Så länge inte Kalmar kommun äger Guldfågeln Arena 

kommer inte Destination Kalmar att arbeta för att konserter ska förläggas där. Han säger dock 

att klubben arbetar för att hyra ut arenan i andra sammanhang och då blir det främst vid 

fotbollslandskamper. Där finns det också en nackdel tyvärr och det är att det inte finns någon 

internationell flygplats inom två timmars avstånd, vilket är ett krav från UEFAs sida. Det här 

gör att bortalaget har vetorätt och kan säga att Kalmar inte duger som spelplats (Per 

Rosenqvist 2015).  

 

 

 

Figur 5:3.  

Vår uppfattning är att Norrköping har minst platsmarknadsföring och att Elfsborg har mest. 

Elfsborg arbetar nära staden och tätorter. De gör det på ett givande vis med spelare i laget 

och med sina fans. De utnyttjar resurserna som finns runtom som köpcentrum och djurpark. 

(Egen figur)  

 

  

IFK Norrköping  Hammarby IF Gefle IF AIK IF Elfsborg Kalmar FF 
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6. Marknadsföringsstrategier vs. Realiteten 
 

I det här kapitlet diskuteras det hur marknadsföringen ser ut för fotbollsklubbarna i 

förhållande till den teori som tidigare presenterats. Kopplingar dras mellan det empiriska 

och teoretiska materialet samt våra egna synpunkter och tankar kring hur klubbarnas arbete 

ser ut. Kapitlet knyter också an till det materialet som lagts fram i kapitel 3 för att på det 

sättet kunna ge en bättre förståelse kring klubbarnas nuvarande förutsättningar 

marknadsföringsmässigt och vad de har presterat publikmässigt. Den här diskussionen 

mynnar sedan ut i ett slutord som avslutar studien. 

 

För en fotbollsklubb handlar det om att förstå sin produkt genom aspekterna upplevelse, 

relation och plats. Kan klubben göra det här bör det på sikt gå att skapa en framgångsrik 

marknadsföringsstrategi. Det här knyter an till figur 4:1 som visar på hur de här tre aspekterna 

är sammankopplade och är beroende av varandra.  

 

6.1 Relation 
För att bygga en stark relation mellan organisation och konsument krävs tillit och 

engagemang mellan de båda parterna. Konsumenten visar på tillit när de visar ett förtroende 

för organisationen och då organisationen kan leverera en produkt eller tjänst som 

konsumenten känner sig nöjd med. Tillit kan leda till att konsumenten köper biljetter till 

matcher vilket resulterar i en win-win situation (Magnusen, Kim & Kim 2012:505). För att 

bygga och utveckla befintliga relationer söker klubbar sig till sociala nätverk (Pronschinske 

Groza, Walker 2012:221). Här har vi kunnat se att fotbollsklubbarna idag skapar en god tillit 

genom att arbeta mycket med sociala medier. IFK Norrköping har blivit bättre på att använda 

sociala medier för att få nya supportrar men även i arbetet med att behålla de supportrar de har 

(Mårten Jacobsson 2015). I Kalmar FF hjälper en tidigare spelarprofil till med att förmedla 

djupare information till klubbens supportrar. Genom att kunna erbjuda information från en 

tidigare spelare ges en mer genuin relation till fansen (Per Rosenqvist 2015). Om 

relationsskapande leder till en långsiktig relation och trogna supportrar finns en större chans 

för att ekonomin går bra. Genom det även sprids en positiv word of mouth och de trogna 

supportrarna är mindre känsliga mot faktorer som exempelvis prishöjningar och att de köper 

mer produkter relaterade till laget (Clowes & Tapp 1998:20).  
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Engagemang å sin sida förstärker relationen och leder till ett köpbeteende hos konsumenten. 

Ett engagemang krävs även från supportrarna för att relationsskapandet ska kunna fungera 

(Magnusen, Kim & Kim 2012:505). På sociala medier idag syns det att flera av klubbarna har 

många följare på sina respektive sidor (Figur 3:6). AIK tar upp att det krävs ett hårt arbete för 

att bibehålla en stark position och att det alltid går att göra saker bättre (Gabriel Niklasson 

2015). Kalmar FF som har 18 000 ”gilla” markeringar på Facebook (Figur 3:6) använder sig 

av företaget Wilson Creative som arbetar med förmedlingen av klubben genom sociala medier 

(Per Rosenqvist 2015). När det gällde Kalmar FF såg vi att de var den enda klubben som hade 

lagt huvudansvaret för sociala medier på ett annat företag. Resten av klubbarna skötte det här 

på egen hand internt. I figur 3:6 går det dock att se att av de klubbar i vår studie har Kalmar 

FF ändå näst minst följare på Twitter och Facebook så rent generellt ligger de inte bättre till 

när det gäller följarantal jämfört med de andra klubbarna. Per Rosenqvist (2015) berättade 

dock att det är genom sociala medier som klubben vunnit flera priser för bästa digitala 

marknadsföring. Det här tycker vi visar på att det finns ett kvalitativt innehåll i deras sociala 

medier men att följarantalet kan ha att göra med att klubben är från en mindre stad vilket kan 

begränsa spridningen till ett större område.   

 

Hammarby arbetar tätt med sina fans och då inte bara genom sociala medier. Fansen får ge 

sina synpunkter på vilka priser det bör vara på platsbiljetter, årskort och tillsammans med 

ledningen i klubben diskutera fram prissättningen (Patrik Blomqvist 2015). Snittpriset för en 

biljett på Hammarbys matcher under säsongen 2015 låg på 157 kr/plats (Figur 3:3). 

Hammarby har ett REVpas värde där intäkten är 133 kr/biljett (Figur 3:2) vilket är högst av de 

studerade klubbarna. Samtidigt har de en beläggning på 85 procent på arenan (Figur 3:3). 

Som Magnusen, Kim & Kim (2012:507) säger att genom ett starkt engagemang går det alltså 

att bygga vidare på en relation som sedan växer sig starkare. Här ser vi att Hammarby arbetar 

nära fansen där de får vara med och engagera sig i klubben. Arbetet som klubben gör här kan 

förmodligen ses som ett resultat av att de har det bästa publiksnittet av alla klubbar (Figur 3:3) 

och att de står för den största delen av den totala publiken i allsvenskan (Figur 3:4). Samt att 

de också är den klubb som har den största intäkten per plats. 

 

Enligt Magnusen, Kim och Kim (2008:502) ger strategin RM möjligheten till att inleda nya 

relationer och bevara de redan befintliga. Vi har sett ett flertal sätt som klubbarna arbetar med 

det här på och en genomgående trend för alla är att de är involverade i något sorts socialt 

projekt. För att ge möjligheten till flera att integrera sig i samhället låter Kalmar FF sponsorer 
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gå in och köpa biljetter som de i sin tur ger till flyktingar som får chansen att gå på en match 

(Per Rosenqvist 2015). Tillsammans med Borås stad driver Elfsborg projektet 'LikaOlika' som 

har hand om boenden där många ensamkommande barn och ungdomar kommer men även 

vuxna och familjer. På sikt kan flyktingarna bli supportrar av laget då de erbjuds att komma 

till arenan och träffa andra människor och integreras med samhället (Jonas Kallin 2015). I 

Gefle brukar det anordnas träffar mellan flyktingar och spelarna i klubben. Det här gör de för 

att väcka ett intresse hos de personerna som kommit till staden från utsatta länder (Per 

Dahlström 2015). 

 

6.2 Upplevelse 
Arenan ser vi som en förutsättning för att kunna skapa en upplevelse och enligt Mossberg 

(2007:60) skapas upplevelsen i sig inuti människan och ser olika ut för alla men påverkas av 

hur miljön är runt dig. Under 2000-talet har det byggts flera nya arenor (Figur 3:1) och 

betydelsen av de nya arenorna har varit stor för klubbarna. Hammarby har haft en  

hemmapublik som har representerat 16 procent av den totala publiken i allsvenskan 2015, 

vilket är mest av alla lag i hela allsvenskan (Figur 3:4). Idag måste EM ses på olika sätt då 

konkurrensen är annorlunda genom att sportklubbar exempelvis konkurrerar mellan två olika 

sporter (Schmitt 1999:58). I Gävle har till exempel ishockeyn alltid varit den största sporten. 

Men när Gefle IF fick sin nya arena har klubben gått från en fördelning på 85-15 procent som 

går på ishockey till att bli jämnare, nu med 70-30 procent fördel för ishockeyn istället. Arenan 

har skapat ett intresse och där nya har blivit nyfikna och vill gå på fotboll och se på den nya 

arenan (Per Dahlström 2015).  

 

IFK Norrköping gjorde en omfattande renovering 2008 och Mårten Jacobsson (2015) nämner 

att klubbar idag står sig chanslösa utan en vettig arena vilket behövs för att få en större publik. 

Han säger också att IFK Norrköping kunnat se ett ökat publikintresse efter att renoveringen 

genomförts (Mårten Jacobsson 2015). Hammarby har haft en stor ökning sett till när de 

spelade på sin tidigare arena. Med den nya arenan har HIF en fantastisk akustik och sittplatser 

där publiken ser bra var de än sitter. Men de arbetar ändå hela tiden med att förbättra utbud 

och arrangemang kring arenan (Patrik Blomqvist 2015). Under derbyn, premiärer och när 

storklubbar kommer på besök kanske upplevelsen syns och känns som bäst. Inte minst i 

Hammarby som ser att sådana matcher marknadsför sig själva (Patrik Blomqvist 2015). Det är 

alltså arenan som är fotbollsklubbarnas bas när det kommer till att skapa en upplevelse för 
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publiken. Mycket av den publikökning som klubbarna har fått i och med de nya arenorna tror 

vi kan ses som ett resultat av att arenan är ny. Som vi ser det ligger utmaningen i 

marknadsföringen att hålla uppe nyhetens behag och kunna fortsätta locka publik. Här tror vi 

att klubbarnas historia, popularitet och sportsliga framgångar ligger till grund för hur det 

fortsatta arbetet kommer att gå. Faktorer som alltså är svåra att påverka med hjälp av 

marknadsföring spelar en stor roll samt att upplevelsen är högst subjektiv. 

 

Enligt Schmitt (1999:62) används det så kallade SEMs inom EM som syftar till att skapa 

olika upplevelser för kunderna. Vad vi kan se är det främst sinnesupplevelser kopplat till syn 

och hörsel samt känsloupplevelser (Schmitt 1999:61) som klubbarna arbetar med. I 

sinnesupplevelserna ser vi en stark koppling till vad Patrik Blomquist (2015) i Hammarby 

berättar om traditionen att fansen tillsammans promenerar till arenan inför match. Det kan då 

vara upp till 25 000 människor som går tillsammans med halsdukar och sjunger vilket skapar 

ett enormt tryck och bygger upp stämningen (Patrik Blomquist 2015). Känsloupplevelserna 

som handlar om att skapa positiva känslor och stolthet hos besökarna (Schmitt 1999:61) ser vi 

även där en stark koppling till Hammarby och Elfsborg bland annat genom deras arbete med 

barnfamiljer. Patrik Blomquist (2015) nämner bland annat klubbens avskilda barnläktare och 

Jonas Kallin (2015) berättar om klubbens riktade marknadsföring mot barnfamiljer vid 

helgmatcher. Det här tycker vi visar på hur klubbarna försöker att skapa positiva känslor kring 

matchupplevelsen för både barnen och föräldrarna. Det i sin tur kan öka möjligheterna för att 

den här målgruppen återkommer till flera matcher och även sprider en positiv word of mouth 

kring klubbarna. Vi finner det också intressant att Mårten Jacobsson (2015) i Norrköping 

däremot säger att det är fotbollen och stämningen som publiken är intresserad av. Om klubben 

skulle ha hoppborgar eller artister vid match spelar ingen roll då fotbollspubliken inte är 

intresserade av det (Mårten Jacobsson 2015) 

 

Schmitt (1999:62-63) säger också att det behövs ExPros för att kunna marknadsföra en 

upplevelse vilket handlar om hur SEMs implementeras. Det genomförs bland annat via en 

konsekvent kommunikation över en längre tid (Schmitt 1999:62-63). I Elfsborg säger Jonas 

Kallin (2015) att klubben uteslutande riktar in sig på barnfamiljer när det är helgmatcher som 

spelas. Vi tycker det här kan ses som ett exempel på hur en kommunikation sker konsekvent 

över en längre tid. Det här gör också att barnfamiljer kan associera helgmatcher som en 

familjeaktivitet och därmed kan det också alltid finnas i deras medvetande.  
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6.3 Plats 
Enligt Zenker och Martin (2011:34) och Syssner (2012:14) riktas platsmarknadsföring mot tre 

olika grupper som är besökare, invånare och företag. När det kommer till klubbarnas arbete 

med att attrahera turister till matcherna under sommarmånaderna har vi sett en skillnad mellan 

lagen från de större städerna jämfört med de från mindre städer. Enligt Kim och Chalip 

(2004:703) spelar destinationen en stor roll för evenemangsbesökare då många av dem även 

vill lära sig något om platsen där eventet utspelar sig. I de större städerna Norrköping och 

Stockholm är publikökningen under sommaren inte lika tydlig där Mårten Jacobsson (2015) 

och Gabriel Niklasson (2015) säger att det inte märks överhuvudtaget. I Hammarby säger 

Patrik Blomquist (2015) att en stor del av den normala publiken försvinner i och med 

semestern och att klubben behöver öka sitt arbete tillsammans med hotell och resebolag för att 

nå ut till turisterna.  

 

Elfsborg ser däremot ett ökat publiktryck under sommaren vilket dels ses som ett resultat av 

arenans läge mitt i ett stort shoppingområde där många turister rör sig. Där arbetar klubben 

mycket med digital marknadsföring och skyltar för att dra uppmärksamheten till sig (Jonas 

Kallin 2015). I Kalmar FF säger Per Rosenquist (2015) att turismen på Öland i synnerhet 

bidrar till en större publik under sommaren. Enligt Schneider och Bradish (2006:206) är det 

platsen som har en avgörande roll för konsumentens  helhetsupplevelse och tillfredsställelse. 

Det är också platsen som är den svåraste delen inom marknadsföring att anpassa då de fysiska 

delarna redan är bestämda (Schneider & Bradish 2006:209). Här tycker vi oss då se att 

klubbar som Elfsborg och Kalmar kan ha en fördel i att deras arenor ligger där de ligger. 

Platsen är som sagt inget som de kan påverka utan de anpassar sig efter arenans läge och drar 

nytta av de fördelar som ges i och med det här. 

 

När det kommer till befolkningen handlar platsmarknadsföringen om att skapa en identitet 

och en känsla för platsen (Syssner 2012:78) och där är skapandet av slogans ett sätt att göra 

det på (Syssner 2012:71). I Kalmar FF genomfördes det här med en kampanj i samband med 

ett derby mot Öster där Kalmar FF varumärkesregistrerade 'Småland Stolthet' och erbjöd 

Öster en ny slogan för sitt lag (Per Rosenqvist 2015). Schneider och Bradish (2006:211) säger 

att det är lättare att maximera den totala upplevelsen kring en match om det läggs en viss 

uppmärksamhet på det övriga sportsliga som finns i omgivningarna och att det gärna får ha en 

regional koppling. Vi tycker det här kan liknas vid vad Kalmar FF har gjort i det här fallet. 

Genom kampanjen så skapades en möjlighet att få uppmärksamhet från Östers fans också och 
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inte bara från supportrarna i de egna leden. Det här gav också rum för att potentiellt kunna 

attrahera en ännu större publik till smålandsderbyt. 

 

Inom platsmarknadsföringen talas det om tillgängligheten som en viktig komponent att tänka 

på och att marknadsförare bör beakta 90:20-regeln som innebär att 90 procent av åskådarna 

ska finnas inom ett område som kräver max 20 minuters restid (Schneider & Bradish 

2006:209). Här ser vi en koppling till hur Kalmar FF tänker kring sitt upptagningsområde. De 

avgränsar det från Oskarshamn i norr till Karlskrona i söder. Ett område som täcker in 45 

minuters bilresa från Kalmar (Per Rosenqvist). Enligt Schneider och Bradish (2006:210) är 

upptagningsområdet synnerligen viktigt att tänka på när det kommer till långsiktiga och 

återkommande evenemang. I Elfsborg har marknadsföringen till kranskommunerna runt 

Borås intensifierats de senaste åren där klubben åker ut och anordnar torgaktiviteter och 

spelarna kommer och skriver autografer. De arrangerar också en speciell Elfsborgsdag på 

Borås Djurpark en gång om året samt att de på Stora Torget i Borås inför den allsvenska 

premiären varje år presenterar spelartruppen och årets matchtröja (Jonas Kallin 2015). Sett till 

klubbarnas arbete med platsmarknadsföringen riktat till invånarna är det också Elfsborg och 

Kalmar FF som presterar bäst (Figur 3:5). De har lyckats att locka 9 respektive 10 procent av 

befolkningen i kommunen till sina matcher. 

 

Fördelen som fås genom att marknadsföra internt till befolkningen är att det lokala 

engagemanget höjs och möjligheten att skapa bättre samarbeten ökar enligt Gursoy och 

Kendall (2006:618). Det här leder oss in på hur klubbarna arbetar med företag och sponsorer. 

 

Enligt Gursoy och Kendall (2006:618) bör staden där ett evenemang utspelar sig ta större 

beaktning i hur pass mycket investerarna värnar om staden. I Elfsborgs fall ligger 

sponsorfördelningen på 95 procent lokalt och 5 procent utanför det lokala. Det här förklarar 

Jonas Kallin (2015) med att det är lättare att arbeta med ett företag som har ett hjärta för 

föreningen än något annat företag med bas i en annan stad som egentligen inte alls bryr sig 

om hur det går för klubben. I det här fallet tycker vi oss se en koppling till det här tänket att 

företaget ska vara lokalt med ett engagemang och intresse för vad Elfsborg står för. Vi tycker 

oss också se det i Kalmar FF:s arbete där Per Rosenqvist (2015) ger sponsoravtalet med 

Guldfågeln som exempel. Ett nationellt företag men som är lokalt baserat och där den lokala 

förankringen gynnar båda parter relationsmässigt (Per Rosenqvist 2015).  
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7. Slutord 
 

I det här sista kapitlet besvaras den frågeställning som studien har byggts på och studien 

knyts även samman. Syftet med arbetet har varit att se hur elitfotbollsklubbar i Sverige  

marknadsför sig med hjälp av olika strategier för att locka en större publik till matcherna. 

Det här har grundat sig på att det idag byggs nya och relativt stora arenor eller att befintliga 

arenor renoveras. Undersökningen har gjorts för att se om marknadsföring kan lösa de 

problem som finns med utebliven publik och locka fler åskådare till matcherna.  

 

Utifrån studien som har genomförts har vi kunnat se många likheter mellan hur klubbarna 

marknadsför sig men också många skillnader. Samtliga klubbar använder sig på ett eller annat 

sätt av alla de marknadsföringsstrategier vi har diskuterat, relationship marketing, 

experiential marketing och place marketing. Vad som dock har blivit tydligt för oss är att alla 

klubbar lägger en större vikt vid en eller två av de här strategierna snarare än att implementera 

alla och skapa en bra balans. Som vi har nämnt tidigare har alla klubbarna olika 

förutsättningar när det kommer till marknadsföringen vilket vi också ser som en anledning till 

att alla strategierna inte används till fullo inom organisationen. De arbetar helt enkelt efter de 

strategierna som passar deras klubb bäst. Hammarby är ett bra exempel på det som sedan 

länge har en stark kultur och tradition kring klubben och det är då upplevelsen som är deras 

starka vapen när det kommer till marknadsföringen (Figur 5:2). I Elfsborg finns det en stark 

lokal förankring och marknadsföringen är mer platsrelaterad vilket visas i klubbens arbete 

med sponsorer och hur platsen där arenan ligger utnyttjas för att locka exempelvis turister 

(Figur 5:3).  

 

Vi har tidigare redovisat för hur de här strategierna hänger samman (Figur 4:1) och hur de 

styrs av klubbledningen och det nätverk de samverkar inom. Vi konstaterade också tidigare att 

människor uppfattar och svarar olika på marknadsföring. Genom att klubbarna inte fullt ut 

använder sig av alla tre strategierna tycker vi oss se att det finns en risk att de missar 

potentiella åskådare. Det är genom ett sådant här tänk hos klubbarna som tror vi att de 

misslyckas med att attrahera en del potentiell publik. Vi skulle säga att mixen av de här 

strategierna är det som skapar en framgångsrik marknadsföring för en fotbollsklubb. Det är 

också här vi ser att det brister i klubbarnas arbete och att det är en anledningen till att 

publiktillströmningen inte är så stor som den skulle kunna vara. Det är framförallt i 

marknadsföringen av upplevelsen som vi ser som den stora utmaningen. Det har främst att 
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göra med att det handlar om en subjektiv åsikt som skiljer sig från person till person och 

därmed kan det bli svårt att anpassa så att alla ska kunna känna sig lockade av den sortens 

marknadsföring. 

 

Det finns naturligtvis andra orsaker till att arenorna inte är slutsålda och det går inte att blunda 

för att den sportsliga prestationen på planen, biljettpriser och speldatum har en stor inverkan. 

Vi säger inte att det kommer att gå att sälja ut varenda match i varje klubb enbart med hjälp av 

en förbättrad marknadsföring. Däremot ser vi en stor möjlighet i att klubbarna skulle kunna få 

en större publik än vad de har i dagsläget om de kan utveckla sitt arbete med de strategier som 

de idag inte utnyttjar till fullo. Det här tror vi på sikt kan innebära en ökning av 

publiksiffrorna för alla lagen. Genom att implementera alla tre strategier och på så sätt öka 

publikantalet successivt lite åt gången tror vi till slut att alla klubbar kommer kunna se en 

höjning av publiksnittet, då det i slutändan också handlar om att folk drar folk.  
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Bilaga 

Nedan följer de frågor vi har utgått från i intervjuerna. 

 

Inledande frågor 
 

Vilken är din roll inom marknadsföringen i klubben? 

 

Hur fattar ni beslut kring marknadsföringen? 

 

Hur tror du att marknadsföringen påverkar det ekonomiska resultatet? 

 

Kan man lyfta en dålig säsong genom marknadsföringen? 

 

Är det lättare när det går bra sportsligt? 

 

Jobbar ni utefter någon specifik marknadsföringsstrategi? 

 

Jobbar ni efter några specifika mål publikmässigt?  

....................................................................................................................................................... 

 

Arenan 
 

Vad hade ni för förhoppningar på vad den nya arenan skulle innebära för föreningen? 

 

Har ni sett något ökat intresse publikmässigt för klubben sedan flytten till den nya arenan? 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Segmentering/Målgrupper 
 

Läggs det störst fokus på redan inbitna supportrar eller att locka nya personer? 

 

Hur arbetar ni med segmentering av marknaden? Hur har ni delat in era målgrupper? 

 

Anpassar ni er marknadsföring någonting beroende på vilka det är ni vill locka? 

 

Vilken är er största respektive minsta målgrupp? 

....................................................................................................................................................... 
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Kampanjer/Event 
 

Vad för sorts kampanjer jobbar ni med? 

 

Arbetar ni med några event på matchdagar för att locka nya åskådare?  

 

Hur arbetar ni för att höja upplevelsen under match?  

 

Är ni involverade i några sociala projekt?  

 

....................................................................................................................................................... 

 

Sponsorer 
 

Hur går era tankar kring arbetet med sponsorer? Är det mer fokus på lokala företag för att 

bygga en relation med staden eller större företag för att attrahera en bredare marknad? 

 

Ser ni sponsorer som en övervägande ekonomisk investering eller som ett led i 

marknadsföringen? 

....................................................................................................................................................... 

 

Plats/Stad  
 

Hur arbetar ni med staden för att öka intresset för fotbollen?  

 

Märker ni av ett ökat publikintresse under sommarmånaderna jämfört med vår -och 

höstmånaderna? 

....................................................................................................................................................... 

 

Relationsbyggande/Sociala medier 

 
Hur arbetar ni för att bygga upp sådana här relationer? 

 

Hur arbetar ni med er supportergrupp?  

 

Marknadsföring via sociala medier har blivit väldigt stort de senaste åren, hur jobbar ni på den 

fronten? Vilka sociala medier jobbar ni med? 

 

Sociala medier är ett bra sätt att interagera med fansen, anser ni er själva vara bra på att skapa 

och hålla den kontakten via de sociala medierna? 

 

....................................................................................................................................................... 
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Övriga frågor 
 

Tittar ni någonting på hur andra klubbar jobbar med marknadsföringen för att hitta 

inspiration? 

 

Tycker du att det finns någon klubb i Sverige som ligger i framkant vad gäller 

marknadsföring? 

 

Utvärderar ni era marknadsföringsinsatser? I det stora hela eller specifika insatser? 

Hur går utvärdering till? Ekonomiskt/publikmässigt? 

....................................................................................................................................................... 

 

Avslutande frågor 
 

Vilken del av marknadsföringen tycker du bidrar mest till att locka publik till matcherna? 

 

Finns det något annat du tycker vi har missat som du känner är viktigt att framhäva? 

 


