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FÖRORD 
 
 
Denna resa i sportmarknadsföringens spännande värld har varit en svettig och intensiv match 
på många olika sätt. Det har varit många resor i form av nätter som tillbringats på olika nattåg 
från Oslo upp till Umeå men det har även varit många intressanta resor fram och tillbaka i 
teoriernas värld.  
 
Utan Geir, min familj och mina vänner så hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. 
Stort tack till Er alla för all hjälp och allt stöd under denna process! 
 
Tack även till min handledare, Assistant Professor, Kifle Hamde som givit mig värdefull 
feedback under arbetets gång. Slutligen så vill jag tacka mina respondenter från de 
damallsvenska klubbarna KIF Örebro, Sunnanå SK, Linköping FC, Malmö DFF, Umeå IK 
och QBIK för Ert engagemang och Er tid. 
 
De intervjuer jag har genomfört är väldigt omfattande och för den intresserade läsaren så har 
jag redovisat dem i sin helhet som ett appendix. 
 
 
 
Oslo, Mars, 2007-03-27 
 
 
 
 
 
 
Görel Eriksson 
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SAMMANFATTNING 
 
Mer än någon gång förut så är fotbollsindustrin påverkad av marknadskrafterna. Detta har 
understrukit behovet för fotbollsklubbar att anta mer professionella metoder när det gäller 
deras agerande i den moderna affärsmiljön. Fotbollsklubbarna har generellt varit sena på att 
hänga med i den här utvecklingen även om fler och fler klubbar börjar inse att marknadsföring 
har en viktig roll att spela när det gäller att förbli konkurrenskraftiga. De allsvenska 
damfotbollsklubbarna har över tid blivit omdebatterade för att inte ha lyckats bedriva en 
marknadsföring som lockar publik till matcherna. Men vad gör damerna då för att försöka 
locka publik till sina matcher? Jag vill med denna uppsats undersöka vad de allsvenska 
klubblagen faktiskt gör för att marknadsföra sig och vad de skulle kunna utveckla för att 
attrahera mer åskådare och behålla dessa. 
 
Studiens problemformulering: Vad kan klubblag i damallsvenskan göra för att attrahera 
publik till sina matcher, göra dem nöjda och se till att de kommer tillbaka? 
 
Huvudsyftet med denna studie är att undersöka och beskriva det arbete som klubbarna 
bedriver för att marknadsföra de damallsvenska klubbmatcherna i fotboll. 
 
För att få en teoretisk plattform att stå på så har jag genomfört litteraturstudier kring 
marknadsföring, sportmarknadsföring och tjänstemarknadsföring. Sportmarknadsföring är en 
relativt ny vetenskaplig disciplin vars koncept delvis har konstruerats utifrån de traditionella 
marknadsföringsteorierna men som också har utvecklats och anpassats till sportindustrins 
särskilda förutsättningar. Ett matcharrangemang innefattas av både tjänster och produkter och 
därför har jag valt att också använda mig av teorier inom tjänstemarknadsföring. 
 
För att beskriva och undersöka de damallsvenska klubbarnas arbete för att marknadsföra sina 
matcher så har jag genomfört intervjuer med de marknadsansvariga på sex olika 
damallsvenska klubbar. Dessa intervjuer har syftat till att undersöka deras marknadsföring av 
de damallsvenska matcherna samt att se om det finns eventuella behov eller möjligheter att 
utveckla deras marknadsföring för att kunna locka mer publik. 
 
I analysen jämför jag respondenternas svar med min teoretiska plattform. I analysen kommer 
jag fram till att det på vissa områden är relativt stora skillnader mellan teori och empiri. 
 
I slutsatsen kommer jag fram till att det finns behov och möjligheter av att professionalisera 
och utveckla de damallsvenska klubbarnas marknadsföringsarbete. 
 
Avslutningsvis så ger jag de damallsvenska klubbarna rekommendationer för hur de skulle 
kunna utveckla sitt marknadsföringsarbete samt lämnar förslag till vidare forskning inom 
sportmarknadsföringens intressanta och relativt outforskade område. 
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1. UPPVÄRMNING - INLEDNING 
 
I det här kapitlet kommer jag att ge en introduktion till min magisteruppsats. Jag kommer att 
presentera problembakgrund, problemställning och syftet med arbetet. I slutet av kapitlet 
kommer jag att presentera avgränsningar och begränsningar med min studie samt definiera 
vissa begrepp som kommer att användas i studien.  
 

 
 
 
1.1 Problembakgrund  
 
Pierpoint är en av författarna till boken The Future of football: challenges for the twenty-first 
century. Han menar i sin artikel ”Heads above Water”: Business Strategies for a New 
Football Economy att mer än någon gång förut så är fotbollsindustrin påverkad av 
marknadskrafterna. Det är ökad konkurrens men inte bara från andra professionella 
fotbollsklubbar utan även från andra leverantörer av fritid och underhållning när det gäller 
produkter och tjänster. Detta har understrukit behovet för fotbollsklubbar att anta mer 
professionella metoder när det gäller deras agerande i den moderna affärsmiljön. Vare sig 
fotbollsklubbar accepterar detta faktum eller inte, så menar författaren att klubbarna 
konkurrerar på denna marknad med andra leverantörer av nya aktiviteter på fritiden. Dessa 
konkurrenter praktiserar en marknadsorienterad approach där de fokuserar på kundernas 
behov och gör undersökningar för att förstå konsumenternas konsumtionsmönster och 
konsumtionsbeteende. Fotbollsklubbarna har generellt varit sena med att följa med i den här 
utvecklingen även om fler och fler klubbar börjar inse att marknadsföring har en viktig roll att 
spela när det gäller att förbli konkurrenskraftiga. Författaren hänvisar till en studie som visar 
att bara 53 % av klubbarnas marknadschefer ansåg det vara viktigt att identifiera kundernas 
behov. Undersökningen avslöjade också att 13 % av klubbarna ”utför ingen eller liten 
planering” av marknadsföring. Dessa iakttagelser stöder synen att medan marknadsföring 
börjar betyda mer och mer för fotbollsindustrin så har många klubbar fortfarande mycket kvar 
att göra när det gäller att överleva och ha framgång i den hårda konkurrensen inom 
fritidsindustrin. 1 Jag frågar mig varför klubbarna ägnar så litet intresse åt marknadsföring och 
anser det vara ett intressant område att undersöka vidare.  
 
Enligt en artikel publicerad i Dagens Industri så såg 3,8 miljoner svenska TV-tittare svenska 
damlandslagets VM-final i fotboll mot Tyskland i USA år 2003 2. Tittarsiffran var rekordstor 
och visar vilken åskådarpotential det finns för damfotboll. Under detta VM rådde stor 
uppmärksamhet runt det svenska damlandslaget. Enligt Pritchard och Funk så menar forskare 
att det finns ett symbiotiskt förhållande mellan de som konsumerar sport på TV och de som 
konsumerar sporten på plats som åskådare där den ena företeelsen ger bränsle till den andra3. 

                                                 
1 Garland, Jon, Malcolm, Dominic and Rowe, Michael, (Editors), 2000, The future of football: challenges for the 
twenty-first century, sid 30-32 
2 Dagens Industri, publicerad 2003-10-13, Fotboll rena guldet för TV 4  
3 Pritchard, Mark, P, Funk, Daniel C, 2006, Symbiosis and Substitution in Spectator Sport, Journal of Sport 
Management, 20, sid 299-321 
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Detta skulle ju kunna tyda på en kommande ökning i antalet åskådare på damallsvenskans 
matcher och det spåddes följaktligen att publiken skulle strömma till arenorna på 
damallsvenskans matcher efter VM 2003, men riktigt så blev det inte. Enligt ett inslag i 
Sportnytt i Sveriges Television (SVT) så har vissa lag i damallsvenskan under säsongen 2006 
förlorat halva sin publik jämfört med publiksiffrorna året innan. Bara tre av de tolv lagen i 
damallsvenskan ökade sin publik. För damallsvenskan totalt så hade klubbarna under 2006 års 
säsong 810 personer i publikgenomsnitt jämfört med 1110 personer under 2005 års säsong.4 
Trots att antalet damfotbollsspelare ökar och att VM 2003 i USA hade höga tittarsiffror så är 
det nu nedåtgående publiksiffror inom svensk damfotboll. Enligt Svenska Fotbollsförbundet 
(SvFF) så sviker publiken damallsvenskan i fotboll. Minskningen är nästan 27 % i jämförelse 
med 2005 års statistik5. Artiklar i lokaltidningar som Västerbottens - Kuriren (2006-09-29)6 
och Dalademokraten (2006-06-01)7 beskriver också denna publiktendens. Enligt Hjelm så har 
damfotbollen varit en omdebatterad företeelse ända sedan den stora frammarschen av 
organiserad damfotboll som började under 1960-talet. Bevakningen av damfotboll har varit 
oansenlig beroende på att damfotbollen inte har varit ”någon attraktiv produkt för publiken” 
eller lyckats med att marknadsföra damfotboll så att publik kommit till arenorna8. 
Diskussionen blossade åter upp 2005 när det gäller damfotbollens publiksiffror. I en artikel i 
Göteborgsposten så handlade debatten bland annat om att damfotbollen inte bör marknadsföra 
sig på samma sätt som herrfotbollen gör 9. 
 
Robinson och Trail beskriver att det också inom den idrottsvetenskapliga forskningen 
existerar en ansenlig mängd spekulationer om huruvida damlag ska marknadsföra sig 
annorlunda än herrlag. Trots denna mängd av funderanden så beskriver forskarna även att det 
inte har gjorts några empiriska studier som undersökt om det skulle kunna vara en effektiv 
marknadsföringsstrategi för damerna10. Dessa olika antaganden eller gissningar anser jag vara 
intressanta synpunkter. Skulle det betyda att damfotbollen är ett fenomen som är väldigt 
annorlunda herrfotbollen? Jag tror inte det och anser inte att damfotbollen behöver några 
särskilt anpassade marknadsföringsstrategier som skiljer sig från de traditionella 
sportmarknadsföringsstrategier som jag antar att herrarna använder sig av. Jag anser också i 
detta sammanhang att debatten och speciellt jämförelserna mellan herrfotboll och damfotboll 
behöver nyanseras. Billing et al beskriver i sin studie att den allsvenska herrfotbollen 
påbörjade sin professionalisering redan 1967. Detta innebär att herrfotbollen har arbetat i 40 
år med att organisera klubbarna och spelet på ett mer professionellt sätt. En klubb som nämns 
som exempel är Malmö FF som under 1989 blev helt professionella11. För att sätta in 
damfotbollen i detta perspektiv så anser jag det vara relevant att visa på att damallsvenskan 
startade som en gemensam svensk serie först 198812. Detta anser jag skulle kunna betyda att 
damerna har många år på sig att utvecklas innan det går att göra någon rättvis jämförelse av 
professionaliseringen mellan herr- och damfotboll. Men hursomhelst, vad gör damerna då? 

                                                 
4 SVT, Sportnytt, sändning 2006-11-17, 22.03, Damallsvenskan har tappat halva publiken Inslaget visades 
22.08-22.12 
5 Svenska fotbollsförbundet, Publikliga, http://www.svenskfotboll.se/t2dam.aspx?p=343235, 2006-11-20, 16.43 
6 Västerbottens-Kuriren, Damfotbollen i svår publikkris www.vk.se, 2006-09-29 
7 Dalademokraten, Publikras för Damallsvenskan www.dalademokraten.se, 2006-06-01 
8 Hjelm, Jonny, 2004, Amasoner på planen-Svensk damfotboll 1965-1980, sid 280-281 
9 Göteborgsposten, publicerad 2005-10-30, Dags för damfotbollen att fylla läktarna, www.gp.se, 2006-11-06, 
17.03 
10 Robinson, Matthew, J, Trail, Galen T, 2005, Relationships Among Spectator Gender, Motives, Points of 
Attachment and Sport Preference, Journal of Sport Management, 19, sid 58-80 
11 Billing, Peter, Franzèn, Mats och Peterson, Tomas, 2004, Paradoxes of Football Professionalization in 
Sweden: A Club Approach, Soccer and Society, Vol 5, No 1, sid 82-99 
12Svenska fotbollsförbundet, Historik, http://www.svenskfotboll.se/t2dam.aspx?p=287913, 2007-02-22, 13.26 
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Jag är väldigt nyfiken på att se vad de damallsvenska klubblagen faktiskt gör för att 
marknadsföra sig och vad de skulle kunna utveckla för att attrahera mer publik och behålla 
den. Söderlund menar att få forskare märkligt nog har undersökt hur företag egentligen 
implementerar marknadsföring. Han menar att litteraturen främst berättar hur företagen bör 
hantera sin marknadsföring medan litteraturen är väldigt begränsad som behandlar vad 
företagen gör i sin marknadsföring13. 
 
Morrow visar på att intäkter från åskådare är viktigt och är för många fotbollslag fortfarande 
den största inkomstkällan14. Så är inte fallet för de damallsvenska klubblagen i dagsläget men 
frågan är om lagen i damallsvenskan kan ta revansch och förverkliga en ökad 
publiktillströmning till de damallsvenska matcherna i samband med VM 2007 i Kina. Det är 
viktigt för de allsvenska damfotbollslagen att vända den negativa publiktrenden för att öka 
intäkterna till respektive klubb. Dessa intäkter är också viktiga för att de allsvenska damlagen 
ska kunna finansiera sin utveckling och professionalisering. Damallsvenskan möter dock en 
ständigt hårdnande konkurrens om publiken i dagens samhälle. Det erbjuds en mängd 
sportevenemang både live och på TV. Det finns även många andra konkurrerande 
underhållningsprodukter på marknaden, så det gäller att bryta igenom mediebruset. Varför ska 
publiken välja att sitta på ett stadion och se en allsvensk damfotbollsmatch istället för att 
avnjuta olika fotbollsmatcher hemma i soffan? Varför ska åskådarna betala 100 kr för att se en 
damfotbollsmatch istället för att gå på en konsert eller på bio? De allsvenska 
damfotbollsklubbarna har över tid blivit omdebatterade för att inte lyckats bedriva en 
marknadsföring som lockar publik till matcherna. Detta leder mig till några funderingar och 
sedermera till min problemformulering. Vad kan de allsvenska klubblagen i damfotboll göra 
för att öka och upprätthålla intresset för sin egen produkt? Hur kan damfotbollslag i 
allsvenskan attrahera och behålla mer publik genom marknadsföring? 
 
 
1.2 Problemformulering   
 
Vad kan klubblag i damallsvenskan göra för att attrahera publik till sina matcher, göra dem 
nöjda och se till att de kommer tillbaka? 
 
 
1.3 Syfte   
 
Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva det arbete som bedrivs för att 
marknadsföra de damallsvenska klubbmatcherna i fotboll. Dessutom är min avsikt att ur de 
marknadsansvarigas perspektiv föra en diskussion kring detta arbete och kring teorier inom 
sportmarknadsföring och analysera vilka behov och möjligheter det finns för att förbättra 
marknadsföringen för att kunna öka intresset för klubbmatcher i damallsvenskan. Min 
ambition är också att jag slutligen ska komma med några rekommendationer som skulle 
kunna vara till hjälp för de damallsvenska klubbarna i fotboll för att förbättra deras 
marknadsföring i syfte att locka och behålla publik till deras matcher. 
 
 
 
                                                 
13 Söderlund, Magnus, 1996, Och ge oss den nöjda kunden – En studie av kundtillfredsställelse och dess orsaker 
och effekter, EFI Research Report, sid 11 
14 Morrow, Stephen, 2003, The people’s game?-Football, Finance and Society, Creative Print & Design, Wales, 
Great Britain, sid 4 
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1.4 Begränsningar och avgränsningar 
  
Enligt Ejvegård så är det viktigt att begränsa ämnet så att det inte sträcker sig över för stora 
områden. Begränsningar kan göras geografiskt eller bero på otillräcklig materialtillgång eller 
begränsade möjligheter att använda vissa metoder eller tekniker.15 Johansson Lindfors menar 
att avgränsbarheten avser problemets omfattning. Problemet får inte ha större omfång än att 
de empiriska iakttagelserna kan fokuseras på ett litet antal kategorier av iakttagelser.16 
 
Mitt intresse för svensk damfotboll har gjort att jag valt att begränsa studiens omfattning till 
att endast undersöka damallsvenska klubbar i fotboll. Damallsvenskan i Sverige består av tolv 
olika lag. Jag har valt att begränsa min studie till att endast undersöka hälften av dem för att 
göra studien mer hanterlig på grund av ekonomiska och tidsmässiga begränsningar. På vilka 
grunder jag valt ut sex av dessa tolv damallsvenska lag beskriver jag grundligare i den 
praktiska metoden. Jag har valt att genomföra min studie ur de marknadsansvarigas 
perspektiv. Detta leder till att jag inte ser till hur kunderna/publiken/sponsorerna/spelarna ser 
på marknadsföringen. En stor del av de damallsvenska klubbarnas marknadsföringsinsatser 
riktar sig mot sponsorer som också kan ses som klubbarnas kunder. Detta är ett stort område 
som kräver en egen studie. Jag har valt att avgränsa min studie till att endast behandla 
åskådare som deras kunder som klubbarna försöker att attrahera och behålla till sina matcher. 
Jag har även avgränsat studien till att endast se till hur de marknadsansvariga för klubbarna 
själva ser på sin marknadsföring. Jag anser att deras synvinkel är intressant för mig med tanke 
på min framtida yrkeskarriär då jag har för avsikt att arbeta med sportmarknadsföring. Det är 
endast de damallsvenska klubbarna som behandlas, inte annan dam eller flickfotboll. I den 
empiriska delen kommer endast marknadsansvariga som arbetar på de olika klubbarna att 
undersökas. Jag gör antagandet att de damallsvenska klubbarna använder marknadsföring för 
att attrahera och behålla publik till sina matcher. Ämnesområdet marknadsföring är väldigt 
brett och jag har därför gjort min bedömning av vilka subområden jag anser vara bäst lämpade 
för denna studie. Jag har valt att behandla marknadsföring och sportmarknadsföring som 
generella koncept och väljer att fokusera på marknadsföringsmixen, 
sportmarknadsföringsmixen, den utökade marknadsföringsmixen, kundnöjdhet och 
relationsmarknadsföring.  
 
 
1.5 Förtydliganden 
 
EFD: ElitFöreningen Damfotboll 
 
PROFESSIONALISERING: En process där en klubb blir alltmer professionell , alltså mer 
yrkesinriktad i form av ökade kunskaps- och kompetenskrav i sin strävan efter status och 
inflytande. 
 
UEFA: Union des associations europeennes de football 
 
KUND: Åskådare/publik 
 
FIFA: Fèdèration Internationale de Football Association 
 
                                                 
15 Ejvegård, 1996, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, sid 84-85 
16 Johansson Lindfors, Maj-Britt, 1993, Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, Studentlitteratur, Lund, sid 61 
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1.6 Disposition 
 
Denna modell kommer att vara ett återkommande inslag i uppsatsen. För att underlätta för 
läsaren så kommer denna modell vara en guide där varje aktuell del av uppsatsen kommer att 
belysas.  
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2  SPELTAKTIK - TEORETISK METOD 
 
I detta kapitel redovisar jag först motiven till mitt valda uppsatsämne. Sedan klarlägger jag 
olika synsätt och perspektiv som ligger till grund för studien och som kan prägla den. 
Slutligen så behandlar jag det angreppssätt jag använt mig av vid genomförandet, den metod 
som studien utgår från vid datainsamlingen samt mitt förfarande vid sökandet av litteratur 
och kritisk granskning av denna. 
 

 
 
 
2.1 Ämnesval 
 
De damallsvenska fotbollagens svårigheter att locka publik till seriematcherna är ett aktuellt 
och debatterat ämne i TV och tidningar och jag har blivit engagerad och intresserad genom att 
följa denna debatt. Debatten har framförallt kommit att handla om att publiken ”sviker” 
damallsvenskan och att klubbarna måste tänka nytt för att driva utvecklingen framåt. Inslag i 
SVT: s sportprogram, debattartiklar och tidningsuppslag har diskuterat de svårigheter som 
finns när det gäller att öka intresset för damfotboll17. Det råder ingen brist på bra elitidrott att 
gå och titta på som åskådare. Året runt i olika delar av Sverige finns det något att se. Det 
innebär att konkurrensen om publiken är hård. Det är även ett stort utbud av annan 
underhållning på marknaden som t ex konserter och bio. Av dessa anledningar så måste 
damallsvenska klubblag marknadsföra sig tydligare för att kunna locka och behålla publiken 
till sina matcher. Med den bakgrunden så väcktes mitt intresse för att ta reda på hur klubbarna 
arbetar för att marknadsföra sig själva. För att damfotbollen ska kunna locka mer publik till 
sina matcher så tror jag att marknadsföringen måste förbättras och att det är viktigt att 
klubblagen arbetar långsiktigt med att bearbeta sina nuvarande och potentiella kundgrupper. 
Detta är endast möjligt om det blir en större fokus på marknadsföring av damfotboll och jag 
hoppas att min magisteruppsats kan vara ett bidrag till detta. 
 
 
2.2 Allmän förförståelse 
 
Förförståelse är all kunskap, intryck och erfarenheter som jag bär med mig när jag börjar 
arbetet med denna uppsats.18 Förståelsen kan skapas genom mina egna erfarenheter, olika 
typer av utbildning och vetenskapliga uppgifter.19 I figur 1 åskådliggörs hur min förförståelse 
skapats utifrån andras erfarenheter och mina egna erfarenheter. Genom diskussioner med 
familj, vänner och bekanta så har jag fått ta del av andras erfarenheter. Deras erfarenheter och 
synpunkter har varit värdefulla för mig i mitt arbete av denna studie. För att läsaren som tar 

                                                 
17 Skribenterna verkar i detta sammanhang också vara eniga om att man inte bör jämföra eller marknadsföra 
dam- och herrfotboll på samma sätt som man gör idag. Denna jämförelse av herr- och damfotboll skulle vara 
intressant att se närmare på vid ett annat tillfälle men är inget jag undersöker i denna studie. 
18 Ejvegård, R, (2003), Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, sid 33,  
19 Holme, I.M, Krohn- Solvang, B, (1997), Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
Studentlitteratur, Lund, sid 95 
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del av min uppsats bättre ska ges möjlighet att värdera och förstå det som jag beskriver är det 
viktigt att få ta del av mina tidigare erfarenheter inom området. 
 
 

 
 
Jag kommer att beskriva delar ur min bakgrund som kan ha bidragit till min förförståelse i 
ämnet. I samband med detta kommer jag att försöka analysera hur detta kan ha påverkat min 
uppsats. Det är förstås svårt för mig att helt avgöra hur stor påverkan min bakgrund har 
eftersom all bearbetning av information inte sker på en medveten nivå, men detta får läsaren 
själv bedöma. 
 
Jag läser Service Management programmet vid Handelshögskolan på Umeå universitet och 
startade hösten 2002. Detta är en tvärvetenskaplig civilekonomutbildning och min 
huvudinriktning på utbildningen har varit marknadsföring. När det gäller andra studier så har 
jag i grunden en idrottslärarexamen från Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. 
Jag tror att båda dessa studieinriktningar påverkar mig i arbetet med denna uppsats då jag har 
en förståelse för idrottens värld och kunskaper inom marknadsföring. Min arbetslivserfarenhet 
skulle eventuellt kunna påverka mitt resultat och mina tolkningar. Då jag anser att dessa 
erfarenheter inte är direkt relevanta i förhållande till min uppsats så lämnar jag dessa därhän.  
 
När det gäller damfotboll så har jag varit aktiv klubbspelare i division 3 i Dalarna. Denna 
erfarenhet har gett mig inblick i damfotbollens värld. Även om jag inte har någon bakgrund i 
damernas elitfotboll så tror jag att mina år som licensierad fotbollsspelare är värdefulla i 
arbetet med denna uppsats då jag känner mig väldigt motiverad av och engagerad i mitt valda 
uppsatsämne. Jag har ett allmänt intresse för fotboll och tittar på ett urval av matcher av dam- 
och herrfotboll på TV. Då Umeå IK har ett bra allsvenskt damlag i fotboll så har jag också 
suttit bland publiken på flera av deras matcher. Dessa erfarenheter bedömer jag ha betydelse 
för min studie då jag har en i grunden positiv inställning till damfotboll och detta kommer 
sannolikt att avspegla sig i mitt arbete eftersom jag är engagerad i uppgiften att försöka öka 
intresset för damfotboll. Jag tror att det är en fördel att jag har en förförståelse för ämnet när 
jag närmar mig mina respondenter och kan förhoppningsvis få bättre access tack vare mitt 
intresse och min bakgrund. Bristande förförståelse kan enligt Gummesson leda till att 

Erfarenheter 
från andra 
människor 

Personliga 
erfarenheter 

Forskarens 
förförståelse 

Mellanliggande led: 
böcker, forskning och 
föreläsningar 

Figur 1 Forskarens förförståelse (Gummesson, 2000, sid 67) 
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forskaren måste använda ansenlig tid på att samla grundläggande information om en 
företeelse20. Detta anser jag inte vara fallet i denna studie. Stor förförståelse och personligt 
engagemang skulle eventuellt kunna vara en nackdel då jag eventuellt bara skulle söka 
information som bekräftar mina förutfattade meningar. Mitt stora intresse för detta 
ämnesområde och problemformulering leda till att jag ”bara ser det jag vill se”. Detta 
fenomen kan enligt Gummesson kallas för selektiv perception21. Jag har dock för avsikt att 
under arbetets gång vara så öppen som möjligt för nya infallsvinklar och ny kunskap. Detta 
kan läsaren senare också kritiskt bedöma utifrån de sanningskriterier jag anser vara relevanta 
för studien i kapitel åtta. 
 
 
2.3 Kunskapssyn  
 
Hur jag kommer att närma mig uppsatsens ämne och hur jag kommer att göra för att behandla 
ämnet beror bland annat på vilken syn jag har på kunskap. Hur jag som författare tar mig an 
problemet kommer att påverka studiens slutresultat. Det är därför viktigt att jag försöker visa 
vilka av mina val som jag tror kan komma att påverka resultatet. Enligt Johansson-Lindfors så 
avser kunskapssynen hur den verklighet som ska studeras uppfattas och hur denna verklighet 
studeras. De två vanligaste varianterna av kunskapssyn som ofta omnämns i dessa 
sammanhang är positivism och hermeneutik22. Patel och Davidson menar att forskaren inom 
hermeneutiken är intresserad av att ställa helheten i relation till delarna och strävar efter att få 
en så eftersträvansvärd förståelse som möjligt genom att ständigt pendla mellan helheten och 
delarna. Hermeneutikern närmar sig också forskningsobjektet med utgångspunkt i sin egen 
förförståelse. Positivisterna har för avsikt att förklara medan hermeneutikerna anser det som 
mest intressant att tolka ett fenomen eller en företeelse. Positivisterna menar också att 
forskarens synsätt ska karakteriseras av att de står i en yttre relation till det som ska förklarar. 
Detta medför att forskarens förförståelse kan vara negativt för forskningsresultatet. 
Hermeneutikerna ser däremot sin förförståelse som ett positivt bidrag för att finna förståelse 
och de kan också välja att pendla mellan olika grader av subjektivitet och objektivitet. 23 
 
En positivistisk kunskapssyn hade i denna specifika studie gjort att jag sannolikt gjort valet att 
omfatta alla tolv damallsvenska klubblag. Min intervjumall hade behövt vara än mer 
strukturerad och mindre öppen för tolkningar. Jag är medveten om att min intervjumall har en 
relativt hög grad av strukturering och standardisering men frågorna lämnar i de flesta fall 
öppet för respondenten att ge ett beskrivande svar på frågor som ofta inleds med hur eller vad. 
Därför så anser jag huvudsakligen att min kunskapssyn stämmer mer överens med den 
hermeneutiska än den positivistiska trots att min intervjumall har positivistiska inslag. Ett av 
mina syften med studien är att komma med rekommendationer till de damallsvenska 
klubbarna som jag har intervjuat. Jag anser att det handlar om att tolka och förstå olika 
förutsättningar och processer i klubbarnas nuvarande marknadsföring av sina matcher för att 
jag i slutändan ska kunna ge de undersökta klubbarna förslag på hur de skulle kunna förbättra 
sin marknadsföring för att attrahera och behålla mer publik till sina matcher. Som jag mer 
utförligt beskrev i föregående avsnitt så anser jag också att min förförståelse huvudsakligen är 
ett positivt bidrag till min studie vilket innebär en hermeneutisk kunskapssyn. Med tanke på 

                                                 
20 Gummesson, (2000), Qualitative Methods in Management Research, Sage Publications, Inc, Thousands Oaks, 
London, sid 58 
21 ibid., sid 59 
22 Johansson-Lindfors, M-B, (1993), Att utveckla kunskap, sid 10 
23 Patel, Runa, Davidson, Bo, 1994, Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Studentlitteratur, Lund, sid 23-27 
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studiens syfte att undersöka och beskriva det arbete som görs för att marknadsföra de 
damallsvenska klubbmatcherna i fotboll så tror jag inte heller att en positivistisk kunskapssyn 
skulle gynna studien lika mycket som en hermeneutisk sådan. De modeller jag valt att 
använda i min studie har jag snarare använt som hjälpmedel för att kunna undersöka och 
beskriva vad de damallsvenska klubbarna gör för att försöka attrahera och behålla åskådare 
till sina matcher.  Jag vill därför genom intervjuer beskriva vad klubbarna gör för att locka 
och behålla publik till de damallsvenska matcherna. Jag har sedan för avsikt att bryta ner 
denna bild till mindre delar för att kunna analysera denna utifrån min egen teoretiska modell.  
En kunskapssyn med uttryckligare positivistiska inslag hade sannolikt lett till att mer konkret 
värdera och mäta resultatet av marknadsföringen förbundet till en specifik teoretisk modell. 
Jag är inte ute efter att kunna påvisa någon konkret mätbarhet av de damallsvenska 
klubbarnas marknadsföring och anser sammanfattningsvis genom detta och tidigare 
resonemang att jag huvudsakligen har en hermeneutisk kunskapssyn även om jag är medveten 
om att min studie har positivistiska inslag. 
 
 
2.4 Perspektiv   
 
Jag har den uppfattningen att verkligheten är subjektiv och beroende av mina föreställningar 
och mitt sätt att uppfatta och beskriva den. Enligt Lundahl och Skärvad så beskriver ett 
perspektiv ur vilken synvinkel forskaren betraktar verkligheten. Eftersom alla individer är 
olika så skiljer sig verklighetsuppfattningen från person till person.24 Med denna bakgrund så 
anser jag därför att det är relevant att försöka klargöra för läsaren utifrån vilket perspektiv jag 
ser mitt problem. Jag har i denna uppsats valt att studera problemet utifrån de 
marknadsansvarigas synvinkel i mitt mål att beskriva deras arbetssätt. Enligt Hägg och 
Wiedersheim-Paul så sägs forskaren anta ett ledningsperspektiv genom att behandla 
problemet utifrån ett företags eller organisations synvinkel25. Detta innebär att jag inte 
kommer att få ta del av de tankar som finns bland fotbollsspelarna eller åskådarna. Då 
planläggandet av marknadsföringsaktiviteter och strategiarbete bedrivs i klubbledningen så 
anser jag mitt valda perspektiv vara relevant och naturligt för min problemställning. Jag anser 
att det är de marknadsansvariga som bäst kan beskriva klubbarnas tillvägagångssätt när det 
gäller att försöka locka och behålla publik till fotbollsmatcherna och deras tankar kring 
kundtillfredsställelse. Intressant hade förstås varit att undersöka hur åskådarna uppfattar en 
damallsvensk klubbs marknadsföring, men svikande publiksiffror kan vara en indikation på 
att konsumenterna inte verkar ha stark lojalitet eller stor kundtillfredsställelse. Jag menar 
också att ett kundperspektiv skulle inriktas mer mot hur åskådarna uppfattar de 
damallsvenska klubbarnas marknadsföring och inte på vad klubbarna egentligen gör. Till viss 
del är åskådarnas perspektiv inkluderat i min studie men är avgränsat till hur klubbarna 
uppfattar publikens förväntningar av fotbollsmatcherna. Jag hoppas att genom mitt 
marknadsföringsperspektiv få en förståelse för hur arbetet med marknadsföringen av 
klubbmatcherna fortgår och vad de gör också av den anledningen att jag ser mig själv så 
småningom arbeta som marknadsansvarig på något företag som säljer sportprodukter eller 
tjänster.  
 
 
 
                                                 
24 Lundahl, U, Skärvad, P-H, (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur, 
Lund, sid 62 
25 Hägg, Inge & Wiedersheim-Paul, Fredrik, 1994, Modeller som redskap – att hantera företagsekonomiska 
problem, Liber-Hermods, Malmö, sid 24 
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2.5 Angreppssätt  
 
Genom att utgå från det problem och syfte jag har med studien så ska även min kunskapssyn 
och mitt angreppssätt hänga samman med dessa delar på ett rimligt sätt. Enligt Eriksson och 
Wiedersheim-Paul ska angreppssättet utgå från uppfattningen om relationen mellan teori och 
empiri. Forskaren kan bland många olika vetenskapliga ansatser välja ett deduktivt eller ett 
induktivt sätt att angripa problemet på. 26 Alvesson och Sköldberg menar att en deduktiv 
ansats utgår från en generell teori som ska testas mot verkligheten. Den induktiva ansatsen 
utgår tvärtom från verkligheten och hävdar att en generell teori kan skapas utifrån det 
samband man observerat från empirin. Dessa två angreppssätt brukar presenteras som 
uteslutande alternativ, men ett alternativ till dessa kan vara den abduktiva ansatsen. Denna 
metod är en slags kombination av de två tidigare nämnda.27  
 
Mitt angreppssätt anser jag karakteriseras av olika vägar. I det första steget så valde jag att 
angripa det empiriska problem jag funnit genom att genomföra litteraturstudier i ämnet för att 
försöka skapa en plattform inför insamlandet av empiri. Plattformen är också värdefull för att 
läsaren ska få möjlighet att öka sin kunskap men framförallt för att läsaren lättare ska kunna 
förstå tolkningen jag gör av empirin. Sportmarknadsföringsområdet var ett relativt nytt 
område för mig när jag påbörjade arbetet med denna uppsats. Det innebar att jag närmade mig 
sportmarknadsföringens fält relativt förutsättningslöst. Jag ser därför att min ansats till en 
början var induktiv trots att jag har en generell teoretisk förförståelse inom 
marknadsföringsområdet. Jag utformade intervjufrågorna dels utifrån min generella teoretiska 
förförståelse och utifrån tankar och frågeställningar jag själv hade när jag bestämde mig för 
detta ämne. Detta angreppssätt kännetecknas därför av att jag som forskare delvis utgår från 
teori för att sedan ta mig an empirin. Jag har sedan dess fördjupat mig i litteratur som 
avhandlar sportmarknadsföring. Jag försökte också relativt förutsättningslöst förstå 
damfotbollens problem med svikande publiksiffror. Samtidigt som jag gjorde detta så läste jag 
teori. Jag har även sedan försökt styrka empirin med nya iakttagelser inom 
sportmarknadsföringsområdet. I kapitlen med analys och slutsatser har jag undersökt hur min 
empiri överrensstämmer med teorin för att beskriva klubbarnas tillvägagångssätt när det gäller 
att marknadsföra fotbollsmatcher i syfte att locka och behålla publik. Min process har 
inneburit att både teorin och empirin utvecklas kontinuerligt. Jag anser därför att min ansats 
har varit av abduktiv karaktär. Då jag tolkar fakta som jag redan har en förförståelse av så är 
detta också konsistent med min hermeneutiska kunskapssyn som jag tidigare beskrivit. 
 
 
2.6 Metod för informationsinsamling 
 
De olika metoderna har samtliga sina starka och svaga sidor men utifrån den frågeställning 
jag arbetar med så har jag valt den metod som jag bäst tror kan belysa problemställningen i 
just min studie. Enligt Bergman så handlar vetenskaplig metod om hur forskaren ställer och 
svarar på frågor och hur denne skaffar sig kunskap28. Hartman menar att den kvalitativa 
metoden kännetecknas av att forskaren försöker förstå hur människor uppfattar sig själva och 
sin omgivning29. Rhedding – Jones anser det huvudsakliga intresset inom den kvantitativa 

                                                 
26 Eriksson, L-T, Wiedersheim, P.F, (2001), Att utreda, forska och rapportera, Lagerblads tryckeri AB, 
Karlshamn, sid 220 
27 Alvesson, M, Sköldberg, K, (1998), Tolkning och reflektion - vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 
Studentlitteratur, Lund, sid 4142 
28 Bergman, Paavo et al, 2005, Samhällsvetenskapens hantverk, Preses Namns, Riga, sid 14 
29Hartman, J, (2004), Vetenskapligt tänkande - från kunskapsteori till metodteori, Studentlitteratur, Lund, sid 15 
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metoden däremot till stor del ligger i att kunna generalisera den insamlade informationen och 
gärna med siffror och matematiska tekniker30. Holme och Solvang anser att de flesta projekt 
inom forskningen kombinerar olika delar från kvalitativ och kvantitativ metod som är de två 
mest grundläggande metodinriktningarna. De menar dessutom att forskaren med fördel kan 
använda sig av kvalitativa och kvantitativa metoder i samma undersökning. 31 
 
Min intervjumall har en relativt hög grad av strukturering och standardisering och jag har i 
förväg bestämt vilka frågor som ska ställas till respondenterna. Det beror dock på 
informationskällan vilken information som blir central i min undersökning. Flertalet frågor är 
öppna vilket innebär flexibilitet i respondentens svar. Detta kännetecknar huvudsakligen en 
kvalitativ metod.  Jag försöker i min studie genom att utföra intervjuer få en uppfattning om 
och förstå vad och hur de damallsvenska klubbarna bedriver sin marknadsföring. Widerberg 
menar att den kvalitativa metoden kännetecknas av att forskaren försöker förstå hur 
människor uppfattar sig själva och sin omgivning. Han menar vidare att denna metod grundar 
sig i den hermeneutiska kunskapssynen32. Genom att välja den kvalitativa metoden menar jag 
att en närhet till det studerade problemet kan skapas där jag får möjlighet att uppfatta och 
förstå problemet inifrån. Det är respondenternas personliga erfarenheter från den miljö de 
arbetar i på de damallsvenska klubbarna som jag är intresserad av och det är dessa kunskaper 
och rutiner jag vill ta del av. Jag har valt att endast fokusera på sex av de tolv allsvenska 
damlagen men från dessa kommer jag att samla in och behandla mycket information. Jag 
menar att ett mindre antal undersökningsobjekt möjliggör att studera vad som är unikt för just 
dessa klubbar. Jag har inte ambitionen att generalisera resultatet till en mängd andra företag, 
klubbar eller branscher vilket skulle ha inneburit en mer omfattande studie med fler objekt. En 
berättigad fråga i sammanhanget är om ett alternativt metodval skulle ha medfört ett bättre 
undersökningsresultat. Enligt min uppfattning och mitt resonemang ovan är mitt val av 
kvalitativ metod lämpligt för studiens syfte. Jag tror inte att ett metodval av huvudsakligen 
kvantitativ karaktär går att kombinera med studiens syfte och följaktligen inte heller leda till 
ett bättre forskningsresultat. 
 
 
2.7 Litteratursökning 
 
De sekundärdata jag har använt mig av i denna uppsats utgörs huvudsakligen av litteratur, 
artiklar och teorier som kommit att bilda min teoretiska referensram som återfinns i kapitel 3. 
Utöver detta finns en del övriga källor som jag sökt fram för dels inledningskapitlet, teoretisk 
metod, praktisk metod samt för sanningskriterierna i det sista kapitlet. 
 
Holme och Solvang menar att det är viktigt att försöka skapa sig en uppfattning om vad det 
finns för tillgänglig och relevant litteratur i ämnet efter att ha formulerat sin 
problemställning.33 Efter att jag bestämt uppsatsens syfte och fokus så använde jag min första 
tid i uppsatsprocessen till att läsa en del artiklar och litteratur inom 
sportmarknadsföringsområdet. Även om jag inom min utbildning har studerat en del kring 
ämnesområdena marknadsföring, kundtillfredsställelse och relationsmarknadsföring så ville 
jag även under den första perioden få en inblick i forskningen som eventuellt redan fanns på 
området. Efter att ha gjort detta så kunde jag fokusera på den information som jag ansåg vara 

                                                 
30 Rhedding - Jones, 2005, What is research? Methodological Practices and New Approaches, 
Universitetsforlaget, PDC-Tangen AS, Oslo, sid 61 
31Holme, I. M, Krohn-Solvang, B, (1997), Forskningsmetodik-om kvalitativa och kvantitativa metoder, sid 76-79 
32 Widerberg, K, (2002) Kvalitativ forskning i praktiken, sid 16  
33 Holme, I. M, Solvang, B. K, (1997), Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder, sid 130 
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relevant för just min uppsats. Litteraturen har jag främst sökt och fått fram genom databaserna 
ALBUM och LIBRIS på Umeå universitetsbibliotek och genom sökmotorn BIBSYS på BI 
Handelshøyskolens bibliotek i Nydalen Oslo. Jag har använt databasen Business Source 
Premier (BSP) med inloggning från BI Handelshøyskolen bibliotekets databasmeny och från 
Umeå universitetsbiblioteks Internetlänkar. Jag har även använt databasen SPORTDiscus som 
är den ledande inom det idrottsvetenskapliga ämnesområdet. Förutom detta så har jag använt 
mig av sökmotorer på Internet, som t ex google, i sökandet efter intressanta och relevanta 
artiklar i ämnet. De sökord jag använt i denna studie är bl a sport marketing, sport marketing 
mix, sportmarknadsföring, customer satisfaction, kundtillfredsställelse, kundnöjdhet, 
relationship marketing, relationsmarknadsföring, women, kvinnor, soccer och fotboll. Utöver 
detta så har den litteratur och de artiklar jag använt mig av givit mig uppslag på referenser 
inom samma område. 
 
 
2.8 Källkritik  
 
“You are right to question the classical principles. All principles should be subjected to the 
closest examination with respect to both logic and factual relevance”34. Citat av Paul A. 
Samuelson. 
 
Ejvegård menar att det är av största vikt att tillförlitligheten hos de anlitade källorna granskas 
och diskuteras av forskaren 35. Johansson – Lindfors är enig i detta och hon menar att det kan 
vara lämpligt att utgå från tre olika kriterier för att bedöma de sekundära källorna. Dessa tre 
bedömningsgrunder är teoriernas ursprung, deras empiriska underlag samt aktualitet36. Utifrån 
dessa tre kriterier kommer jag nedan att göra en kritisk granskning av de sekundärkällor jag 
valt att använda i min studie. 
 
2.8.1 Teoriernas ursprung 
 
Den teoretiska referensramen och de teorier som jag där återger har sitt ursprung i litteratur 
och vetenskapliga tidskrifter. Detta innebär att källorna som har sitt ursprung i de 
vetenskapliga tidskrifterna kritiskt har granskats innan publicering. Litteraturen som jag har 
använt i min uppsats är skriven av författare och forskare som antingen har grundat teorierna 
eller utvecklat dem. En del av dessa författare hittas även som upphovsmän till de 
vetenskapliga artiklarna som jag har använt. Jag vill med detta visa att mycket av den 
litteratur som jag har valt till studien ändå är relevant till min studie även om delar av 
litteraturen kanske inte har granskats kritiskt innan informationen publicerades. I de fall som 
jag funnit intressanta källor från litteraturen eller de vetenskapliga artiklarna så har jag försökt 
söka upp ursprungskällan och detta gör att jag endast i undantag har använt mig av 
andrahandskällan. 
 
Det finns massiv kritik mot den inom marknadsföringen klassiska 4 P-modellen. Grönroos är 
en av dem som anser att problemen med marknadsföringsmixen verkar vara att ledningen 
upplever problem med att använda den i praktiken och att metoden bygger på ett 
transaktionsperspektiv som i dagsläget ofta är förlegat när det gäller att sälja moderna 
produkter och tjänster. Dessutom anser han att modellen är för begränsad, mekanisk och att 
                                                 
34 Waterschoot van Walter, Van den Bulte, Christophe, The 4P Classification of the Marketing Mix Revisited, 
Journal of Marketing, Vol.56 (October 1992), sid 83-93 
35 Ejvegård, R, (1996), Vetenskaplig metod, sid 59 
36 Johansson-Lindfors, M-B, (1993), Att utveckla kunskap, sid 87-89 
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litteraturen ofta inte beskriver hur de 4 p:na ska integreras i verksamheten.37 Waterschoot och 
Van den Bulte kritiserar 4P-modellen för att inte uppfylla de krav som en bra taxonomi bör 
fullgöra38. Blomqvist et al klandrar 4 P-modellen för att lägga för stort fokus på anskaffandet 
av nya kunder och att marknaden ses som en homogen massa där alla konsumenter antas ha 
liknande behov39. Gummesson menar att 4 P har lett till en manipulativ människosyn. Annan 
kritik är att den traditionella marknadsföringsmixen också verkar lägga en överdriven fokus 
på marknadsföring av produkter och brister i sin metod när det gäller att kunna användas i 
marknadsföringssituationer som omfattar tjänster.40  
 
När det gäller att lägga till något nytt verktyg till mixen så menar Grönroos att det behovet 
bara är ett symptom på den inneboende svagheten hos 4 P-modellen och att detta även är ett 
bevis för att marknadsföringsmixens som metod har misslyckats41. Jag kommer att utöka 
marknadsföringsmixen med ytterligare P för att den bättre ska anpassas till 
sportmarknadsföringen och jag väljer ändå att använda mig av 4 P-modellen som en 
grundläggande approach då jag trots allt anser att den är överskådlig, pedagogisk, lätt att 
förstå och diskutera utifrån när det gäller att försöka förstå hur marknadsföring kan förstås i 
ett relativt nytt sammanhang som ändå sportmarknadsföringen är. Jag anser också att 
modellen kan vara ett underlättande hjälpmedel då jag i slutändan av denna uppsats också ska 
komma med rekommendationer till de damallsvenska klubbarna som jag undersökt. Det 
ligger i modellernas natur att vara en förenkling av verkligheten och jag är medveten om 4 P-
modellens brister även om jag ser att dess fördelar väger tyngre för mig i detta sammanhang. 
Övrig kritik mot sportmarknadsföringsteorin är att teorin behöver kombineras med andra 
teorier som fyller i där sportmarknadsföringen är lite för tunn.  
 
2.8.2 Teoriernas empiriska underlag 
 
De förstahandskällor och forskning från vetenskapliga tidskrifter som jag har använt mig av är 
per definition vetenskapliga. Jag är medveten om att det empiriska material som ligger till 
grund för de källor jag valt avseende litteraturen inte har kravet på sig att vara vetenskapliga 
och jag har även försökt att använda dessa källor i mindre utsträckning. Jag anser det dock 
vara brist på empiriskt material och vetenskapliga artiklar som avhandlar ämnesområdet 
sportmarknadsföring och damfotboll. Det har även varit svårt att finna vetenskapliga källor 
som avhandlar sportmarknadsföringsmixen. När det gäller marknadsföring av damfotboll så 
har jag inte funnit någon vetenskaplig forskning inom området men det är möjligt att det finns 
populärvetenskaplig forskning som jag ej funnit under min litteratursökning. Kritik kan riktas 
mot de källor som jag valt att använda från dagstidningar och lokaltidningar men då jag 
använt dessa artiklar för att exemplifiera en debatt om damfotboll så anser jag att källorna är 
relevanta i sammanhanget.  
 
Sportmarknadsföringen och dess mix har vuxit fram som koncept utifrån den traditionella 
marknadsföringen och jag har därför kompletterat med källor från denna traditionella 
disciplin. Jag har också valt att bortse från den eventuella brist att jag inte funnit en större 

                                                 
37 Grönroos, Christian, 2000, Service Management and Marketing – A Customer Relationship Management 
Approach, John Wiley & Sons, Ltd, West Sussex, England, sid 240-242 
38 Waterschoot, Van den Bulte, 1992, The 4P Classification of the Marketing Mix Revisited, sid 83-93 
39 Blomqvist, R, Dahl, J, Haeger, T, (2004), Relationsmarknadsföring, IHM Publishing, sid 18 
40 Gummesson, Evert, 2000, Relationsmarknadsföring: Från 4 P till 30R, Kristianstads Boktryckeri AB, Sverige 
sid 295-298 
41 Grönroos, C, 2000, Service Management and Marketing – A Customer Relationship Management Approach, 
sid 240-242 
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mängd vetenskapliga artiklar som konkret avhandlar sportmarknadsföringsområdet då jag 
menar att teorierna som jag valt att använda i min studie är relevanta för mina ämnesområden 
såsom sportmarknadsföring, kundtillfredsställelse och relationsmarknadsföring som helhet. 
Jag tror även att dessa teorier går att tillämpa på svenska förhållanden även om teorierna inte 
är direkt framställda för det. Det vore naturligtvis önskvärt för studien att ha undersökningar 
och forskning som avser marknadsmässiga förhållanden inom svensk damfotboll men sådana 
har varit svåra att finna. Avslutningsvis så menar jag dock att i sin helhet så är de teorier jag 
valt relevanta för mina ämnesområden som helhet och menar därför att mitt problem och syfte 
kan utvärderas mot bakgrund av de valda teorierna. 
 
2.8.3 Teoriernas aktualitet 
 
Den teoretiska referensramen som avhandlar kundtillfredsställelse och kvalitet utgår från 
slutet av 1970-talet och framöver. De flesta av mina andrahandskällor är dock tidsbestämda 
till den senare delen av 1990-talet och framöver under 2000-talet. Den forskning som många 
av mina källor grundar sig på har dock utvecklats utifrån den forskning som utfördes under 
slutet av 1970-talet. De modeller som jag använder i teorikapitlet anser jag innefatta de 
perspektiv som jag menar är relevanta för min studie och modellerna beskriver jag 
kontinuerligt i teorikapitlet.  
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3. FÖRSTA HALVLEK - TEORETISK REFERENSRAM 
 
I det här kapitlet kommer jag att bygga upp den teoretiska referensram som min studie utgår 
från. Jag kommer inledningsvis att presentera sportmarknadsföringsteorier som har sin 
grund i den traditionella marknadsföringen och därefter följer teorier om 
kundtillfredsställelse och relationsmarknadsföring. Avslutningsvis så kommer jag att 
presentera en egenkonstruerad sammanfattande modell över hur jag anser att min teoretiska 
referensram hänger samman. 
 

 
 
 
3.1 Teorival 
 
Innan jag fortsätter med detta kapitel så skulle jag vilja börja med en kort diskussion om 
skillnaderna mellan sportmarknadsföring och sportprodukten i jämförelse med begreppen 
inom den traditionella marknadsföringen och vad det har för betydelse för den i sig unika 
sportindustrin. Läsaren kanske förutsätter att det är särskilda teorier som borde vara med och 
appliceras när det gäller marknadsföring, kundtillfredsställelse och relationsmarknadsföring. 
Jag utgår i grunden från marknadsföringsmixens traditionella och vedertagna 4 P men har 
även valt att applicera sportmarknadsföringsmixens 5 P i denna studie. Dessa har jag även valt 
att komplettera med en utökad marknadsföringsmix med de tre P: na people, process och 
physical evidence. Detta har jag gjort för att försöka använda de teorier som utvecklats för att 
bättre passa för sportbranschens speciella förutsättningar. Jag menar att sportprodukten är 
speciell i sig och innehåller inslag av att vara en tjänst. Denna anpassning av teorierna ser jag 
också som en intressant utmaning då sportmarknadsföringens teorier främst är framställda 
utifrån de förutsättningar som råder inom sportbranschen i USA. Enligt Chalip så är sport 
management en relativt ung vetenskaplig disciplin och med detta så följer olika möjligheter 
och svårigheter. Det har också varit en debatt huruvida sport management är relevant som en 
unik vetenskaplig disciplin eller ej och var vetenskapsgrenen egentligen hör hemma42. Jag 
anser att denna debatt är spännande men ska inte fördjupa mig ytterligare i denna diskussion i 
detta forum. En annan intressant diskussion i detta sammanhang som jag också har för avsikt 
att lämna därhän är relationen mellan management och marketing. 
 
Sportbranschen har många likheter med traditionell affärsverksamhet men premisserna är inte 
helt lika. Dessutom är sportbranschen i sig väldigt bred och omfattande. Detta kommer jag att 
behandla ytterligare i följande avsnitt i detta kapitel. Som ett resultat av detta så är det inte lätt 
att fullt ut applicera alla teorier inom marknadsföring, kundtillfredsställelse och 
relationsmarknadsföring till sportindustrin. Jag har dock valt ut de teorier jag anser vara mest 
lämpliga för min studie och jag försöker att tillämpa dem till de speciella förhållanden som 
råder för damallsvenska klubblag och hur teorierna kan användas inom ramen för deras 
specifika förutsättningar. Enligt Mullin et al så är det svårt att sälja fördelar med en 
sportprodukt eftersom dessa kan vara svåra att beskriva eller att identifiera. Dessutom så är 
                                                 
42 Chalip, Laurence, Toward a Distinctive Sport Management Discipline, Journal of Sport Management, 2006, 
20, 1-21 

INLEDNING 
 

TEORETISK METOD 
 

TEORETISK 
REFERENSRAM

PRAKTISK METOD 

ANALYS/DISKUSSION 
 

EMPIRI SLUTSATSER SANNINGSKRITERIER 



 16

det subjektivt vad varje konsument ser för värde i en sport och detta gör det väldigt svårt för 
en marknadsförare att försäkra en hög nivå av kundnöjdhet 43. Det är ju förstås inte samma 
sak att försöka marknadsföra en limpa eller en damallsvensk fotbollsmatch.  Jag anser att alla 
har sin egen koppling, erfarenheter och upplevelser till olika klubbar och idrottsevenemang 
och jag menar att detta ofta kan vara den främsta orsaken till man som konsument väljer att 
besöka ett evenemang eller inte. Eftersom alla har olika erfarenheter så har de också olika 
motiv för att välja att konsumera. Jag tror att det är många kunder som inte har någon 
erfarenhet av att beskåda damfotbollsmatcher. Jag anser att det i det här sammanhanget är 
viktigt att de damallsvenska klubbarna försöker locka publik till matcherna för att de ska få 
möjlighet att skapa sig sin egen upplevelse till laget och att klubbarna bedriver 
matcharrangemangen på ett sådant sätt att kunderna blir nöjda med sin upplevelse och 
kommer tillbaka igen. Därför grundar sig mina teorier på sportmarknadsföringsmixen, 
kundtillfredsställelse och relationsmarknadsföring. Jag väljer medvetet att beskriva många 
engelska termer på dess originalspråk då jag anser att svenska översättningar inte är 
tillräckligt inarbetade i det svenska språket eller ger samma betydelse i texten. 
 
 
3.2 Marknadsföring 
 
Enligt författarna Arnerup - Cooper och Edvardsson så är marknadsföring som företeelse inte 
en helt klart och tydligt fenomen. Synen på vad marknadsföring är och hur den ska utföras 
varierar mycket. Det är fortfarande vanligt att marknadsföring blir likställt med reklam och 
försäljning. Men begreppet marknadsföring omfattar så mycket mera. 44 Produkt utveckling, 
kommunikation, forskning, distribution och tjänster är några exempel på aktiviteter som 
marknadsföringsauktoriteten Kotler inkluderar i begreppet. 45 Kotler menar att även om den 
allmänna synen på marknadsföring främst handlar om reklam och försäljning betyder inte att 
dessa två ingredienser är oviktiga eller triviala. De är snarare komponenter i 
marknadsföringsmixen som är en uppsättning verktyg som tillsammans ska påverka 
marknaden. Kotler menar att marknadsföringens uppgift är att locka nya kunder och behålla 
de gamla och att tillfredsställa kundernas behov46. Sportmarknadsföraren Stotlar menar också 
i detta sammanhang att sportmarknadsföringens mål är att möta kundernas behov.47 
 
Marknadsföring kan definieras på många olika sätt. Jag har valt att använda Kotlers definition 
som är beskriven i Principles of Marketing: “Marketing is a social and managerial process by 
which individuals and groups obtain what they need and want through creating and 
exchanging products and value with others”.48  
 
Enligt Kotler så är det är viktigt för varje företag att ha en plan för att styra och koordinera 
sina marknadsföringsinsatser. Detta är särskilt betydelsefullt om företaget vill förbättra och 
effektivisera sin marknadsföring. Marknadsföringsplanen fungerar på två olika nivåer. Den 
strategiska delen utvecklar de övergripande strategierna medan den taktiska delen ger 

                                                 
43 Mullin, et al, 1993, Sport Marketing, Human Kinetics Publishers, USA sid 14 
44 Arnerup - Cooper, B, Edvardsson, B, (1998), Tjänstemarknadsföring i teori och praktik, Studentlitteratur, 
Lund, sid 16 
45 Kotler, P, et al, (2005), Principles of Marketing, Pearson education limited, Essex, sid 12 
46 Kotler, P, (1996), Principles of Marketing, European edition, Prentice-Hall, London, sid 6 
47 Stotlar, David, K, Developing Successful Sport Marketing Plans, Fitness Information Technology, 
Morgantown, sid 101 
48 Kotler, P, (1996), Principles of Marketing, sid 6 
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riktlinjer för de specifika strategierna som t ex prissättning, reklam och liknande. 49 Beech och 
Chadwick menar att marknadsföringsplanen även ger en försäkran om att lämpliga 
marknadsaktiviteter utförs och att planen är bra för att kunna överblicka och utvärdera sin 
marknadsföring50. Några av de taktiker och verktyg som kan användas i 
marknadsföringsstrategierna är de som omfattas i marknadsföringsmixen. Kotler är känd för 
den omfattande lanseringen av marknadsföringsmixen bestående av 4 P; price, place, product 
och promotion51. Marknadsföringsmixen anser jag vara ett exempel på en form av 
marknadsföring som fokuserar på separata transaktioner. Jag anser att marknadsföring är 
viktigt för företag eller organisationer för att kunna locka och behålla kunder. Jag menar 
också att den traditionella marknadsföringen ligger till grund för sportmarknadsföringen som 
utvecklats utifrån denna. Eftersom jag anser att det även är viktigt för de damallsvenska 
klubblagen att behålla de kundförhållanden de redan har, kommer jag även i ett senare avsnitt 
att behandla relationsmarknadsföring. Jag ser inte 4 P-modellen och relationsmarknadsföring 
som två motsatser, snarare som komplement till varandra.  
 
 
3.3 Sportmarknadsföring 
 
Enligt Mullin et al så finns det en form av marknadsföring som kallas för 
sportmarknadsföring. Detta begrepp myntades 1978 av Advertising Age. Syftet var att 

redogöra för de aktiviteter som utövas vid användning av sport i marknadsföring. 52 Enligt den 
äldre upplagan av Sport Marketing som Mullin et al har skrivit så har olika entreprenörer sålt 
sport under flera århundraden, men författarna menar att sportmarknadsföring är relativt nytt 
som en rationell strategi. Det har under åren varit ett växande behov av ökad professionalism 
för att marknadsföra sportevenemang. Fenomen som kommentatorer, sponsorer och agenter är 
några exempel på utvecklingen inom sportindustrin.53 Jag menar att denna utveckling synts 
tydligt även i Sverige när det gäller marknadsföringen av olika sportevenemang. Inom den 
allsvenska herrfotbollen har även behovet av professionalism ökat och så gör det även inom 
damallsvenskan. 
 
Om många människor tror att marknadsföring generellt handlar om ”telling and selling” så 
menar Shank att många tror att sportmarknadsföring är detsamma som promotion och agenter. 
Men även när det gäller denna typ av marknadsföring så är förstås verkligheten mer komplex 
än så. Shank definierar sportmarknadsföring på följande sätt:”the specific application of 
marketing principles and processes to sport products and to the marketing of nonsports 
products through association with sport”.54 Mullin et al föreslår följande definition av sport 
marketing (singular):”Sport marketing consists of all activities designed to meet the needs and 
wants of sport consumers through exchange processes”.55 
 

                                                 
49 Kotler, Philip, 1994, Marketing Management – Analysis, Planning, Implementation and Control, Prentice-
Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, USA sid 92 
50 Beech, John och Chadwick, Simon, editors, 2004, The Business of Sport Management, Pearson Education 
Limited, Ashford Colour Press, Gosport, UK, sid 344 
51 Det var dock inte Kotler som som hittade på denna uppdelning av 4 P, det var McCarthy JE, 1960, Basic 
Marketing – A Managerial Approach, Irwin, Homewood, Illinois 
52 Mullin, et al, 2000, Sport Marketing, Human Kinetics Publishers, USA, sid 8-9 
53 Mullin, et al, 1993, Sport Marketing, sid 2 
54 Shank, Matthew, D, 2005, Sports Marketing – A Strategic Perspective, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle 
River, New Jersey, sid 3 
55Mullin, et al, 1993, Sport Marketing, sid 6 



 18

Jag anser att båda dessa definitioner bygger på en tillämpning av klassiska 
marknadsföringsprinciper men tycker att definitionen som Mullin et al gör passar bäst för min 
uppsats då det handlar om att locka och behålla publik till damallsvenskans fotbollsmatcher. 
Det finns enligt Mullin et al i huvudsak två områden inom sportmarknadsföring: 
marknadsföring av sport och marknadsföring genom sport. Marknadsföring av sport är 
aktiviteter som nyttjas för att marknadsföra sportprodukter direkt till kunderna. Aktiviteter för 
att marknadsföra andra produkter, som inte behöver ha någon koppling till idrott, genom att 
använda sport som verktyg i kommunikationen kallas för marknadsföring genom sport. 56 Jag 
har för min studie valt Mullins första inriktning, marknadsföring av sport då min uppsats 
handlar om att marknadsföra allsvenska damfotbollsmatcher och inte att till exempel använda 
en damfotbollspelare för att marknadsföra en bil eller liknande. Något som jag upplever 
förvirrande i sportmarknadsföringslitteraturen är användandet av begreppen sports marketing 
(plural) och sport marketing (singular). Mullin et al menar att sports marketing karakteriserar 
en splittrad sportindustri som har lite gemensamt. För att kunna skapa och utveckla ett 
standardiserat utövande av marknadsföring så menar de att de olika segmenten bör behandlas 
som en homogen enhet.57 Då jag skriver uppsatsen på svenska så “kommer jag dock undan” 
diskussionen om sport marketing ska skrivas i singular eller pluralform och den eventuella 
betydelsen av detta. Jag kommer genomgående att beskriva konceptet med det svenska ordet 
sportmarknadsföring i min uppsats.  
 
Sportmarknadsföring är alltså ett koncept som bygger på “vanliga” marknadsföringsprinciper 
och processer men som är anpassat till de förutsättningar som råder inom sportindustrin. 
Enligt Shank så kan sport ses som underhållning men som skiljer sig från annan typ av 
underhållning genom sin inbyggda spontanitet. Händelserna som underhåller publiken i 
sportevenemang är spontana och okontrollerbara av deltagarna. Känslorna som publiken kan 
komma att känna är inte heller möjliga att bestämma på förhand. Dessa förutsättningar och 
utmaningar för marknadsförare att hantera skiljer sig från andra producenter av underhållning. 
Framgångsrika sportorganisationer har uppfattat att de även konkurrerar med annan typ av 
underhållning och inte bara sportevenemang.58 Mullin beskriver också en undersökning som 
visar att vissa aktiviteter vinner kunder på andras bekostnad. En annan undersökning föreslår 
att videouthyrning skulle kunna vara den största konkurrenten till sport evenemang. Kunderna 
har alltmer komplexa behov, konkurrensen om publiken har hårdnat och detta har lett till en 
ökad efterfrågan av professionell sportmarknadsföring. 59 Då de damallsvenska 
fotbollsmatcherna är sportevenemang på en konkurrensutsatt marknad så anser jag att denna 
beskrivning även stämmer in på utvecklingen och utmaningarna som även de damallsvenska 
klubbarna möter i sin verksamhet.  
 
 
3.4 Marknadsföringsmixens 4 P versus Sportmarknadsföringsmixens 5 P  
 
När ett företag har valt sin övergripande marknadsstrategi är företaget moget att börja planera 
för detaljerna i sin marknadsföringsmix. Enligt Kotler et al så är marknadsföringsmixen en av 
de mest centrala delarna inom marknadsföringen. Författarna definierar 
marknadsföringsmixen på följande sätt: “a set of controllable tactical marketing tools that the 
firm combines to produce the response it wants in the target market”60. Det är alltså den 

                                                 
56 Mullin, et al, 1993, Sport Marketing, sid 6 
57 ibid 
58 Shank, Matthew, D, 2005, Sports Marketing – A Strategic Perspective, sid 4 
59 Mullin, et al, 1993, Sport Marketing, sid 4 
60 Kotler, P, et al, 1996, Principles of Marketing, sid 96 
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blandning av kontrollerbara marknadsföringsverktyg som företaget mixar för att få ett önskat 
gensvar av sin målgrupp. De olika marknadsföringsverktygen som ska användas för att 
påverka efterfrågan av en produkt förknippas med 4 P: na: price, place, product och 
promotion.61 När det gäller sportmarknadsföringsmixen så menar Mullin et al att då sport 
industrin är så serviceorienterad så måste produkt P: t utökas till att inkludera även personal 
och process management. Jag menar dock även att även ett tredje P, nämligen physical 
evidence är relevant för sportindustrin eftersom jag anser att branschen är väldigt 
serviceorienterad och jag väljer därför att lägga dessa tre P tillsammans under rubriken för 
den utökade marknadsföringsmixen bestående av 7 P som är utarbetad av Booms och Bitner. 
Denna beskriver jag ytterligare i ett senare avsnitt. Mullin et al menar dessutom att ett femte 
P; Public Relations bör läggas till när det gäller sportmarknadsföring.62  
 
Shank definierar sportmarknadsföringsmixen på följande sätt: ”the coordinated set of 
elements that sports organizations use to meet their marketing objectives and satisfy 
customer’ needs”.63 Jag anser att denna definition är lik den definition som Kotler et al gör av 
marknadsföringsmixen. Dock är Shanks definition mer inriktad på att delarna är beståndsdelar 
snarare än verktyg. Shank betonar att dessa ska kombineras för att tillfredsställa kundernas 
behov snarare än skapa en avsedd respons hos målgruppen. Denna vinkling tycker jag är 
särskilt intressant och avser att behandla den ytterligare genom i avsnittet om 
kundtillfredsställelse. 
 

 
 

                                                 
61 Kotler, P, et al, 1996, Principles of Marketing, sid 96 
62 Mullin, et al, 1993, Sport Marketing, sid 36 
63 Shank, Matthew, D, 2005, Sports Marketing – A Strategic Perspective, sid 27 
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3.4.1 Product 
 
Produkten är i korthet alla varor och tjänster som ett företag erbjuder sina kunder64. 
Kärnprodukten är den huvudsakliga sportprodukten som förs på marknaden och det kan vara  
t ex en fotbollsmatch. En utökad produkt är en produkt eller en tjänst som säljs eller 
marknadsförs för att förstärka kärnprodukten. 65 Gratton och Taylor delar in sportindustrin i 
sport goods sector och sport services sector. Författarna menar att sport services bland annat 
inkluderar evenemang som publik betalar inträde till för att beskåda på en arena eller 
liknande66. Detta skulle alltså betyda att damallsvenskans matcher kan räknas inom kategorin 
sport services. Men det är sedan en debatt om vad som är sportproduktens karakteristika. 
Enligt Shank så är det en svår konceptuell uppgift att försöka förstå sportproduktens natur67. 
Stotlar menar också att det är svårt att ge exakta karakteristika för att beskriva sportprodukter. 
Men även fast det är komplicerat så är det desto viktigare att förstå och definiera vad det är 
man erbjuder sina kunder för att genom denna analys framgångsrikt kunna fortsätta med andra 
komponenter av sportmarknadsföringen. 68 
 
Shank gör följande definition:”a sports product is a good, a service, or any combination of 
the two that is designed to provide benefits to a sports spectator, participant or a sponsor”69. 
“Goods” är fysiska produkter som är möjliga att ta på och som erbjuder konsumenterna olika 
fördelar. Det kan vara sportutrustning, redskap och skor. ”Services” är däremot inte möjliga 
att ta på och kan vara ett sportevenemang av något slag som t ex en fotbollsmatch. 
Sportmarknadsförare säljer sina produkter genom att lyfta fram de fördelar som produkten 
eller tjänsten kan erbjuda kunden. Shank menar att sportprodukterna och tjänsterna kan ses 
som en hopknuten samling av fördelar. Han menar att åskådare till sportevenemang som är 
live köper fördelar som underhållning, möjlighet att socialisera och känslor av identifikation 
med sitt lag. 70 Kotler menar att det är en utmaning att skapa och producera produkter som 
konsumenten vill ha. Kunderna söker fördelar med produkterna och därför är det viktigt att 
lägga till värde till kärnprodukten. Då marknaden och kundernas behov förändras så är det 
viktigt för organisationen att hålla sig uppdaterade och använda nya tillfällen av 
marknadsföring och ny teknologi. 71 
 
Enligt Shank så kan sportprodukter delas in i fyra kategorier. Dessa är sportevenemang, 
sportprodukter, personlig träning och sportinformation. Sportevenemang är den huvudsakliga 
och viktigaste produkten i form av olika matcher och tävlingar. Utan dessa så skulle det inte 
vara något behov eller efterfrågan av att producera alla andra sportprodukter av olika slag. 
Sportprodukter kan omfatta allt från diverse sportutrustning till vattenskotrar och licensierade 
supporterhalsdukar. Personlig träning inkluderar fitness center och gym där kunderna själv 
deltar och betalar för fysisk träning. Produkter av sportinformation kan vara nyheter, statistik 
och tabeller. 72 Jag kommer endast att fokusera på den första kategorin, sportevenemang i min 
uppsats då denna kategori omfattar en allsvensk damfotbollsmatch med publik på plats. Kotler 
et al beskriver också att produkter kan vara tjänster. “Services are products that consist of 
                                                 
64 Kotler, P, et al., 2002, Principles of Marketing, sid 97-98 
65 Stotlar, David, K, 2001, Developing Successful Sport Marketing Plans, sid 102 
66 Gratton, Chris, Taylor, Peter, 2000, Economics of Sport and Recreation, Biddles Ltd, Great Britain, sid 142-
143 
67 Shank, Matthew, D, 2005, Sports Marketing – A Strategic Perspective, sid 16-17 
68 Stotlar, David, K, 2001, Developing Successful Sport Marketing Plans, sid 100-102 
69 Shank, Matthew, D, 2005, Sports Marketing – A Strategic Perspective, sid 16-17 
70 Shank, Matthew, D, 2005, Sports Marketing – A Strategic Perspective, sid 16-17 
71 Kotler, P, (2001), Principles of Marketing, sid 457 
72 Shank, Matthew, D, 2005, Sports Marketing – A Strategic Perspective, sid 18-22 
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activities, benefits or satisfactions that are offered for sale that are essentially intangible and 
do not result in the ownership of anything.” 73 Att vara åskådare på ett professionellt 
idrottsevenemang är ett exempel som författarna ger på en aktivitet som inkluderar att kunden 
köper en tjänst74. Enligt Mullin et al så karakteriseras också sportprodukten av många 
kännetecken som också är desamma som för tjänster. Det är dock viktigt att vara medveten 
om att alla utmärkande egenskaper inte är överensstämmande. Några exempel på 
sportproduktens karakteristika är att den är flyktig, går inte att ta på, experimentell, subjektiv, 
samtidigt producerad och konsumerad. Sportprodukten konsumeras generellt offentligt och 
kundtillfredsställelsen påverkas av det sociala samspelet och produkten är dessutom 
inkonsistent och oförutsägbar.75 Detta var bara några exempel och i detta fall så fokuserar 
författarna på den grundläggande sportsliga aktiviteten och inte t ex utrustning som fotbollar 
och fotbollsskor. Då jag valt att undersöka vad damallsvenska klubblag kan göra för att 
attrahera och behålla mer publik till sina matcher (som jag kategoriserar som 
sportevenemang), så ser jag det som intressant och relevant att utförligare beskriva den 
utökade marknadsföringsmixen för tjänster i avsnittet Expanded mix for services. 
 
3.4.2 Price 
 
Kotler et al menar att pris är vad konsumenten betalar för att få tillgång till en vara eller 
tjänst.76. Det finns många olika prissättningsteorier varav några är: tillgång - efterfrågan, 
värde, elasticitet och marginalkostnader. När företaget ska sätta pris på deras produkter och 
tjänster så måste de ta i beaktning det upplevda och levererade värdet till kunden.77 Enligt 
Stotlar så kan en allmän utgångspunkt vara att undersöka sambandet mellan volym och 
förtjänst. Klubben måste ta ställning till om de ska ta mycket betalt för varje enskild produkt 
eller sälja många produkter till ett lägre pris. Många sportföretag använder en traditionell 
kostorienterad prissättning som beräknas på kostnaderna för produktionen, marknadsföringen 
och distributionen.78 Kotler et al menar att det kan vara lätt och lockande att attrahera kunder 
genom att sänka priset men att denna strategi är inte långsiktigt hållbar om företaget vill vara 
framgångsrikt ur ett långsiktigt perspektiv 79. Dessutom kan ju företaget genom denna taktik 
missa potentiella förtjänster om kundens mottagna värde är högre än priset. 80 
 
När det gäller att prissätta tjänster så kan det vara problematiskt. Det är inte förrän tjänsten är 
levererad som klubben vet vad den kostar. Detta beror på att tjänsten är utförd på olika sätt 
från gång till gång och att tjänsten är immateriell. Tre förhållningssätt till att prissätta tjänster 
är att se vad konkurrenterna tar betalt, vad det kostar att leverera tjänsten och kundens 
upplevda värde. 81 En fotbollsmatch är enligt mig en kombination av en produkt och en tjänst 
och jag tror därför att de olika prissättningsstrategierna för produkter respektive tjänster kan 
behöva kombineras. Jag tror att det eventuellt kan vara svårt att bedriva en traditionell 
kostorienterad prissättning när det gäller inträde till de damallsvenska matcherna. Jag tror å 
andra sidan att det är viktigt att sälja biljetter där man tar i beräkningen att matchen har ett 
värde. Detta anser jag om inte annat kan ge viktiga signaler ut mot allmänheten och kunderna. 

                                                 
73 Kotler, P, et al (2001), Principles of Marketing, sid 460 
74 ibid, sid 535 
75 Mullin, et al, 1993, Sport Marketing, sid 14-15 
76 Kotler, P, (1996), Principles of Marketing, sid 96 
77 Kotler, P, (2003), Marketing Management, sid 473 
78 Stotlar, David, K, 2001, Developing Successful Sport Marketing Plans, sid 103 
79 Kotler, P, (2001), Principles of Marketing, sid 565 
80 Kotler, P, (2003), Marketing Management, Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey, sid 473 
81 Arnerup, B, Edvardsson, B, (1992), Marknadsföring av tjänster, Studentlitteratur, Lund, sid 199-200 
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Betydelsen av signaler riktade mot allmänheten kommer jag att beskriva ytterligare under 
avsnittet om Public Relations. 
 
3.4.3 Place 
 
Det här redskapet innefattar de aktiviteter som företaget använder sig av för att göra 
produkten tillgänglig för kunderna. Kotler et al menar att denna komponent ofta glöms bort 
även fast den är väldigt viktig. Författarna beskriver denna del av marknadsföringsmixen som: 
“all the company activities that make the product or service available to target customers”82. 
Hur tjänsterna levereras till kunderna har stor betydelse för hur konsumenterna kommer att 
uppfatta värdet och kvalitén av produkten. Det är viktigt att förbättra relationen mellan 
företaget och kunderna för att öka kundtillfredsställelsen. 83 Westerbeek och Shilbury hävdar t 
o m att ”place” är den viktigaste beståndsdelen i marknadsföringsmixen när det gäller att 
marknadsföra sport services som är beroende av sina faciliteter84. Jag menar att de 
damallsvenska klubbarna är beroende av sina faciliteter och ser dessa som viktiga inte bara 
för deras sportsliga utövande men för deras marknadsföring och avgörande för klubbarnas 
möjligheter till intäkter från bl a entrébiljetter, reklam, sponsorer och TV-sändningar. Kotler 
menar att den tekniska revolutionen inom kommunikation, television och IT haft stor 
påverkan på marknadsföringsaktiviteterna under det senaste årtiondet. Dessa kanaler har blivit 
alltmer centrala när det gäller försäljning och marknadsföring av produkter och tjänster. 85 
Enligt Mullin et al så skiljer sig denna distributionsfunktion från många andra branscher. Det 
är generellt inte någon stor förflyttning av produkten från produktionsplatsen till 
konsumtionsplatsen. Detta fenomen är vanligt inom tjänstesektorn som bland annat avser 
sport och underhållning. När det gäller marknadsföring av evenemang så är platsen för 
produktion densamma som platsen för konsumtion. När det gäller sportmarknadsföring så 
handlar faciliteter om en arena eller ett stadion. Arenans läge, utformning, tillgänglighet och 
bekvämligheter påverkar distributionen av sportprodukten.86 Då de damallsvenska matcherna 
spelas på olika typer av idrottsarenor så anser jag att denna del av mixen är intressant och 
relevant att undersöka, då arenorna kan ha stor betydelse för åskådarnas upplevelse. 
 
3.4.4 Promotion 
 
Denna del av marknadsföringsmixen består av de aktiviteter som kommunicerar ut produktens 
egenskaper och som övertygar kunderna att köpa produkten. Enligt Kotler så är promotion de 
aktiviteter som lyfter fram fördelar med produkten och påverkar målgrupper att köpa 
produkten eller tjänsten87. Företaget måste skapa och kommunicera ett meddelande för att nå 
ut till nya och gamla kunder på ett effektivt sätt. 88 För att kunna kommunicera så resultatrikt 
som möjligt så måste marknadsföraren välja en lämplig mix av de olika medel inom 
marknadskommunikation som kan användas. Denna blandning som företaget använder kallas 
för promotion mix.  

                                                 
82 Kotler, P, et al, (2001), Principles of Marketing, sid 98 
83 ibid, sid 737 
84 Westerbeek, Hans, M, Shilbury, David, 1999, Increasing the Focus on “Place” in the Marketing Mix for 
Facility Dependent Sport Services, Sport Management Review, 1999, 2, sid 1-23 
85 Kotler, P, et al,  (2001), Principles of Marketing, sid 737 
86 Mullin, et al, 1993, Sport Marketing, sid 229 
87 Kotler, P, (1996), Principles of Marketing, sid 97 
88 ibid, sid 623 
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Kotler definierar mixen på följande sätt: “…the specific blend of advertising, personal selling, 
sales promotion, public relations and direct marketing tools that the company uses to pursue 
its advertising and marketing objectives.”89 
 

• Advertising – när ett företag presenterar och promoterar sina produkter, tjänster eller 
idéer på ett opersonligt sätt. Företaget betalar för reklam. 

• Personal selling– innebär att företagets försäljningsavdelning har representanter som 
personligen presenterar och promoterar företagets produkter. Syftet med detta är både 
att sälja och skapa relationer med deras kunder. 

• Sales promotion – detta verktyg används i ett kortsiktigt perspektiv när företaget vill 
sälja mer av sina produkter och tjänster.  

• Public Relations – detta redskap benämns i korthet som PR och är ett långsiktigt 
verktyg som företaget använder för att förstärka en bra relation med sina kunder. 
Enligt Mullin et al så är PR en så viktig del i sportmarknadsföringen att den tillägnas 
ett eget P i sportmarknadsföringsmixen90. Jag kommer därför att beskriva PR mer 
utförligt i nästa avsnitt. 

• Direkt marknadsföring – detta marknadsföringsverktyg används för att uppnå en 
varaktig relation med kunden. Företagen kan åstadkomma detta genom en 
direktkontakt genom t ex telefon, e-post, fax med sina målgrupper. 91 

 
För ett företag i tjänstesektorn så är det avgörande att kommunicera att företaget existerar och 
att ta emot feedback från sina kunder92. Enligt Mullin et al så är promotion en viktig process 
för att positionera en produkt och dess image i kundernas medvetande. Promotion fokuserar 
på att sälja produkten och även om det inte kan jämställas med marknadsföring så är det likväl 
en viktig beståndsdel. 93 Här nedan visas promotionmixen såsom Mullin et al har anpassat den 
till sportmarknadsföringen.  
 
 

 

                                                 
89 Kotler, P, (1996), Principles of Marketing, sid 624- 626 
90 Mullin, et al, 1993, Sport Marketing, Human Kinetics Publishers, USA, sid 248 
91 Kotler, P, (2001), Principles of Marketing, sid 626 
92 Arnerup - Cooper, B, Edvardsson, B, (1998), Tjänstemarknadsföring i teori och praktik, sid 276 
93 Mullin, et al, 2000, Sport Marketing, sid 184-185 
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Rein, Kotler och Shields menar att medielandskapet förändras kontinuerligt och att 
kommunikationen kommer att vara väldigt förändrad om bara några årtionden och de menar 
att det är viktigt att sportindustrin ständigt fortsätter att anpassa sig till denna utveckling och 
vara innovativa94. I det här kapitlet har jag diskuterat och beskrivit 
sportmarknadsföringsmixen som enligt teorierna innehåller 5 P. Mixen bygger på den 
klassiska marknadsföringsmixen som innehåller 4 P. Jag menar att det är viktigt för de 
damallsvenska fotbollsklubbarna att bedriva marknadsföring även fast deras resurser är 
relativt begränsade. Genom marknadsföringsstrategier så kan klubbarna attrahera publik till 
matcherna vilket är viktigt för klubbens intäkter.  
 
3.4.5 Public Relations (PR) 
 
Public Relations (PR) är en masspåverkansteknik och denna är särskilt viktig inom 
sportmarknadsföring och därför kommer PR att behandlas separat i detta avsnitt och inte som 
en del av promotion som det normalt görs i den traditionella marknadsföringsmixen. Enligt 
Kotler et al så utövar företagen ofta PR för att bygga upp en bra image av företaget och för att 
uppnå positiv publicitet. Genom detta kan företaget hantera ofördelaktiga rykten, berättelser 
och händelser. De huvudsakliga PR-verktygen består av relationer till pressen, publicitet kring 
produkten, företagets kommunikation, lobbying och rådgivning.95 Mullin et al väljer att 
använda en praktisk och enligt författarna en vedertagen definition av PR som är utvecklad av 
tidskriften Public Relation News: ”Public Relations is the management function which 
evaluates public attitudes, identifies the policies and procedures of an individual or 
organization with the public interest and executes a program of action to earn public 
understanding and acceptance”.96 Målet med PR är alltså att skapa en förståelse och 
acceptans bland allmänheten. Mullin et al menar att i när det gäller sport så uppfattas PR ofta 
synonymt med publicitet eller media relations (MR) men författarna menar att MR bara är den 
ena delen av PR. Den andra delen som kallas för community relations (CR) kan ha ett minst 
lika stort inflytande när det gäller påverkan av försäljning eller positiv hållning till företaget 
bland allmänheten. I ett långsiktigt perspektiv så är antagligen CR den viktigaste funktionen 
medan MR är betydelsefullt ur ett kortsiktigt perspektiv.97 Genom CR så kan en klubb ge 
något tillbaka till samhället och bland annat bedriva verksamhet tillsammans med de på 
gräsrotsnivå och skolor och etablera en närvaro bland presumtiva kunder98. Att bedriva PR ser 
jag som särskilt intressant för de damallsvenska klubblagen. Det verkar inte alltid finnas en 
förståelse och acceptans för damfotboll i allmänhet. Detta är någonting som antagligen måste 
förbättras kontinuerligt under en lång tid framöver för att attrahera mer publik till matcherna. 
 
 
3.5 Expanded mix for services  
 
Enligt Arnerup - Cooper och Edvardsson så är marknadsföringsmixen en väletablerad syn på 
marknadsföring och mixen består traditionellt av de fyra P: na: product, price, place and 
promotion. När det gäller tjänster så måste denna mix utökas med ytterligare beståndsdelar99. 

                                                 
94 Rein, Irving, Kotler, Philip och Shields, Ben, The Future of Sports Media, The Futurist, January-February 
2007, sid 40-43 
95 Kotler, P, (2001), Principles of Marketing, sid 626 
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97 ibid, sid 248-249 
98 ibid, sid 254 
99 Arnerup - Cooper, B, Edvardsson, B, (1998), Tjänstemarknadsföring i teori och praktik, sid 275 
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Grönroos menar att många forskare inom marknadsföring anser att den traditionella 
marknadsföringsmixen är för inskränkande. People, processes och physical evidence är 
förslag på en vidare marknadsföringsmix100. Kotler et al menar också att ett företag kan 
differentiera sina tjänster med dessa tre komponenter101. De anställda, people, utför de flesta 
tjänsterna i ett företag vilket innebär att motivation, rekrytering och utbildning av 
personalstyrkan har en stor betydelse för kundnöjdheten. Personalen ska visa en omtänksam 
attityd, vara kompetenta, visa på initiativförmåga, vara ansvarsfulla och ha en förmåga att lösa 
problem. Processen, det vill säga hur tjänsterna levereras, är också något som företaget kan 
välja hur detta ska göras. Slutligen, physical evidence är också en sätt för företaget att bevisa 
sin tjänstekvalitet. 102 
 
3.5.1.1 People 
 
People, inkluderar alla deltagare i serviceprocessen t ex kunden, andra kunder och de 
anställda. Alla nyss nämnda deltar i serviceutförandet och flera faktorer påverkar och influerar 
detta såsom hur deltagarna är klädda, beteenden och attityder. I vissa fall styrs och 
kontrolleras den här processen av serviceleverantören men inte alltid. 103 De anställda anses 
ofta vara serviceleverantörens viktigaste resurs. Ett flertal studier visar att engagemang och 
kunnighet hos den anställde påverkar kundens uppfattning om servicens kvalitet på ett positivt 
sätt. Andra saker som har betydelse för de anställda är trivseln på arbetet och motivation. 
Motivation påverkar ett flertal faktorer såsom vilken typ av uppgifter man har, relationen med 
kollegor liksom relationen med kunder. 104 
 
Det är viktigt att utbilda och utveckla organisationens servicemedarbetare. Att förbättra 
samarbetsviljan hos dessa människor är lika viktigt som att lära ut de praktiska kunskaperna 
som behövs för att kunna utföra servicen. Nuförtiden är det vanligt att erbjuda utbildning i hur 
man hanterar svåra kunder och oväntade situationer. 105 Enligt Mullin et al har personalen 
eller funktionärerna som arbetar på en arena under sportevenemang stor betydelse för en 
arenas image. Funktionärernas attityder kan ha en direkt påverkan på åskådarnas 
kundnöjdhet106.  
 
3.5.1.2 Process 
 
När Zeithaml avhandlar processer avser hon de operativa systemen och själva 
serviceutförandet. Detta inkluderar de verkliga händelserna som ligger bakom servicen, 
arbetsverktygen och i vilken ordning de olika aktiviteterna utförs. 107 Under processens gång 
är det viktigt att kunden har möjlighet att lämna information och utföra olika uppgifter. 108  En 
bra process och en bra service innebär ett högre värde för kunden om priset inte stiger med 
samma proportioner. Alltså innebär en förädlad process och en utmärkt service mervärde för 
kunden. Om servicen inte är av samma kvalitet minskar dock detta kundens upplevda 
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101 Kotler, P, (1996), Principles of Marketing, sid 597 
102 Kotler, P, (2003), Marketing Management, sid 450 
103 Zeithaml, V, Bitner, M, (2003), Services Marketing – Integrating Customer Focus Across the Firm, sid 24-25 
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mervärde. 109  Dålig service av låg kvalitet är en onödig kostnad för företaget såväl som för 
kunderna. Det har visat sig att utmärkt service är en win-win situation för alla inblandade i 
serviceprocessen. Om kvaliteten på servicen uppfattas som högre än service i allmänhet har 
företaget möjligheten att höja priset. Den totala kundkostnaden för företaget minskar medan 
kundens kostnader också minskar eftersom kunden inte behöver leta efter andra alternativ och 
leverantörer. 110 När det gäller försäljning av biljetter till de damallsvenska fotbollsmatcherna 
så ser jag detta som en del av själva tjänsteprocessen. Det kan diskuteras om denna 
distribution av biljetter snarare borde beskrivas under P: et place i marknadsföringsmixen. Jag 
anser dock att det är en del av själva tjänsteutförandet då biljetten i sig inte har något värde 
innan tjänsten produceras och konsumeras. Enligt Mullin et al så är det många organisationer 
som överlåtit försäljningen av biljetter till sportevenemang till andra företag som specialiserat 
sig på försäljning av biljetter till olika slags evenemang. Målet med biljettförsäljningen är 
dock att göra biljetterna lättillgängliga för kunderna att köpa. Ju lättare det är att köpa 
biljetter, desto större biljettförsäljning.111 Då processen kan påverka biljettförsäljningen vilket 
följaktligen påverkar antalet åskådare så anser jag att denna komponent blir intressant att 
undersöka med tanke på damallsvenskans matcher. 
 
3.5.1.3 Physical evidence 
 
Zeithaml och Bitner menar att physical evidence handlar om de påtagliga beståndsdelar som 
syns runt tjänsten. Omgivningarna där kunderna och personalen samspelar och där tjänsten 
levereras påverkar också kundernas uppfattning av en tjänst112. Arnerup och Edvardsson 
menar att rutiner, utrustning och datasystem är exempel på beståndsdelar som sänder ut 
signaler om organisationens tjänstekvalitet och dessa komponenter påverkar också 
tjänsterna113. Zeithaml och Bitner menar att när kunderna inte vet så mycket om 
tjänstekvaliteten så litar kunderna i stor utsträckning på vad de ser i form av påtagliga 
beståndsdelar114. Mullin et al menar att arenans läge, utformning, tillgänglighet och 
bekvämligheter påverkar distributionen av sportprodukten.115 Men dessa faktorer påverkar 
inte bara distributionen utan jag anser att dessa även påverkar vad kunderna ser i form av 
påtagliga beståndsdelar. Mullin et al anser att arenans tillgänglighet och bekvämlighet beror 
bland annat på parkeringsmöjligheterna och parkeringsvakterna. Omgivningarna är viktiga 
och speciellt säkerheten är betydelsefull när det gäller åskådarna. Arenans design och 
utformning är avgörande för kundnöjdheten. De viktigaste infallsvinklarna när det gäller 
arenans design handlar om att ha enkelt tillträde till ingångar och utgångar för att minimera 
köernas längd. Det är också angeläget att funktionshindrade åskådare har tillträde till arenan 
och platser att sitta och något annat författarna nämner är att utformningen och tillgången av 
kiosker och toaletter är smidig och att antalet faciliteter är tillräckligt för att erbjuda åskådarna 
bra service.116 
 
I det här avsnittet så har jag diskuterar den utökade marknadsföringsmixen som inkluderar de 
tre P: na, people, process och physical evidence. Jag har också beskrivit de olika P: na och hur 
de kan användas i marknadsföringen. Jag anser att det är värdefullt för de marknadsansvariga 
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på de damallsvenska klubbarna att ta dessa komponenter med i beräkningen när de försöker 
locka och behålla publik till fotbollsmatcherna.  
 

 
 
3.6 Kundtillfredsställelse 
 
En förutsättning för att kunna attrahera publik och utveckla relationerna till åskådarna anser 
jag vara nöjda kunder. För att kunna förstå hur man kan göra för att skapa nöjda kunder 
kommer jag att beskriva de teoretiska grunderna i kundtillfredsställelse i följande avsnitt. Jag 
använder kundtillfredsställelse och kundnöjdhet som synonyma begrepp i hela min uppsats.  
 
3.6.1 Vem är kunden? 
 
Innan jag börjar beskriva grundsatserna i kundtillfredsställelse så anser jag att det är 
grundläggande att förstå vilka kunderna är. När det gäller de damallsvenska klubbarna så kan 
ju kunderna vara spelarna, sponsorerna eller åskådarna. Jag väljer i denna uppsats att 
huvudsakligen betrakta åskådarna som klubbarnas kunder som föreningarna vill locka, 
tillfredsställa och behålla. Arnerup – Cooper menar att en stor och viktig del av ett företags 
marknadsföring är att förstå kunden. Organisationen måste därför få fram grundlig kunskap 
om sina kunder så att företagets erbjudanden kan anpassas efter kundernas behov och att 
dessa tjänster upplevs vara attraktiva. Detta inhämtande av kunskap kan ske genom 
marknadsundersökningar men också genom personalen som möter alla kunder.117 Jag anser 
att det är särskilt viktigt för de damallsvenska fotbollslagen att i den hårda konkurrensen veta 
vad deras kunder vill ha för att kunna locka dem till sig istället för att den potentiella publiken 
ska välja konkurrerande aktiviteter. 
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3.6.2 Vad är kundtillfredsställelse? 
 
Jag anser att kundtillfredsställelse och kundupplevd tjänstekvalitet är intressant då missnöjda 
kunder sannolikt inte kommer att fortsätta eller utveckla en värdefull relation. Kunden kanske 
väljer att använda konkurrenternas produkter och tjänster istället och det är ju dyrare att 
attrahera nya kunder än att behålla de kunder företaget redan har. Enligt Sörqvist så kan det 
däremot vara svårt att mäta kundnöjdhet och kundupplevd tjänstekvalitet då dessa begrepp 
bygger på kundens subjektiva upplevelse och uppfattning av en produkt eller tjänst. Det är 
därför svårt att helt sätta fingret på vad kundtillfredsställelse är varje kund har sin egen syn på 
hur nöjd denne är med ett köp eller en upplevelse.118 Det går att diskutera kring 
kundtillfredsställelse på många olika sätt men jag har valt att diskutera kvalitet utifrån 
Grönroos modell på total upplevd kvalitet. Jag gör detta val därför att Grönroos är en av stora 
forskarna inom detta område och vars teorier jag delvis är bekant med genom kurser under 
utbildningens gång.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Total upplevd kvalitet119 
 
Enligt Grönroos så beskriver modellen total upplevd kvalitet och han menar att 
kvalitetsupplevelsen tillsammans med sedvanlig marknadsföring leder till upplevd 
tjänstekvalitet. ”Bra kvalitet består i att den upplevda kvaliteten motsvarar kundens 
kvalitetsförväntningar, det vill säga den förväntade kvaliteten”120. Om den upplevda 
kvaliteten däremot inte lever upp till den förväntade kvaliteten så kommer kunden att 
tjänsteprocessen ger dålig tjänstekvalitet och kunden kommer sannolikt att bli missnöjd121. 
Det kan diskuteras om kvalitet är detsamma som kundnöjdhet. Enligt Sörqvist så påverkas 
kundtillfredsställelse sannolikt inte bara av tjänstekvaliteten utan också bland annat av 
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kundens tidigare erfarenheter, marknadsföring, image och rykte, betydelse, 
tredjepartsinformation och produktens pris122. 
 
Madrigal menar att åskådarnas tillfredsställelse med ett sportevenemang beror på kognitiva 
och emotionella faktorer123. Detta kan enligt Trail, Anderson och Fink leda till moment 
tjugotvå om inte marknadsförarna är försiktiga. Sportmarknadsförarna bör vara försiktiga med 
att bygga upp publikens förväntningar för mycket så att inte klubbarna gör sina åskådare för 
besvikna vid en eventuell förlust eller vid dåliga resultat. För att undvika detta så 
rekommenderar författarna att klubbarna bör fokusera även på de sociala aspekterna av att gå 
på matchen och inte bara koncentrera sig på de sportsliga resultaten. Kunderna önskar mera 
än bara funktionalitet och eftersträvar värden såsom en känsla av kontroll, ha roligt, estetisk 
njutning och förstärkt självkänsla124. Jag tror att detta är viktigt för de damallsvenska 
klubbarna för att förstärka relationen till och behålla sina åskådare oavsett spelscheman och 
sportsliga resultat. 
 
3.6.3 Förväntad kvalitet 
 
Eftersom förväntningar och den förväntade kvaliteten påverkar den upplevda kvaliteten så är 
det viktigt att förstå hur förväntningar skapas. Organisationen har ofta ett stort inflytande på 
kundens förväntningar125. Enligt Grönroos så kan det därför sett ur ett 
marknadsföringsperspektiv vara klokt att inte lova för mycket så att kundernas förväntningar 
höjs så mycket att de inte motsvarar kundernas upplevelser. Objektivt sett kan det vara så att 
kvalitetsnivån är hög men om den upplevda kvaliteten inte lever upp till den förväntade 
kvaliteten så leder detta till att den totala upplevda kvaliteten ändå blir låg.126 
 
3.6.4 Upplevd kvalitet 
 
Grönroos menar att en tjänst är mer eller mindre en av kunden subjektivt upplevd process och 
en tjänst kan därför vara väldigt mångfacetterad. Tjänsteprocessen kallas bland annat för 
sanningens ögonblick mellan kund och leverantör. Den upplevda tjänstekvaliteten kan delas 
in i två olika dimensioner. Dessa är en teknisk dimension, vad kunden får, och en funktionell 
dimension, hur kunden får det.127 Evans och Laskin anser att för att ett företag ska kunna 
producera hög total upplevd kvalitet och kundtillfredsställelse så måste de förstå vad kunden 
vill ha och om kunderna är nöjda med företaget och dess produkter och tjänster128. Därför 
anser jag att det är relevant att fråga de marknadsansvariga hur de arbetar för att deras kunder 
ska bli nöjda och hur de kontrollerar detta. 
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3.7 Relationsmarknadsföring 
 
Som jag redan diskuterat så handlar inte marknadsföring bara om enskilda transaktioner utan 
även om relationer. Det är ju viktigt att klubbarna behåller sin publik när de väl har blivit 
attraherade av produkten. Jag tror att det är viktigt att försöka få varje person i publiken att se 
ytterligare matcher och om de som är förstagångspublik får en positiv upplevelse finns ju 
chansen att de vill komma och se ytterligare matcher. Bee och Kahle är två professorer inom 
sportmarknadsföring och de menar att forskningen och teoriutvecklingen hittills inte har 
fokuserat på relationsmarknadsföring inom sportens värld129. Med denna bakgrund så anser 
jag att det är viktigt att diskutera relationsmarknadsföring i min uppsats.  
 
3.7.1 Värdeskapande processer inom relationsmarknadsföring 
 
Enligt Arnerup och Edvardsson så har många forskare upptäckt att marknadsföringens främsta 
uppgift inte är att skapa enskilda transaktioner utan att generera långsiktiga relationer och 
bygga upp en strategisk position i ett nätverk med andra företag. Marknadsföring handlar 
numera mera om relationer och ömsesidig påverkan. Det har inneburit ett skiftande fokus från 
transaktioner till relationer. 130 Att utgå från ett relationsperspektiv på marknadsföring innebär 
också att företaget innehar ett långsiktigt perspektiv. 131 Även Kotler är inne på samma spår då 
han menar att det inte är tillräckligt för ett företag att attrahera nya kunder. Företagen måste 
också vara bra på att behålla och utveckla relationer de redan har till sina existerande kunder. 
I detta sammanhang är det angeläget att företaget har nöjda kunder då det är en viktig 
förutsättning för ”customer retention” eller så kallat kvarhållande av kunder 132 Enligt Arnerup 
och Edvardsson så visar några undersökningar när det gäller marknadsföring att det kostar 
fem gånger så mycket att attrahera nya kunder i jämförelse med att upprätthålla en bra image 
och förstärka relationen företaget har med sina redan existerande kunder. Förutom att behålla 
och förstärka denna relation så är det viktigt för företaget att behålla kunderna tillfredsställda. 
En nöjd kund kommer att konsumera igen, rekommendera varan eller tjänsten till sina vänner 
och köpa andra varor eller tjänster som företaget producerar. Nöjda kunder är ofta även 
mindre kritiska till temporära kvalitetsförsämringar och ägnar mindre tid till företagets 
konkurrenter. 133 
 
Enligt Grönroos så krävs det stora förändringar i ett företag för att utveckla 
transaktionsmarknadsföring till relationsmarknadsföring. I ett transaktionsperspektiv är det 
bytet mellan pengar och värde som är i fokus. Relationsmarknadsföringen fokuserar däremot 
på samarbete för att skapa värde för företaget och kunden. 134 
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Figur 6, Värdeskapande i relationsmarknadsföring135 
 
Processen som genomgås i skapandet av kundvärde är inte likadan i det relationsinriktade 
perspektivet jämförelse med det transaktionsinriktade perspektivet. Det centrala i 
relationsmarknadsföringen är att skapa värde och göra det lättare för en värdeskapande 
process medan transaktionsmarknadsföringen innebär att distribuera färdigproducerat värde 
till kunderna. Skillnaderna klargörs i figuren ovan. 
 
Grönroos menar att i transaktionsmarknadsföringen så skapas kundvärde av företaget som 
levereras till kunden. Detta betyder att marknadsföringen främst fokuseras på att distribuera 
värde som redan innan producerats för kunden. Detta betyder också att det är resultatet av 
processen som är det centrala för marknadsföringen. När det gäller relationsmarknadsföring 
så är situationen dock på ett helt annat sätt. Värde är inget som produceras i förväg och 
kundvärde skapas och upplevs i relationen mellan kunden och leverantören. Det centrala för 
marknadsföringen ligger här på de värdeskapande processerna och inte på produkterna.136 
 
3.7.2 Relationsmarknadsföring som strategi 
 
Enligt Arnerup – Cooper så kan relationsmarknadsföring ses som en strategi och metod för att 
etablera, stärka, underhålla och utveckla kundrelationer. Tillvägagångssättet för detta är att 
lägga till värde till kunden i ett långsiktigt perspektiv och inte bara i en enskild transaktion. 137 
Blomqvist menar att relationsmarknadsföring handlar om att välja rätt kunder, knyta dem 
närmare till företaget och marknadsföringen kommer att fokusera på existerande och 
potentiella kunder. Det grundläggande antagandet är dock att företaget behöver 
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konkurrenskraftiga varor och tjänster för att skapa en värdefull relation till kunden. 138 Enligt 
Evans och Laskin så bör företaget bör bedriva sin relationsmarknadsföring som en 
kontinuerlig och systematisk process som omfattar både säljarens och köparens behov139. 
Zeithaml och Bitner menar att det är fundamentalt att kontinuerligt kontrollera och utvärdera 
kvaliteten av relationerna till företagets kunder. Grundläggande marknadsundersökningar kan 
vara basen för en sådan övervakningsstrategi. Om inte organisationen har kunskap om 
kundernas upplevelse så kan det annars vara svårt att behålla kunder på en konkurrensutsatt 
marknad. I detta sammanhang så är det väldigt viktigt att organisationen har en väl utformad 
kunddatabas. Marknadsundersökningar och en kunddatabas kan lägga en bra grund för att 
organisationen ska kunna behålla sina kunder140.  
 
Blomqvist, Dahl och Haeger menar att relationen mellan företaget och kunden blir ofta mer 
meningsfull och stark efter en transaktion. Denna relation får stor betydelse för de kommande 
transaktionerna. 141 Enligt Arnerup och Edvardsson så blir kunderna dessutom mindre 
priskänsliga eftersom företaget byggt upp en relation till dem. 142 Grönroos beskriver samma 
fenomen i sin artikel. “Relationship marketing makes customers less price sensitive”.143 
Denna företeelse kan vara viktig för företaget att tillvarata eftersom kunderna enligt Kotler 
blir allt svårare att tillfredsställa. Kunderna är idag mer prismedveten, mindre förlåtande och 
mer krävande i förhållande till ett ökat antal erbjudanden från alltfler konkurrenter. Alla 
företag kan göra en kund tillfredsställd men utmaningen ligger i att göra en kund nöjd och 
lojal. 144 Enligt Blomqvist, Dahl och Haeger så talar forskare ofta om hur viktigt det är att 
behålla och förstärka relationen till kunderna. De menar dock att det är viktigt att företaget i 
vissa tillfällen avslutar relationer till kunden och att det är viktigt att ha rutiner även för detta 
förfarande. Det är omöjligt att uppfylla alla kunders behov på ett sätt som skapar värde för 
båda parter. 145 
 
I detta kapitel så har jag diskuterat att det är viktigt att behålla och förstärka relationen med 
sina kunder för att få dem att återkomma. Jag anser att det är väldigt angeläget att klubbarna 
arbetar hårt och kontinuerligt för att tillfredsställa den publik som kommer till matcherna. Det 
är dock en utmaning då ingen på förhand vet hur en fotbollsmatch ska te sig eller sluta. Då de 
allsvenska damfotbollsklubbarna har relativt begränsade resurser så anser jag att det är desto 
viktigare att de försöker få en stor andel återkommande publik då det är billigare än att 
ständigt attrahera ny publik.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
138Blomqvist, R, Dahl, J, Haeger, T, (2004), Relationsmarknadsföring, sid 27-28 
139 Evans, J. R, Laskin, R. L, (1994), “The relationship marketing process: A conceptualisation and 
application”, Industrial Marketing Management, 23 (5), sid 451 
140 Zeithaml, V, Bitner, M, (2003), Services Marketing – Integrating Customer Focus Across the Firm, sid 168-
169 
141 Blomqvist, R, Dahl, J, Haeger, T, (2004), Relationsmarknadsföring, sid 27 
142 Arnerup, B, Edvardsson, B, (1992), Marknadsföring av tjänster, sid 16-17 
143 Grönroos, C, (1994), ”From marketing mix to relationship marketing: Towards a paradigm shift in 
marketing,” Management decision, 32 (2), sid 11 
144 Kotler, P, (2003), Marketing Management, sid 72 
145 Blomqvist, R, Dahl, J, Haeger, T, (2004), Relationsmarknadsföring, sid 70-71 
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3.8 Sammanfattande modell för min teoretiska referensram 
 

 
Figur 7. Egen sammanfattande modell av uppsatsens teoretiska referensram 
 
Denna modell är min egen sammanfattning av de teorier jag har valt att använda mig av i 
denna uppsats. Teorierna är kopplade till varandra och till hur de damallsvenska klubblagen 
kan locka mer publik genom sportmarknadsföring. Marknadsföringsprocessen är komplex och 
processen måste vara kontinuerlig och långsiktig för att attrahera och behålla publiken till 
klubbmatcherna. 

Sport Marketing Mix 
5 P’s 

Relationsmarknadsföring 

Kundnöjdhet 
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4 PAUSUNDERHÅLLNING - PRAKTISK METOD 
 
I detta kapitel beskriver jag det praktiska tillvägagångssättet för studien. Jag börjar med 
urvalet av de primära källorna, fortsätter med hur jag planerade och arrangerade 
intervjuerna och hur jag genomförde och sammanställde dem. Jag redovisar därefter vilket 
tillträde jag mig anser ha haft till information och avslutar med källkritik.. 
 

 
 
 
4.1 Primärkällor  
 
I min studie så består den insamlade informationen från de olika intervjuerna med respektive 
allsvenska damfotbollsklubb primärdata och respondenterna blir följaktligen mina primära 
källor. 
 
4.1.1 Urval 
 
Holme och Solvang menar att urvalsförfarandet är en kritisk del av forskningen146. Bryman 
menar att man inom kvantitativ forskning till stor del verkar för att borga för respondenternas 
representativitet för att resultaten i stor utsträckning ska vara generaliserbara. Författaren 
påstår dock också i sammanhanget att även den kvalitativa forskaren ställs inför dilemmat 
med representativitet147.  
 
4.1.1.1 Vilka lag? 
 
Det första steget i min urvalsprocess var att välja ut vilka klubblag i damallsvenskan som jag 
skulle studera. Jag tänkte igenom olika alternativ och kom slutligen fram till att eftersom jag 
ville undersöka vad allsvenska damfotbollslag kan göra för att attrahera och behålla publik till 
sina matcher och debatten i TV och tidningar handlat om en nedåtgående trend när det gällde 
damfotbollens publiksiffror säsongen 2006 så såg jag det som mest intressant att se på de sex 
lag som haft störst nedgång i den genomsnittliga publiksiffran för damallsvenska matcher 
jämfört med säsongen 2005. Dessa lag var Sunnanå SK, Malmö FF Dam, Linköping FC, KIF 
Örebro, QBIK och Umeå IK. Jag ansåg att det kanske fanns någon möjlighet för mig att även 
kunna komma med rekommendationer till dessa. Jag fann uppgifter av detta från Sveriges 
Televisions sportnyhetsprogram Sportnytt där de redovisade dessa siffror i en tabell som var 
skapad utifrån uppgifter från SvFF148. Dessutom så ansåg jag att detta urval var en bra 
geografiska spridning av lag i landet och en bra spridning av hur de olika lagen placerade sig i 
serietabellen. Jag tror också att denna spridning var bra av den anledningen att det annars 
hade kunnat skapa en skevhet s.k. bias i svaren om jag bara hade intervjuat lag som hamnat 
längst nere i serietabellen. Jag tror att det i sportens värld kan finnas ett sammanhang mellan 

                                                 
146 Holme, I.M, Krohn- Solvang, B, (1991), Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder, sid 114 
147 Bryman, Alan, 1997, Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, Studentlitteratur, Lund, sid 40 
148 Sveriges Televisions hemsida, http://svt.se/content/1/c6/70/35/92/publik.pdf), 2006-11.19, 20.14 
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dåliga sportsliga resultat och dåliga publiksiffror och detta eventuella problem som hade 
kunnat leda till en skevhet i studien undgick jag genom mitt urval då de utvalda 
respondenterna hade spridda placeringar. Mina utvalda respondenter hade enligt SvFF 
placeringarna 1, 3, 4, 6, 8, 10 enligt den slutgiltiga serietabellen för damallsvenskan under 
säsongen 2006 149. Jag såg det också som intressant att Umeå IK var med i mitt urval då de 
rent sportsligt var överlägsna de andra lagen under säsongen 2006 men ändå förlorade 
procentuellt mer publik än de andra lagen. Jag hade dessutom möjlighet att göra en personlig 
intervju med marknadsansvarig på Umeå IK då jag är student i samma stad och det anser jag 
vara värdefullt för studien. Jag anser alltså att mitt urval är representativt för populationen 
som helhet även om jag inte har några kvantitativa ambitioner med studien i form av hög grad 
av generaliserbarhet. Mitt val av damallsvenska klubblag var även grundat på att jag rent 
yrkesmässigt är nyfiken på marknadsföring inom sportbranschen.  
 
4.1.1.2 Vilken nivå? 
 
Som jag tidigare nämnt så har jag valt en kvalitativ metod med intervjuer som redskap där 
perspektivet är klubbarnas. Syftet med studien har också varit att få en förståelse för det 
undersökta där jag är intresserad av att se fenomenet inifrån. Dessa olika metodologiska val 
och antaganden har påverkat urvalsprocessen. Jag har valt att intervjua de marknadsansvariga 
på de utvalda klubbarna. Jag menar att möjligheten att studera fenomenet inifrån finns om jag 
väljer denna nivå inom respektive klubb. Om jag istället hade valt den centrala nivån på 
Svenska Fotbollsförbundet eller EFD hade jag fått deras perspektiv på marknadsföringen av 
damallsvenskan centralt igenom olika rikstäckande marknadsföringsinsatser. Detta skulle jag i 
och för sig tycka var väldigt spännande men jag anser att de inte på samma sätt hade kunnat 
beskriva klubbarnas arbete för att locka och behålla publik till sina matcher som klubbarna 
själva kunde beskriva på lokal nivå. Valet av lokal nivå intresserar mig också i denna studie 
för att få en förståelse för de lokala arbetssätten såsom de ser ut ute på de damallsvenska 
klubbarna. Den centrala nivån har inte samma kontinuerliga kontakt med publiken och det 
tror jag också begränsar deras kunskaper om åskådarna. Jag tror att intervjuer på central nivå 
eventuellt hade inriktats kring varumärkesbyggande och rikstäckande marknadsföringsinsatser 
för att öka intresset för damfotboll i stort. Detta får jag förhoppningsvis möjlighet att 
undersöka mera vid ett annat tillfälle.  
 
4.1.1.3 Vilka respondenter? 
 
Detta steg i urvalsprocessen har också styrts av mina metodologiska val och antaganden. Jag 
har valt att intervjua en person per klubb och det har varit den marknadsansvarige på 
respektive förening. I ett fall (KIF Örebro) så intervjuade jag ytterligare en person då den 
förste respondenten hänvisade mig vidare för att komplettera vissa områden där han ansåg att 
klubbens kanslichef hade bättre översikt. Jag anser för övrigt att det räckte för min 
undersökning i de andra fallen med den information respondenterna gav mig. I vissa fall har 
jag fått vissa mindre uppgifter kompletterade via mail. Jag anser att de marknadsansvariga 
gav en nyanserad bild av vad de gör för att försöka locka publik till sina matcher. Urvalet av 
respondenter har också skett utifrån de frågeställningar som jag var intresserad av och jag 
gjorde bedömningen att de marknadsansvariga skulle vara de personer som bäst skulle kunna 
besvara mina frågor. Respondenterna i studien har olika titlar, såsom t ex marknadschef, 
klubbdirektör/marknadschef och marknadsansvarig men jag anser att det inte har någon 
betydelse för min studie då deras arbetsuppgifter bland andra är att genom marknadsföring 
                                                 
149 Svenska Fotbollsförbundet, http://www.svenskfotboll.se/t3damta.aspx?WCI=&TournamentId=37133, 2007-
01-31, 11.27 
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försöka locka publik till fotbollsmatcherna. Arbetsuppgifterna när det gäller 
marknadsföringen är i vissa fall lite olika uppdelade för olika klubbar men eftersom jag inte 
har för avsikt att göra en jämförelse av de olika klubbarna så behöver följaktligen inte 
underlaget vara exakt likadant. De olika klubbarna har ju också olika förutsättningar och 
fördelen med att de olika respondenterna har lite olika uppgifter när det gäller arbetet med att 
marknadsföra klubbarna är att detta också kan nyansera bilden av de frågeställningar som jag 
är intresserad av.  
 
 
4.2 Insamling av primärdata 
 
Min insamlingsprocess har jag delat in i följande steg. 
 
4.2.1 Steg 1: Introduktionsbrev 
 
I den första kontakten så mailade jag ett introduktionsbrev med min förfrågan om att 
medverka i min studie till den person som i enlighet med respektive klubbs hemsida var 
marknadschef eller marknadsansvarig. Genom detta brev så presenterade jag mig själv samt 
studien i stora drag. I brevet gjorde jag en förfrågan om möjligheten att boka in en 
telefonintervju med vederbörande. Jag gjorde i en liten justering i brevet till Umeå IK där jag 
istället gjorde en förfrågan om en personlig intervju på arbetsplatsen. I övrigt var detta brev 
likadant utformat som de övriga. Genom detta introduktionsbrev så hade jag för avsikt att 
skapa en första kontakt och ge ett seriöst och förtroendeingivande intryck (se bilaga 1). 
 
4.2.2 Steg 2: Telefon- och mailkontakt med klubbens marknadsansvariga 
 
I det andra steget så blev det aktuellt att ta överenskommen telefonkontakt med respondenten 
för KIF Örebro för att avtala exakt tid för intervjun. De övriga respondenterna svarade på min 
förfrågan via mail och vi höll kontakten och bestämde tid och datum för intervjuerna på detta 
sätt. Samtliga respondenter var mycket tillmötesgående och intresserade av min studie. Jag 
fick följaktligen ett positivt besked från samtliga tillfrågade om deltagande. Jag gjorde också 
en klargörande förfrågan om att få göra en bandinspelning av samtalet i samband med att jag 
sände ett bekräftande och påminnande mail angående datum och tid för intervjuerna. Denna 
förfrågan godtogs i samtliga fall. Jag skickade intervjumallen i förväg till de respondenter 
som så önskade. De som mottog manualen i förväg var respondenterna på Umeå IK, 
Linköping FC och QBIK. Jag anser inte att jag genom detta förfarande begränsar möjligheten 
att använda den metod som jag valt då jag ser detta som ett sätt att skapa förtroende för mig 
och min studie. Jag anser inte att respondenterna förberett sina svar utifrån denna mall på ett 
sådant sätt att det skapat en skevhet i studien. De nyss nämnda respondenterna uppger att de 
inte haft tid än att ögna igenom frågorna och i de fall de har förberett sig har det handlat om 
uppgifter kring genomsnittligt antal åskådare och klubbens procentuella intäkter vid 
matcharrangemangen. Jag har i de fall då de övriga respondenterna ej kunnat svara direkt på 
dessa uppgifter fått ett kompletterande mail med dessa uppgifter.  
 
4.2.3 Steg 3: Intervjuer 
 
Under det tredje steget så genomförde jag till sist de intervjuer som jag hade bokat in. Jag har 
tidigare i arbetet nämnt att jag valt att använda mig av en kvalitativ metod där insamlingen av 
primärdata skulle ske genom intervjuer. Jag eftersträvar en intervjuform där respondenten 
pratar fritt kring de valda frågorna och jag är medveten om att diskussionen ibland kan 
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komma in på områden som jag inte förutsett. Jag anser det därför önskvärt att ha möjlighet att 
ställa följdfrågor men för att jag inte i slutändan ska ha en stor och svårhanterlig mängd 
information med bl a uppgifter som inte direkt kan kopplas till min studie så standardiserade 
jag min intervjumanual. Jag återkommer med ytterligare information om hur jag hanterade 
detta dilemma i följande avsnitt.  
  
4.3 Intervjuer  
 
Intervjuer kan indelas utifrån det svarsutrymme som ges åt respondenten. Om 
svarsalternativen är helt strukturerade så kan respondenten bara välja mellan de 
svarsalternativ som ställts upp.150 Strukturerade intervjuer används både vid kvantitativa och 
kvalitativa undersökningar. Respondenten formulerar däremot helt sina svar i en helt 
ostrukturerad intervju. Semistandardiserade intervjuer är intervjuer som är ett mellanting av 
de ovan nämnda kategorierna.151 Att använda semistandardiserade intervjuer som metod anser 
jag göra det möjligt att komma nära den undersökta verkligheten och den förståelse av 
fenomenet som jag strävar efter. Genom mina öppna frågor så anser jag att respondenterna 
kan svara fritt samtidigt som jag har möjlighet att ställa följdfrågor som inte med 
nödvändighet måste finnas med i intervjumanualen. Det finns eventuella avigsidor med 
intervjuer. Öppna frågor som diskuteras kan leda till att respondenten talar för fritt vilket kan 
leda till att jag kommer att ha en ansenlig mängd information och uppgifter som inte direkt 
kan kopplas samman med ämnet. Denna problematik anser jag delvis kan lösas genom att 
använda mig av en semistandardiserad intervju med konkreta frågor för att snabbt kunna 
komma tillbaka till det relevanta intervjuämnet. Författaren Bell menar att det alltid finns en 
risk för att man kan få skevhet i resultaten när det gäller intervjuer då de som intervjuar kan 
påverka respondenterna på ett omedvetet sätt. Denna typ av påverkan kallas för respons- eller 
intervjueffekter 152. Jag anser dock att det är svårt att fullt ut kunna undvika denna skevhet 
men för att göra detta i största möjliga utsträckning så har jag försökt kontrollera mig själv 
och varit medveten om denna problematik. Även om jag har ett stort intresse och engagemang 
i ämnet så anser jag att jag på det medvetna planet försökt minimera denna påverkan så att det 
inte skapar någon större skevhet i mina resultat. Det kan ha haft betydelse att jag genomförde 
en besöksintervju och resten telefonintervjuer. Det är oftast lättare att etablera en kontakt och 
ett samtal vid ett besök jämfört med en telefonkontakt. Jag upplever dock att respondenterna 
talade fritt och obehindrat under telefonintervjuerna och anser därför inte att detta har skapat 
någon större skevhet i mina resultat. 
 
4.3.1 Utformning av intervjumanual 
 
Intervjumanualen (se bilaga 2) utformade jag utifrån de tankar och frågeställningar jag hade 
innan jag helt och hållet hade samlat in mina teoretiska data och som har sin grund i de frågor 
jag hade när jag bestämde mig för detta ämne. Dessa frågeställningar är därför delvis 
oberoende av min teoretiska referensram. Vissa av mina frågor är emellertid direkt tagna från 
mina teorier och dessa frågeställningar har skapats utifrån vad som framkommit i min 
teoretiska datainsamling.  
 

                                                 
150 Lekvall, P & Wahlbin, C, 1993, Information för marknadsföringsbeslut, Tredje upplagan, Högsbo Grafiska 
AB, Göteborg, sid 121 
151 Lundahl, U & Skärvad, P-H, 1999, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur, 
Lund, sid 62 
152 Bell, Judith, 2000, Introduktion till Forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund, sid 123 
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Då jag valt att använda mig av semistandardiserade intervjuer som insamlingsmetod så 
skapade jag intervjumanualen utifrån detta. Jag försökte medvetet att skapa öppna frågor och 
att sortera frågorna utifrån olika teman. Genom de öppna frågorna så menar jag att jag skapat 
en förutsättning för respondenterna att svara fritt och har gett mig möjlighet att ställa 
följdfrågor. Jag har också använt mig av väldigt konkreta frågor i syfte att skaffa mig 
information och fakta jag fann intressant för studien, t ex frågan om hur stor del av klubbens 
intäkter som matcharrangemangen står för. Under intervjuernas gång så ställde jag följdfrågor 
i de fall jag ansåg det vara nödvändigt och vissa av respondenternas svar var vid vissa 
tillfällen så uttömmande att vissa frågor som låg senare i intervjumanualen inte ställdes. Jag är 
medveten om att min intervjumanual är väldigt omfattande och har väldigt många frågor men 
då vissa frågor bara krävde kortare svar och med tanke på att mina respondenter godkände att 
intervjuerna kunde ta upp till 90 minuter så ansåg jag den därmed vara rimlig och 
genomförbar vilket den senare också visade sig vara.  
 
 
4.4 Genomförande av intervjuer 
 
Eftersom det är svårt att hinna anteckna respondenternas svar och samtidigt lyssna och förstå 
deras svar och eventuellt ställa följdfrågor så valde jag att använda mig av bandinspelning. 
Detta önskemål meddelades redan i introduktionsbrevet (se bilaga 1), klargjordes i det 
bekräftande mailet eller telefonsamtalet och respondenterna gav även sitt samtycke till detta 
vid intervjutillfället. Alla intervjuer genomfördes 2007 under vecka 2 och 3. Alla intervjuer 
utom en utfördes via telefon. En intervju genomfördes genom att jag besökte respondentens 
föreningskansli. Telefonintervjuer genomfördes i ett eget kontorsrum i Samverkanshusets 
lokaler på Umeå universitet som jag fick möjlighet att låna för att genomföra intervjuerna. 
Besöksintervjun genomfördes i kansliets matrum där vi kunde stänga dörren om oss. Alla 
intervjuer genomfördes således i en avskild och lugn atmosfär. Respondenterna satt i sitt eller 
klubbkansliets kontor och jag upplevde inte att deras miljö medförde några störningar under 
intervjuernas gång.  
 
Vid varje intervju så inledde jag med att presentera mig själv igen och mitt syfte med studien. 
Jag berättade vad jag skulle använda intervjumaterialet till och att min uppsats är en offentlig 
handling. Jag informerade även om igen att de kunde vara anonyma om de ville men 
argumenterade också för att det kanske skulle bli relativt svårt då antalet klubblag i 
allsvenskan endast uppgår till tolv stycken. Det var dock ingen som vid detta tillfälle önskade 
att vara anonyma. Dessa beslut kan eventuellt ha påverkats av mig men jag anser att när de 
som eventuellt var osäkra på om de ville att intervjun skulle vara konfidentiell eller ej fick se 
eller höra frågorna så ansåg de inte att de var av så känslig karaktär att de behövde vara 
anonyma i min studie. Jag informerade om att intervjun skulle spelas in och att jag senare 
skulle sammanställa och återsända intervjun till respondenten så att denne senare skulle få 
möjlighet att korrigera eventuella felaktigheter. Varje intervju tog mellan 41 och 90 minuter 
att genomföra. Efter de sista intervjufrågorna fick respondenten möjlighet att ytterligare göra 
tillägg i ämnet. Detta uppmuntrades av mig och gjordes av alla respondenter. 
 
 
4.5 Bearbetning av intervjuer 
 
Efter intervjutillfället så lyssnade jag av det inspelade bandet och transkriberade intervjun. 
Enligt Bell så kan bandinspelningar vara bra för att kontrollera ordalydelser om man skulle 
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vilja citera vissa delar eller för att se om anteckningarna stämmer153. För mig var det extra 
viktigt med denna genomgång eftersom jag inte hann med att anteckna allt som 
respondenterna svarade. I den första sammanställningen som var mycket noggrann så tog jag 
med all information och efter detta så utarbetade jag en ytterligare sammanställning där 
svaren sattes ihop till rätt meningsbyggnad. Denna översikt skickade jag sedan via mail till 
mina respondenter för att ge denne tillfälle att upptäcka eventuella fel och missuppfattningar 
från min sida. Jag fick endast några få kommentarer av respondenterna som handlade om fel 
av enklare karaktär som jag korrigerade. Efter detta så omarbetade jag denna senaste 
sammanställning för mitt empirikapitel där jag har strukturerat svaren under angivna rubriker. 
Jag har under denna bearbetning försökt att inte omforma materialet i för stor grad då jag är 
medveten om att detta skulle kunna leda till att information tas ur sitt rätta sammanhang. För 
att undvika detta så har jag valt att låta respektive klubb redovisas för sig och därför inte dela 
in de olika respondenternas svar under varje tema. Ordningsföljden av de redovisade 
intervjuerna i empirikapitlet är strukturerade i kronologisk ordning utefter den tid och det 
datum som intervjuerna genomfördes och har därför ingen inbördes rangordning.  
 
 
4.6 Access 
 
I den bästa av forskarvärldar så beskriver Alvesson och Deetz att forskaren helt fritt kan välja 
och har tillträde till alla miljöer, enheter och delar som denne anser vara intressanta och 
relevanta att undersöka. Dessutom vore det idealiskt om forskaren har total frihet att kunna 
prata med alla människor om vad som helst och inte möta några inskränkningar. Men i 
verkligheten är detta inte lika enkelt.154 Alla respondenter har varit tillmötesgående och 
intresserade av att ställa upp på en intervju och diskutera de frågor jag var intresserad av. Jag 
är väldigt tacksam för det intresse och den entusiasm som jag har mött och menar att detta 
engagemang lett till att jag fått bra tillträde till information. Jag anser dessutom att accessen 
har varit bra då respondenterna även har informationen och kunskapen om de frågeställningar 
jag ställt. En del av mina respondenter var relativt nyanställda men det verkar bero på att det 
är först under den senare tiden som klubbarna har börjat satsa på marknadsföring och anställa 
personer som arbetar med marknadsföring inom klubbarna. Jag menar dock att 
respondenterna var klart kompetenta och hade täckande kunskap om vad klubbarna gör för att 
marknadsföra fotbollsmatcherna för att kunna besvara mina frågor. Jag anser även att 
respondenterna varit självkritiska och detta ser jag som ett ytterligare tecken på att jag fått bra 
tillträde till information. Några anledningar till att jag fått god access kan vara min bakgrund 
och mitt engagemang, men också att informationen jag frågat efter inte är av så känslig 
karaktär. Respondenterna har dessutom ett eget intresse av att dela med sig av information då 
studien kan gynna deras marknadsföringsarbete. Det går att argumentera för att jag hade 
kunnat intervjua även de andra sex lagen i damallsvenskan men detta var inte möjligt av 
tidsmässiga skäl.  
 
 
4.7 Källkritik av primärdata 
 
Jag har använt mig av Eriksson och Wiedersheim-Pauls s.k. källkritiska kriterier för att 
kritiskt granska min datainsamling av primärdata. Dessa bedömningsgrunder är samtidskrav, 
tendenskritik och beroendekritik155. 
                                                 
153 Bell, Judith, 2000, Introduktion till Forskningsmetodik, sid 124 
154 Alvesson, M, Deetz, S, (2000), Kritisk samhällsvetenskaplig metod, sid 213-214 
155 Eriksson, Lars Thorsten, Wiedersheim-Paul, Finn, (1997), Att utreda, forska och rapportera, sid 153-154 
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4.7.1 Samtidskrav 
 
Detta kriterium avser om respondenten uppger information som är gällande för aktuella 
förhållanden för det som forskaren undersöker för tillfället och därmed inte inaktuella 
förhållanden156. Jag anser att detta kriterium är uppfyllt. Mitt syfte med uppsatsen är att 
undersöka vad de damallsvenska klubbarna gör för att marknadsföra sina matcher och 
intervjufrågorna var skapade utifrån detta. Informationen som framkom under intervjuerna 
gäller följaktligen klubbens verksamhet angående detta. Jag har inte kontrollerat uppgifterna 
om matcharrangemangens intäkter i någon årsredovisning inte heller vad vissa klubbar angav 
att de hade som total omsättning men anser att denna information inte har en avgörande 
betydelse för min studie och har ingen anledning att tro att respondenterna skulle uppge 
inaktuella siffror.  
 
4.7.2 Tendenskritik 
 
Denna bedömningsgrund granskar om respondenten har några egenintressen i frågan och 
huruvida denne är neutral eller inte. Denna eventuella tendens kan yttra sig i ordval eller 
urvalet av fakta157. Denna företeelse är ju självfallet ett problem när klubbar blir intervjuade 
om deras egna sätt att arbeta. Det ligger i klubbarnas eget intresse att framstå på ett så positivt 
sätt som möjligt och kan ju därför välja att svara med positiva fakta. Därför anser jag att detta 
källkritiska kriterium inte uppfylls i lika stor utsträckning som det föregående. Däremot så 
anser jag, som jag tidigare nämnt, att respondenterna gav en del självkritisk information när 
det gällde deras marknadsföring i syfte att locka publik till matcherna. Jag anser därför också 
att denna bedömningsgrund likväl utförs till en tillfredsställande nivå.  
 
4.7.3 Beroendekritik 
 
Detta källkritiska kriterium bedömer om de olika källorna är beroende av varandra. Detta kan 
t ex innebära att forskaren bör kontrollera källan som det eventuellt flera respondenter 
refererar till istället för att göra antagandet att respondenterna har rätt.158 Jag har kunnat 
kontrollera t ex spelschemats utseende och publiksiffror för säsongen 2006 genom uppgifter 
från SvFF och därmed sett att respondenterna haft rätt. Jag har genom den svenska 
nyhetssajten damfotboll.com kontrollerat att EFD organiserat en lojalitetskampanj i 
damallsvenskan under säsongen 2006159. Jag anser generellt att respondenternas uppgivna 
information inte kan anmärkas på då de är respektive klubbs sätt att marknadsföra sina 
damallsvenska matcher. Det är ju också detta som jag är intresserad av för min studie. Det är 
respondenternas beskrivelser från deras verklighet och situation som är relevanta för min 
studie och som jag söker information om. Jag anser inte att de olika källorna är beroende av 
varandra i denna studie på ett sådant sätt att det skulle påverka min analys nämnvärt då den 
inte huvudsakligen kommer att analysera numeriska fakta.  

                                                 
156 Eriksson, Lars Thorsten, Wiedersheim-Paul, Finn, (1997), Att utreda, forska och rapportera, sid 153-154 
157 ibid 
158 ibid 
159 Nyhetssajten damfotboll.com, http://damfotboll.com/nyheter/default.asp?id=3729, 2007-02-03, 13.20 



 41

5 ANDRA HALVLEK - EMPIRI 
 
I detta kapitel så kommer jag att redogöra för de sammanlagt sju intervjuer som jag har 
genomfört på de sex respektive klubbarna. Under varje klubb finns först respondenten på 
marknadsansvarig/marknadschefsnivå och därefter följer anställd på kanslinivå i fallet med 
KIF Örebro. För att underlätta för läsaren så har jag valt att dela in varje intervju i 
nedanstående underrubriker: bakgrundsinformation, marknadsföring generellt, 
sportmarknadsföringsmixen, kundnöjdhet och relationsmarknadsföring.  
 

 
 
 
5.1 Respondenterna 
 
Respondenterna är sex av damallsvenskans tolv lag från säsongen 2006. Jag har valt att sätta 
dem i kronologisk ordning utifrån tidpunkterna respondenterna blev intervjuade. Ordningen är 
följande: KIF Örebro DFF, Sunnanå SK, Linköping FC, Malmö FF Dam, Umeå IK och QBIK 
från Karlstad. 
 
 
5.2 KIF Örebro 
 
Intervju med ordförande i marknadsföringsgruppen, Stefan Pettersson, 2007-01-11, 56 
minuter. Även en kompletterande intervju med kanslichefen, Thomas Rasmusson, 2007-01-12, 
41 minuter.  
 
Jag kommer att visa tydligt i texten vem av respondenterna som svarar vad. 
 
5.2.1 Bakgrundsinformation 
 
Stefan Petersson, 57 år och är ordförande i ”marknadsföringsgruppen”. Han sitter med i 
styrelsen i KIF Örebro sedan början av 2006. Peterssons utbildning består av en 
dubbelexamen som både civilekonom och jur. kand. Dessa befattningar har inte varit direkt 
relaterade till marknadsföring men han har arbetat med ledarfrågor i olika chefspositioner i 
näringslivet. Petersson har huvudsakligen arbetat inom tjänstesektorn under sin 
yrkesverksamma karriär. Hans arbete med marknadsföring på KIF Örebro är ideellt. Petersson 
ägnar uppskattningsvis några timmar i veckan i genomsnitt på sitt marknadsföringsarbete i 
klubben. Marknadsföringsarbetet innebär att de jobbar både genom styrelsen och genom 
marknadsutskottet som träffas var tredje vecka under ”högsäsongen” då de ska sälja in sig hos 
olika kunder. Under sina träffar diskuterar de bland annat uppföljning av olika kunder. När 
det gäller de praktiska delarna av marknadsföringsarbetet så ligger det på Thomas Rasmusson 
på kansliet. Han har ett önskemål om att klubben ska ha någon som jobbar heltid med 
marknadsföring men han menar att klubben inte har de resurserna i dagsläget. Det är två 
stycken som arbetar på föreningens kansli. En person arbetar bara med ungdomsidrotten och 
Thomas Rasmusson arbetar heltid med det allsvenska damlaget. 
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Thomas Rasmusson, 45 år gammal är den administrativt ende anställde för KIF Örebro Dam. 
Han har snart arbetat i ett år på KIF Örebro. De andra som är anställda på klubben är tränare 
av olika slag i olika befattningar. Rasmusson rekryterades till detta jobb i början av 2006. Han 
har tidigare jobbat med Närke basket som är en dambasketförening som under 1990-talet var 
ledande inom svensk dambasket. Denna basketförening gjorde en resa likt den som KIF har 
startat i Örebro. Rasmusson berättar att han anställdes för att KIF Örebro ansåg att han hade 
den erfarenhet som krävs för att jobba med elitsatsningar. Rasmusson beskriver ”den ärliga 
bakgrunden” om klubbens matcharrangemang: – ”Sanningen är den att vi är urdåliga på 
matcharrangemang”. Det är för närvarande inte är någon som har det arbetsfältet och att han 
som nyanställd kanslichef har ”förbarmat sig över det” under året som har varit.  
 
Enligt Petersson så är klubbens mål och visioner är att etablera sig i toppen av 
damallsvenskan och därefter vinna allsvenskt guld. Klubben anger dock ingen bestämd 
tidsram för detta. Petersson säger att det inte finns några separata verksamheter vid sidan av 
idrotten.  
 
5.2.2 Kunder och marknadsföring generellt 
 
Petersson anser att Behrn arena (tidigare kallad Eyravallen) har tillräcklig kapacitet för att 
damklubben ska uppnå sina publikmål. Petersson menar att arenan har en bra publikkapacitet 
och att det är en bra fotbollsplan. Planen blev utnämnd och prisbelönt som ”Årets plan” i 
damallsvenskan 2006 under Fotbollsgalan. ”Publiken som kommer och tittar på matcherna är 
de närmast sörjande, släktingar och de som har ett fotbollsintresse.” Det är ofta så att de som 
har ett fotbollsintresse och går och tittar på herrfotbollen också kommer och tittar på 
damfotbollsmatcher. Petersson tror att det är intresset för fotboll som gör att publiken kommer 
till matcherna. Klubben lockar åskådare genom att ge lite fribiljetter, företag som sponsrar 
klubben får bjuda in sina kunder etc. Klubben försöker att locka alla kunder. Kunder till deras 
kunder eller deras anställda och övriga som bor i närområdet. KIF Örebro riktar sig till alla. 
Föreningen riktar sig till alla som har ett intresse för idrott och till dem som har ett intresse för 
damfotboll. Klubben försöker också att locka publik som kanske inte är så ofta på ett 
idrottsevenemang. Han kan inte ”plocka ut” någon särskild målgrupp. Klubben försöker även 
att locka andra lag som spelar fotboll i andra serier. Särskilt yngre flickor kommer och tittar 
och ser de större tjejerna som en slags idoler.  
 
För att locka publik att komma till arenan för första gången så kan klubben locka med olika 
evenemang som äger rum under pausen eller att något företag eller sponsorer har ett 
evenemang som sträcker sig före, under och efter matchen. Petersson säger dock att han inte 
jobbar specifikt med ”matcharrangemangen”. Men Petersson anser att det ur 
marknadsföringssynpunkt att det är viktigt att det är något som händer runt arenan och att det 
som händer är bra. Han menar dock att det viktigaste är att det spelas bra fotboll. Om det 
spelas bra fotboll så kommer publiken. Det behövs emellertid kanske ytterligare aktiviteter för 
att locka fler åskådare och framförallt kanske för att kunna locka en hel familj att komma och 
se matcherna. Då kan det vara bra att det finns någonting annat runtomkring att göra för att 
locka till sig denna typ av publik. När det gäller att försöka behålla de kunder som redan varit 
och sett damallsvenska matcher så gäller det också att spela bra och underhållande fotboll 
anser Petersson. Han anser detta vara den viktigaste faktorn till att kunna behålla publiken. 
Petersson känner inte till om klubben gjort någon undersökning eller kartläggning av sin 
publik. Det har i alla fall inte skett under säsongen 2006. Han tror knappast det har gjorts 
någon sådan marknadsundersökning. Petersson ber mig dock kontrollera detta med 
Rasmusson. Några studenter på Örebro universitet har dock fått i uppgift att försöka att ta 
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reda på vilken publik KIF Örebro skulle kunna nå och hur de ska arbeta för att nå dem.  
Petersson och marknadsutskottet jobbar huvudsakligen med att locka och få betalt av 
sponsorer för direkt sponsring, via direktreklamskyltar och liknande men de arbetar även för 
att få sponsring till klubben i form av varor eller tjänster. Marknadsföringen inför matcherna 
och under matcherna är det andra som arbetar med. Han ser även korv- och kioskförsäljning 
som en del av klubbens marknadsföring. Petersson jobbar huvudsakligen med att försöka dra 
in pengar till klubben men inte med själva matcharrangemangen. Han anger återigen ”bra 
fotboll” och bra publicitet i media som de främsta medlen att locka publik till allsvenska 
dammatcher generellt. Han tror att en bra placering under VM 2007 är avgörande för att locka 
mer publik till de allsvenska dammatcherna. Han återkommer till att det är bra fotboll som gör 
att publiken kommer till matcherna. Om det spelas dålig fotboll så stannar publiken hemma 
menar han. De idrottsliga framgångarna är avgörande för att publiken ska komma tror 
Petersson.  
 
Rasmusson uppger att det genomsnittliga antalet åskådare per match är 855 personer per 
match säsongen 2006. Säsongen innan var det ytterligare 500 personer. KIF Örebro följer 
dessvärre den negativa publiktrend som damallsvenskan har haft det senaste året. Han menar 
att mycket av det förlorade genomsnittliga antalet åskådare för KIF Örebro: s del kan 
förklaras i en enskild match. Matchen mot Umeå UIK 2005 lockade 5200 personer och förra 
året 3200 personer. Rasmusson berättar att de 2000 personer som skiljer ger stort utslag för 
det genomsnittliga antalet åskådare då klubben i övrigt har relativt låga publiksiffror. Han 
menar att om man bortser från denna match så låg publikgenomsnittet på ungefär samma nivå 
som under säsongen 2005. 
 
Generellt så menar Thomas att KIF Örebro har bedrivit få medvetna aktiviteter för att locka 
publik till matcherna. Han menar att det är ett relativt obearbetat område. Han tror att det 
beror på ”slumpens skördar” vilka publiksiffror det är från år till år då han anser att antalet 
åskådare inte kan härledas till särskilda marknadsföringsaktiviteter. När det gäller särskilda 
”åskådartoppar” så har det varit speciellt mycket publik när KIF Örebro har mött Umeå IK.  
 
För övrigt så är det bättre publiksiffror i början av säsongen, i mitten av sommaren är 
publiksiffrorna riktigt dåliga och så är de hyggliga igen under hösten/vintern. Han anser inte 
annars att publiksiffrorna kan kopplas direkt till andra lag eller tabellplaceringar som 
motståndarlagen har. Detta tror Rasmusson dock kan bero på att klubben under säsongerna 
2005 och 2006 inte heller varit i ett skede där de tävlat om topp- eller bottenplaceringar utan 
snarare varit ett stabilt mittenlag i tabellen.  
 
Den officiella siffran för Behrn arenans maxkapacitet är 13 000 åskådare efter byggnationen 
av den nya läktaren. Han definierar publiken som ”en stor familj”. Han upplever att det är 
många i publiken som är nära och kära som har en knytning till föreningen och spelarna eller 
laget på något sätt. Publiken är huvudsakligen familjemedlemmar, arbetskamrater, 
ungdomslag och ungdomsfotbollsspelare. Rasmusson menar att de tydliga aktiviteterna för att 
locka åskådare har lyst med sin frånvaro. Klubben har gjort en del sådana inslag men det har 
”spretat lite åt olika håll” mycket beroende på vem som är matchvärd160. Vid ett par tillfällen 
har klubben försökt locka hyresgäster som publik genom de bostadsbolag som har sponsrat 
matcherna. Vid andra tillfällen har det varit andra stora företags kundkretsar klubben har 
försökt locka till matcherna. Ibland har föreningen även medverkat i aktiviteter vid olika 
köpcentra där klubben har delat ut biljetter till kunder som har varit där. Han menar 

                                                 
160 Matchvärd är det sponsorföretag som står som värd för de olika matcherna. 
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sammanfattningsvis att det inte är tydligt vad klubben har jobbat mot. Sponsorerna har också 
möjlighet att göra aktiviteter för sina kunder och då kan det ges ut en del fribiljetter. Men 
klubben försöker i störst möjliga utsträckning att ta betalt av sina kunder. 
 
Rasmusson berättar att klubben har diskuterat att rikta småaktiviteter mot fotbollsspelande 
tjejer och deras familjer och det är en plan och en strategi föreningen definitivt kommer att 
följa upp under kommande säsong 2007. Detta arbete har dock inte varit så jättetydligt fram 
till nu. KIF Örebro försöker ta inträde av så många de kan. Det finns dock s.k. lagbiljetter som 
ett ungdomslag får använda för att komma in på matchen gratis om de kommer gemensamt 
som lag iklädda klubbens träningsoveraller.  
 
KIF Örebros entré- och kioskintäkter är 300 000 kr och klubben omsätter 4 miljoner vilket 
innebär att entré - och kioskintäkterna är mindre än 10 % av den totala omsättningen. Detta 
betyder att matcharrangemangens intäkter är väldigt små i förhållande till omsättningen. För 
KIF Örebro: s del så står sponsorintäkterna för ungefär 30 % av klubbens totala omsättning.  
 
Rasmusson anser att det är en mängd faktorer som ska till för att damallsvenskan generellt ska 
locka publik till sina matcher. Han väljer att plocka ut de viktigaste faktorerna och han börjar 
med att säga att det är jätteviktigt att klubben når sina egna ungdomar som spelar fotboll. För 
att kunna göra det så handlar det för KIF Örebros del om att lyfta fram sina damspelare så att 
de blir förebilder och kända ansikten på orten. Han anser det vara viktigt att KIF Örebro blir 
känd som förening hos ungdomslagen och att klubben marknadsför sig och får ungdomarna 
att börja komma till klubbens matcher. Han menar även att det är viktigt att damallsvenskan 
gemensamt kan få olika TV-avtal där de kan göra idrottsliga resultat med landslaget och 
ungdomslandslagen för flickor så att damfotbollen även syns och beskrivs. Detta är viktigt för 
Rasmusson menar att idrottsevenemang i Sverige som har en stor publiktillströmning också 
har bra draghjälp av media. Sammanfattningsvis så anser han att ungdomsspelare, TV-
sändningar och internationella framgångar är viktiga faktorer även om det finns mycket mera 
som kan göras för att damallsvenska matcher generellt ska locka publik. ”Det fungerar inte att 
planlöst gå ut och tro att man kan locka kreti och pleti.” Klubben behöver utföra riktade 
aktiviteter mot särskilda grupper, t ex ungdomsgrupper och att ”rida på” deras redan befintliga 
intresse för fotboll. ”Damfotbollen kan locka yngre tjejer till meningsfyllt hälsoarbete, att röra 
på sig och hålla på med idrott.” Han vet däremot inte riktigt hur dessa goda värden ska 
användas för att locka mer publik även om han tror att detta är värden som borde och måste 
lyftas fram även i syfte att locka mer publik. 
 
Rasmusson anser att KIF Örebro har lyft sig rejält fotbollsmässigt men även 
organisationsmässigt under de sista säsongerna och blivit ganska välkända på orten. Mycket 
av detta tror han beror på Pia Sundhage som är KIF Örebros tränare. Sundhage är en profil 
som flitigt används som föreläsare och hon är mycket ute i media och företagsvärlden. 
Sundhage är klubbens stora marknadsförare och har så varit under de senaste åren. Sundhage 
utgör ett viktigt inslag då hon är en tränarprofil som i högsta grad syns lokalt. 
 
KIF Örebro sjösätter även en fotbollsakademi där klubben framförallt mot Fotbollssverige ska 
marknadsföra sig med en akademi där man som talang verkligen ska få chansen att bli så bra 
man någonsin kan bli. Akademin har börjat men kör på med ännu större kraft där klubben ska 
marknadsföra sig mot Fotbollssverige. Sedan kommer den där spretigheten som han talade om 
tidigare. Föreningen har en liten aktivitetsplan för hur KIF Örebro ska annonsera kring 
matcherna och där spelarna är ute lite här och var inför matcherna och talar om att det är en 
fotbollsmatch på gång. Han menar att klubbens strategi är att satsa lite mer pengar på 



 45

annonser och att klubben verkligen har för avsikt att synas i lokaltidningen. KIF Örebro har 
satsat pengar på att synas i tidningen vid flera tillfällen innan varje match. Det har varit ett 
tema under den gångna säsongen där klubben har försökt göra lite skojiga slogans och olika 
spelare har funnits med i denna satsning. Klubben har även bedrivit utåtriktade aktiviteter 
någonstans inför varje match. De har haft olika aktiviteter i köpcenter, på ett antal skolor, i 
centrum av Örebro eller liknande. Spelarna har då varit ute på dessa aktiviteter och spelat 
fotboll på ett torg eller jobbat för Axa, bjudit på bröd någonstans och delat ut fribiljetter. KIF 
Örebro har genom dessa olika aktiviteter försökt locka mer publik till matcherna.  
 
Resultatet av alla dessa aktiviteter anser Rasmusson dock vara dåligt. Klubben har inte gjort 
en professionell mätning men klubben kan i alla fall se hur många av fribiljetterna som 
kommer tillbaka till entréerna vid matcherna. Han berättar att fribiljetterna kommer tillbaka 
till arenan i väldigt liten omfattning. Det är möjligt att dessa aktiviteter på lång sikt ytterligare 
stärker klubbens föreningsnamn och varumärke och att insatserna kan vara värdefulla på sikt 
men på kort sikt så lockar det inte en massa publik och klubben upplever inte att de får 
tillbaka det som de satsar i tid och pengar.  
 
5.2.3 Sportmarknadsföringsmixen 
 
Rasmusson berättar att i samband med fotbollsmatcherna så erbjuder KIF Örebro produkter 
och tjänster som kioskförsäljning där åskådarna har möjlighet att köpa godis, dricka, kaffe, 
korv med bröd. Något annat erbjuder klubben egentligen inte förutom trevlig fotboll. Det 
företag som är matchvärd har däremot chans att göra väldigt mycket och klubben försöker 
lobba hårt för att matchvärdarna ska göra mer. Det har varit mycket utdelning av giveaways 
under säsongen och företagen som kommer till arenan har mer eller mindre tvingats till att 
dela ut solskärmar, mjukisdjur eller nyckelringar och liknande till den publik som kommer på 
matcherna.  
 
Matchvärdarna har någon typ av besöksplats, en monter eller liknande på arenan där företagen 
kan profilera sig och erbjuda besökarna någonting speciellt. Rasmusson menar att det är upp 
till företagen vad de vill hitta på i samband med match men klubben arbetar tillsammans med 
företagen för att de ska bidra till en bättre miljö och ”bättre kosmetik” för att åskådarna ska 
erbjudas något mer än bara fotboll. KIF Örebro säljer inga supporterprylar förutom halsdukar 
som de alltid har liggande framme och det säljs inte så många av dessa halsdukar. En 
förbättring inför säsongen som kommer är redan klar då KIF Örebro kommer att ha bedriva 
souvenirförsäljning i samarbete med Örebro SK. Detta kommer att innebära att klubbarna ska 
sälja souvenirer åt varandra på respektive matcher.  
 
Klubben har inga speciella strategier när det gäller inträde till matcherna. Han vill inte påstå 
att de har någon speciell strategi än att ”de kör på i gamla mönster”. En strategi eller tanke har 
dock varit att försöka locka olika lag med lagbiljetter. Entrépriserna är 80 kr för vuxen och 40 
kr för ungdom, student och pensionär. Åskådarna kan bara köpa biljetter till matcherna i 
samband med match och i biljettluckan kan man också köpa en säsongsbiljett om man vill det. 
Biljettluckorna öppnar en timme innan match. Det vanligaste är att publiken löser matchbiljett 
för matchen de ska se på vid det tillfället. När det gäller säsongsbiljetter så brukar klubben 
sälja ungefär ett tjugotal i början av säsongen, mer är det inte. Rasmusson anser att de 
viktigaste faciliteterna idag vid matcherna är korvförsäljningen även att det finns rikligt med 
toaletter för både tjejer och killar. Arenan har varit en byggarbetsplats under de två senaste 
åren och det har fram tills nu inte funnits någon VIP-plats, men det kommer det att finnas då 
det är klart. 
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De kommunikationsmetoder klubben använder för att marknadsföra matcherna är annonser i 
tidningar och radioreklam på Radio Rix FM inför varje match. Det mest övertygande sättet att 
locka publiken till matcherna anser Rasmusson handla om att lyfta fram de landslagsspelare 
klubben har och enskilda individer i laget. Klubben har duktiga tjeckiska spelare som har 
blivit kända vilket har lockat en del publik som kommer för att se dem spela. Han avslutar 
med att säga att profiler i laget är viktiga. 
 
Petersson berättar att när det gäller Behrn arena så är den inte speciellt utformad för 
damallsvenskan. På arenan spelar även herrallsvenskan och övriga lag i regionen. Det är en 
väl använd arena och elitlagen och ungdomslagen spelar på samma plan. Det har varit en stor 
framgång för klubben att arenan är ombyggd och framförallt att det lagts in konstgräs vilket 
gör att planen kan användas så mycket som möjligt. Detta är positivt för damer och herrar på 
olika nivåer och det är också en upplevelse för framförallt ungdomslagen att få spela på en 
stor arena. Är det vanligt gräs som underlag så blir det lättare förstört och färre får nyttja 
planen. Petersson menar att herrar och damer spelar fotboll på samma sätt och menar att det 
skulle vara fel att bygga om arenan när det är dammatcher. Han ser inte att det har någon 
betydelse för publiken hur arenan ser ut.  
 
Petersson anser att PR är viktigt för att få utrymme och uppmärksamhet i media, att 
sponsorerna känner igen sig, att sponsorerna ser att det skrivs om KIF Örebro i olika 
sammanhang och att sponsorernas logotype syns i olika sammanhang. ”Det är även viktigt att 
styrelsen, ledare uppträder korrekt och att det inte är några skandaler runt klubben. Det är 
mycket som kan vara PR”. Det ligger främst på ordförandens bord att sköta media i olika 
sammanhang och att ge intervjuer men detta ligger även på ledarna och tränarna. Det är 
viktigt att damlaget får synas i TV och tidningar. Några av damlagstjejerna jobbar på skolor, 
håller fotbollsskola, några som åker runt på skolorna under vintern och lär ut bollidrotter. En 
spelare är anställd av ett fastighetsbolag för att jobba med ett bostadsområde vilket också ger 
PR för klubben.  
 
Petersson anser att det är lätt att komma till arenan med bil, cykel eller gåendes då arenan 
ligger centralt beläget i Örebro stad. De viktigaste faciliteterna runt arenan tror Petersson har 
med bekvämlighet att göra. Han anser att det är viktigt att det finns parkering nära till hands, 
toaletter, korvkiosk och möjlighet att kunna köpa kaffe. Nu byggs arenan också om för att 
kunna erbjuda bra utrymmen för klubbarna att kunna ha sponsorträffar där sponsorerna kan 
träffas och klubben kan bjuda dem på lite mat. Det kommer att bli som en s.k. VIP-avdelning 
som inte specifikt kommer att finnas till bara för damallsvenskan men för ett antal lag som får 
använda dessa faciliteter. Kommunikationsmetoder som KIF Örebro använder är annonser i 
tidningen, radioreklam, programblad, utskick med spelomgången och word-of-mouth. När det 
är allsvensk dammatch så skriver alltid lokaltidningen Närkes allehanda att det är match, hur 
ser laget ut och liknande. Det betalar klubben inte för utan detta hör till tidningens nyheter. 
Såvitt Petersson vet jobbar så jobbar inte klubben med Internet som kommunikationsmetod. 
Han ser det dock som en bra möjlighet för klubben att utveckla.  
 
5.2.4 Kundnöjdhet 
 
Rasmusson menar att ”vädret och upplevelsen av fotbollsspelet är avgörande faktorer för att 
publiken ska känna sig nöjda med köpet”. För att åskådarna ska bli nöjda så gör klubben allt 
de kan för att stärka själva fotbollsspelandet. Det går enormt mycket resurser till laget för att 
utveckla spelarna och spelet. KIF Örebro har många olika tränare av olika slag och bra 
träningsmöjligheter och krutet har verkligen legat på detta under ett par års tid. Komforten på 
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stadion har också förbättrats och åskådarna behöver inte bli blöta en regning dag när de tittar 
på fotbollsmatcherna om de inte vill det. Rasmusson menar att yttre omständigheter påverkar 
alla typer av utomhusarrangemang. Klubben kontrollerar inte om kunderna är nöjda eller inte 
utan går på känsla och agerar utifrån vad de får höra.  
 
5.2.5 Relationsmarknadsföring 
 
Rasmusson menar att KIF Örebro egentligen inte gör någonting för att försöka behålla de 
åskådare som de väl lockat. Han berättar också att klubben inte har någon speciell relation till 
trogna supporters. Klubben har en del trogna supporters och sponsorer som de knutit nära 
band till. De har även regelbundna möten och aktiviteter med deras sponsorer. När det gäller 
spelare i föreningens egna ungdomslag så försöker klubben anordna så många möten som 
möjligt med spelare och tränare från A-laget tillsammans med spelare från den yngre 
generationen. Rasmusson ger exempel på julträffar, träningar, ledare som kanske kommer ner 
och leder ungdomsträningar och liknande som exempel på dessa aktiviteter. För vuxna 
människor så erbjuder klubben platser i spelarbussen så att de som vill får följa med och titta 
på när laget spelar bortamatcher. Klubben har ingen uppföljning av förstagångskunder och de 
har heller inga planer på att införa någon sådan uppföljning i den närmaste framtiden. KIF 
Örebro har listor på sina sponsorer och deras medlemmar finns med i klubbens egen databas 
men föreningen har inte någon databas som är speciellt utformad eller riktad mot publiken. De 
har dock pratat om det i klubben och de har ett företag i Örebro som försöker ordna detta. 
Detta företag jobbar även med hockeylag i elitserien som t ex HV71, Färjestad och Frölunda 
hockey i syfte att arbeta fram databaser där klubbarna kan erbjuda olika saker och koppla ihop 
det med även andra företeelser.  
 
Rasmusson berättar att damallsvenskan centralt anordnade en supporterkampanj under 
säsongen 2006. Det var en lojalitetskampanj där alla allsvenska lag hade en tävling på 
respektive ort där åskådaren stämplade sitt specialgjorda lojalitetskort varje gång denne var på 
en match. Den person som vid sista hemmamatchen hade 10 eller 11 stämplar tävlade om ett 
förstapris som var ett presentkort på en resa för några tusen kronor. De som hade lite färre 
stämplar tävlade om ett glasföremål med ett värde av 3500 kr. Utöver detta var det en mängd 
småpriser. Det var en kampanj som alla damallsvenska klubbar genomförde och kampanjen 
var initierad av EFD161. Denna aktivitet var till för att locka till troget tittande på 
damallsvenskans matcher. Han har inte fått någon officiell utvärdering av kampanjen men i 
Örebro så var det i slutet av säsongen ungefär 50 personer som tävlade om olika priser. Om 
denna kampanj ökade antalet lojala åskådare tycker han är svårt att säga då många av dem 
som tävlade var ”otroligt kända ansikten”. Han ser det som sannolikt att de hade kommit till 
matcherna i alla fall men han anser att kampanjen var ett bra försök och initiativ för att 
försöka locka lojala kunder. 
 
Petersson vill inte kalla det för databas men menar statistiken och uppgifter kring sponsorerna 
finns. Klubben har kontroll över sina sponsorer genom excelark och listor för varje år. 
Föreningen noterar vilka som vill komma tillbaka som sponsorer men som av olika skäl inte 
kan vara med kommande säsong. Det är alltid lättare att göra affärer med befintliga sponsorer 
istället för att försöka jaga nya. När det gäller publiken så tror Petersson att den ofta är ”ad 
hoc”. I ett vanligt företag menar han att man alltid har en mängd uppgifter om alla kunder 
                                                 
161 EFD bildades 1978 och är en frivillig sammanslutning av föreningar tillhörande det svenska seriesystemet 
Damallsvenskan och Division 1 för damer. EFD arbetar för att åstadkomma ett fast samarbete de anslutna 
föreningarna emellan och arbetar för gemensamma intressen inom damfotbollen. 
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men det har inte KIF Örebro om sina åskådare. Han anser att det skulle vara en intressant idé 
att utveckla men menar att klubben skulle behöva hjälp av någon som kan bygga upp dessa 
system.  
 
 
5.3 Sunnanå SK 
 
Intervju med marknads- och informationschef, Inger Arnesson, 2007-01-12, 73 minuter.  
 
5.3.1 Bakgrundsinformation 
 
Inger Arnesson är 53 år och hennes bakgrund är att hon har spelat fotboll på hög nivå själv. 
Först spelade hon i sin hemorts sportklubb först och därefter i Öxabäck IF162 i nästan 10 år 
innan hon flyttade till Sunnanå SK i Skellefteå 1982 och spelade sina sista 5-6 säsonger. Hon 
har spelat i damlandslaget som både landslagsmålvakt och utespelare. Arnesson är utbildad 
fritidspedagog. De senaste 4-5 åren har hon koncentrerat jobbat som kanslichef och med 
marknadsrelaterade uppgifter på klubben. Hon tycker det är svårt att sätta en titel på sitt arbete 
men anser att hon är marknadschef om man ser till vad hon gör. ”Sedan eftersom det är en 
förening så gör man ju lite av varje ändå.” Arnesson är heltidsanställd på Sunnanå SK. En 
person jobbar med ekonomi, en vaktmästare, en halv på administration och en person är 
lönebidragsanställd, vilket hon i en bisats menar är den traditionella föreningsstrukturen, 
Sedan har klubben från och med den första januari 2007 anställt en kille som gjorde sin 
arbetspraktik genom arbetsförmedlingen förra året tillsammans med Inger och som ska jobba 
som evenemangsansvarig och även med marknad. Han har ingen direkt utbildning inom 
marknadsföring men han har jobbat med Skellefteåmässan och evenemang innan. Det är 
ingen annan planerad framtida satsning på marknadsavdelningen i nuläget.  
 
Det damallsvenska lagets mål och visioner är att klubben sportsligt sett ska vara med uppe i 
toppen av serietabellen.Klubben satsar ganska hårt på att ta sig upp till topp fyra och sedan ut 
i Europa i sikt. Sunnanå SK satsar också på att vinna SM inom denna period.  
 
5.3.2 Kunder, konkurrenter och marknadsföring generellt 
 
Genomsnittligt antal åskådare per match säsongen 2006 var 623 st vilket var lite lägre än 
2005. Arnesson tycker inte att debatten alltid är så nyanserad när det gäller damfotbollens 
publiksiffror. Hon anser att media sparkar lite grand på damsidan av fotbollen hon menar att 
publiktendensen har varit likadan på herrsidan. Publiken minskade för hela fotbollen förra året 
och det finns ganska självklara saker som påverkade det och hon menar att VM var en av de 
stora förklaringarna till denna nedåtgående tendens.  
 
När det gäller åskådartoppar så anser Arnesson att säsongspremiären alltid är en bra match om 
man ser till antalet åskådare. Matcherna mot Umeå IK lockar också mycket publik eftersom 
det blir ett norrlandsderby. Klubbens stadion har kapacitet för ca 10 000 åskådare och det är 
läktare under tak för ungefär 1000 personer. Utöver detta så är det mobila läktare utan tak på 
ena sidan av arenan. Av Sunnanå SK: s intäkter så är det en väldigt liten andel som kommer 
från matcharrangemangen. Hon uppskattar denna andel att vara mellan 7-10 %. Den stora 
intäkten för klubben är sponsring som står för 85-90 % av Sunnanå SK:s intäkter.  
 
                                                 
162 Öxabäck IF:s damfotbollslag bildades 1966 och betydde mycket för damfotbollens tidiga utveckling i 
Mellansverige. 
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Klubbens åskådare är framförallt ungdomar under 15 år som själva spelar fotboll i ett 
ungdomslag. Sedan är det en gammal ”Sunnanåkärna” bestående av gamla Sunnanåare. 
Föräldrar, grannar, klasskompisar till spelare hör också till dem som kommer och tittar på 
matcherna. Sedan tycker hon sig se att det är fler pensionärer än man tror som sitter med i 
publiken. Det är ganska många som är lite äldre som går och ser på fotbollen, är intresserade 
och som följer laget. Därutöver är det matchvärden eftersom klubben har 
företagsarrangemang i samband med matcherna och dessutom anställda, personal och kunder 
på alla olika sponsorföretag. Sunnanå SK försöker locka ”alla” kunder till matcherna vilket 
bland annat innebär alla klubbens sponsorer vilket är flera hundra från olika branscher. Detta 
kan i sin tur leda till att olika matchsponsorer bjuder in sin personal, deras familjer och deras 
kunder till matcherna. Matchvärdarnas uppgift är att bjuda in publiken och klubben håller i 
arrangemanget och bjuder dem på något lätt tilltugg, har en föreläsning eller träff före med 
spelare och tränare. Sedan får de se matchen och i pausen får de något tilltugg och ibland kan 
det vara något efter matchen också. Det är relativt många företag som gärna köper dessa 
tjänster men det beror huvudsakligen på om matchdagarna passar företagen eller inte. Någon 
kartläggning eller undersökning av publiken har inte gjorts. Klubben hade tänkt göra en 
marknadsundersökning för två år sedan men det blev aldrig så beroende på klubbens ekonomi 
och tidsbrist vilket innebar att detta prioriterades bort. Det finns inte några planer på att göra 
detta i den närmaste framtiden.  
 
För att damallsvenskan ska locka mer publik till sina matcher så anser Arnesson att det krävs 
att lagen spelar bra och positiv fotboll. Hon anser också att det är viktigt att vinna om de 
enskilda lagen ska få mycket publik. ”Det kommer alltid mer publik när man vinner.” 
Spänning i matcherna, att damfotbollen får uppmärksamhet och att mediebevakningen är bra 
är också jätteviktigt för att locka åskådare.  
 
Hon anser också att det är viktigt att klubbarna har bra annonseringar och affischeringar om 
när matcherna är och att klubben syns på olika sätt i området där man bor. Det kan vara 
många olika aktiviteter för att synas. Utöver detta så ser hon det som en utveckling för 
klubbarna att ha säljare som arbetar för dem även om det är något som inte traditionellt hör till 
idrotten. Hon anser att kvinnor och män i idrotten är oftast väldigt målstyrda och kan därför 
oftast bli bra säljare och marknadsförare, men det är däremot få som är tränade i det. 
Utbildning är därför viktigt anser hon och att klubben har en policy och grundvärden som 
hjälper till att stödja detta och utveckla en professionell organisation. Arnesson anser att de 
allsvenska klubbarna på den här nivån bör ha professionella säljare och inte bara människor 
som arbetar ideellt. De damallsvenska klubbarna behöver vara ute varenda dag för att sälja in 
damfotboll. Att ha anställda tjänar föreningarna på i slutändan och hon anser att klubbarna 
måste vara modiga och våga anställa folk som gör detta. 
 
Arnesson menar att potentiella kundgrupper är att försöka locka ännu fler ungdomslag att 
komma till matcherna. Hon anser att eftersom Sunnanå SK är en väldigt stor förening med 
många lag så bör damlaget först och främst lyckas med att få dit alla sina egna lag att gå och 
titta på fotboll. Hon tror också att det fortfarande finns en stor potential när det gäller att locka 
annan publik och företag. Arnesson menar dock att det hänger det ihop med vilken arena 
klubben har och hon menar att Sunnanå SK fortfarande är lite i bakvattnet när det gäller deras 
stadion eftersom hon anser att arenan bör ha lockande lokaler vilket den nuvarande inte har. 
Sunnanå SK spelar på Norrvalla IP som är huvudarenan i Skellefteå. Det är en gammal 
idrottsarena och ingen fotbollsarena. Detta innebär att den inte är så tight för att det är 
löparbanor runt omkring planen och det finns inga lokaler i anslutning till arenan som kan 
underlätta för att ha ett företagsarrangemang för ca 60-100 personer. De faciliteter som finns 
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runt arenan är en stadigvarande kiosk och sedan får klubben plocka in en mängd mobila 
kiosker vilket inte Arnesson inte ser som en fördel. Det finns ingenstans där åskådarna kan 
sitta inne och äta. På sommaren får klubben plocka upp tält, partytält och liknande när de 
arrangerar matcherna. Arnesson har hållit på i flera år att arbeta fram möjligheter för en 
ordentlig fotbollsarena vilket har gått trögt men hon hoppas på den utvecklingen på sikt. 
Norrvalla IP ligger centralt till vid badhuset och det finns parkeringsplatser i närheten men det 
är inte tillräckligt med parkeringsplatser vilket är ett problem när klubben arrangerar stora 
matcher.  
 
Arnesson vill beskriva klubbens marknadsföring utifrån egna underrubriker. Sunnanå SK: s 
damlag jobbar med en grundidé av olika marknadsåtgärder vilket kan vara allt från att sälja in 
damlaget till stora huvudsponsorer till att göra matchprogram och liknande. 
Marknadsföringen innebär mycket kontakter med omvärlden och mycket information som 
skickas både externt och internt. Arnesson har utarbetat en kommunikationsplan och klubben 
har också gjort en marknadsplan med inriktning både mot publiken men även mot företagen. 
Sunnanå SK har speciella strategier som de uppdaterar varje höst för att se om det är något de 
ska förändra till nästa år.  
 
Några speciella satsningar som klubben har gjort när det gäller att marknadsföra matcherna är 
t ex när de hade arrangerat en match mot Umeå IK som låg otroligt snett i tid och i konkurrens 
med ett annat evenemang. Denna match köpte en sponsor och bjöd alla på inträdet, vem som 
helst. Klubben arrangerade matchen som en familjematch och det var allt från ponnyridning, 
styltgångare, sådana som gjorde ballonger till djur, thaimat och massa roliga aktiviteter runt 
arenan. Arnesson menar att det var otroligt svårt att med det dåliga utgångsläget locka 3-3500 
personer till denna match så därför gjorde klubben denna satsning för att försöka locka massa 
publik. De lyckades locka minst 2000 pers till denna match trots detta svaga utgångsläge. 
Sedan har klubben gjort andra satsningar som att ha avslutningen på fotbollsskolan på 
matcher eller haft klasstävlingar där ju fler som kom och tävlade desto större chans att vinna 
pris till klasskassan Sunnanå SK: s damlag försöker att nästan varje match har något slags 
arrangemang som ska locka extra publik. Vissa matcher anser Arnesson vara större 
utmaningar än andra och det kan en anledning till varför klubben tar till olika aktiviteter. Det 
är t ex en stor utmaning att ha mycket publik i oktober utomhus när det t o m kan komma snö 
i Skellefteå och då menar Arnesson att klubben får se till att ha några extraaktiviteter för att 
locka publik. Hon menar att det är viktigt att vara kreativ i de här sammanhangen. 
 
Arnesson anser måste lobba hårdare för att få en bättre matcharena för att locka mer publik till 
matcherna. Det är en viktig vision för klubben men även en grundförutsättning då det också är 
en potentiell inkomstkälla för föreningen. Hon tror att det är viktigt att ha en bra matcharena 
där man kan arrangera bra matcher och dra mycket publik. En ordentlig fotbollsarena innebär 
att publiken får komma nära planen och få möjlighet att uppleva fotbollen på ett helt annat 
sätt. Upplevelsen av fotbollsmatcherna skulle bli mycket mer fartfylld än att som i dagsläget 
sitta på en läktare 10-15 meter bort.  
 
5.3.3 Sportmarknadsföringsmixen 
 
Förutom underhållningen på fotbollsplanen så erbjuder klubben supportershop, 
kioskverksamhet, företagsarrangemang, matmöjligheter och ibland musik och underhållning i 
samband med fotbollsmatcherna. Klubben har även publikvärdar. Pausunderhållningen kan 
bestå av t ex Taekwondouppvisning, cheerleaders eller ungdomar som spelar en kort 
minimatch. En populär syssla som klubben haft de senaste åren är att damlaget har bjudit in 
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klubbar i Skellefteå som kan få vara med och vara bollkallar eller fair-playtjejer under 
matcherna.  
 
Klubben har försökt att följa någon slags gemensamt utgångsläge för entrépriser i 
damallsvenskan vilket innebär 80 kr för vuxna och 40 kr för studerande och pensionärer. 
Sedan kan priserna ibland skilja sig i olika matcher t ex Umeå IK-matchen då klubben har 
numrerade nummer på läktaren eftersom det kommer mycket mer publik som vill ha 
läktarplatser och vill köpa biljetter på förköp. På andra matcher finns det möjlighet till förköp 
för dem som vill. Det vanligaste är att publiken köper biljetterna på plats eller förköp via 
Ticnet. Det är också möjligt för åskådare att komma in på kansliet och köpa biljetter. 
Säsongskort finns att köpa på kansliet eller i samband med första matchen finns de även 
tillgängliga i biljettluckan.  
 
Arnesson berättar att Sunnanå SK har en lista på PR-aktiviteter som de gör före match. 
Klubben har en schematisk grovplanering som sträcker sig över hela säsongen men de har 
även en mer detaljerad plan. Damlaget gör en PM tillsammans med EFD där de skriver lite 
aktuell information om lagen och matcherna inför varje serieomgång. Dessa PM skickas 
centralt som klubbarna sedan förmedlar vidare till lokala tidningar och media, TV4 och lokal 
radio. När det gäller lokala aktiviteter så har Arnesson också ständigt en distributionslista som 
hon skickar till olika aktörer som t ex sponsorer, ledare i föreningen, medlemmar i föreningen, 
styrelsen och till olika nätverk som klubben har.  
 
När det gäller PR gentemot samhället så är klubben t ex med i projekt med Röda korset efter 
Tsunamikatastrofen för att samla pengar under matchen. Andra projekt damlaget medverkat i 
är Stoppa rasismen och Röda kortet.  Klubbens profil Hanna Marklund har också varit 
involverad i alkoholprojekt och drogprojekt i lokala förebyggargruppen.   
 
De kommunikationsmetoder som klubben använder sig av är email, telefon, radioreklam, TV-
reklam på TV 4, bloggar på Norrans163 sida och på Skellefteå krafts hemsida och klubben har 
även en kille som bloggar på en Aftonbladet hemsida. Genom distributionslistorna så skickar 
Arnesson email till alla föreningar i Västerbotten, alla fotbollsledare i kommunen och till 
andra intressenter på olika listor. Hon anser att det mest övertygande sättet att locka publik är 
att spelare är ute i samhället och att folk får kontakt med dem. Hon tror att det lockar publik 
till matcherna om åskådarna får möjlighet att prata med spelarna, får möta dem i vardagen 
utanför planen och får ett ansikte på spelaren så att det blir intresserade av personen. Att detta 
är viktigt märker Arnesson med de unga fotbollsspelarna som kommer och tittar på 
matcherna. Damlagsspelarna blir idoler och det blir mera uppmärksamhet när de vet vem 
spelaren är och fått träffa henne och kanske komma ut på en träning hos dem. Då kommer det 
fler spelare och tittar. 
 
5.3.4 Kundnöjdhet 
 
Arnesson anser att den viktigaste faktorn när det gäller kundnöjdhet är att klubben håller vad 
de lovar. Om föreningen skriver avtal med olika kunder som sponsorer och liknande så är det 
viktigt att klubben verkligen gör vad de säger och att de har en bra dialog med företagen på 
olika sätt. Hon tror att ”allt är viktigt” för att publiken ska vara nöjda med ett 
matcharrangemang. ”Allt ifrån att sälja en glad korv och inte en slokande korv till att spela en 
offensiv, rolig fotboll där spelarna vågar mycket. Matchen i sig är viktig för nöjda kunder och 
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att publiken känner en positiv stämning oavsett om det är tungt på plan eller inte.” Arnesson 
säger att klubben arbetar för att kunderna ska bli nöjda genom att överträffa kundernas 
förväntningar och att överraskningar kan vara ett medel för att uppnå detta. Det kan vara allt 
ifrån sportsliga överraskningar till att det kan vara någon överraskning på läktaren eller 
utanför arenan. Klubben kontrollerar om deras kunder är nöjda eller inte genom att helt enkelt 
prata med dem på arenan och ställa frågor.  
 
Klubben följer upp arrangemangen med de aktörer de har haft med i ett evenemang. 
Föreningen bjuder på en funktionärsfest för alla funktionärer efter säsongen. Arnesson menar 
att kundnöjdhet främst handlar om att hela tiden ha en bra kommunikation med de olika 
kunderna. Hon besöker sponsorföretagen och har en utvärdering med dem efter säsongen som 
har gått och diskuterar vad klubben skulle de kunna utveckla till nästa säsong och liknande. 
Föreningen har också sin hemsida där de har sin gästbok där de lägger ut frågor och 
information. Arnesson menar att hemsidan är ett viktigt redskap och det är viktigt att den hela 
tiden uppdateras. Hon jobbar själv bara med de marknadsmässiga uppdateringarna och sedan 
är hon snarare projektledare för att andra personer uppdaterar det sportsliga. Klubben har 
webbmasters i olika lag som gör uppdateringarna på ideell basis. Dessa uppgifter anser hon 
fungerar att ha med en ideell utgångspunkt. Klubben har bland andra en kille som fotograferar 
på matcherna, en kille som skriver och en tjej som skriver inifrån laget. 
 
5.3.5 Relationsmarknadsföring 
 
Det som kännetecknar klubbens mest lojala kunder när det gäller publiken är att dessa har 
spelat i Sunnanå SK eller att spelarna i laget är deras syskon, föräldrar och liknande. När det 
gäller andra aktiviteter kring matcher och klubben så är det långvariga relationer med 
sponsorer och med dessa relationer tycker hon att klubben har lyckats bra. När det gäller 
ungdomsspelarna som är en stor del av den trogna publiken så gäller det att ha ett gott 
samarbete i Skellefteå för damfotbollens bästa och då handlar det inte bara om Sunnanå SK 
anser Arnesson. För att klubben ska kunna ha en elitverksamhet så krävs det att föreningen 
utvecklar de ungdomar som finns här i stan till att bli elitspelare. För att göra detta så har 
klubben en mängd olika samarbetsprojekt, utbildningar, utvecklingstillfällen tillsammans med 
olika klubbar runt omkring. Exempel på vad klubben gör är att elitspelarna åker ut och tränar 
ungdomslag, håller föreläsningar, besöker föreningar och träffar ledarstaber. Klubben har 
ingen uppföljning av förstagångskunder då de ej vet exakt vem som kommer för första gången 
till deras matcher.  
 
Klubben har däremot uppföljningar kring de lagen som de har bjudit in som bollkallar och 
fair-playtjejer. Så på ungdomsnivå anser Arnesson att klubben har lite kontroll. Klubben 
däremot ingen översikt över de lite äldre som kommer på fotbollsmatch för första gången. 
Arnesson säger att klubben inte har tänkt så mycket på uppföljning av förstagångskunder men 
hon tycker däremot att det är en bra fråga att fundera över. Klubben utförde som de andra 
damallsvenska lagen lojalitetskampanjen ”Supporter 2006”. Hon anser att utfallet hos 
Sunnanå SK blev relativt bra. Hon uppskattar att klubben hade uppåt 80 stycken åskådare som 
tävlade i slutet. Hon tror att den här kampanjen kan ha lockat några åskådare som annars ej 
hade kommit till matcherna. Arnesson anser att varje sådan här insats för att försöka locka 
mer publik till matcherna har sitt marknadsvärde. 
 
Klubben har databaser och listor på sina kunder. Även om de har en del av publiken 
registrerade så finns inte all publik med i dessa uppgifter. Arnesson anser att det är ett 
oavbrutet arbete att jobba på denna databas. Hon anser att ju större databasen blir desto bättre 
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är det. Hon uppger att Sunnanå SK har mellan 800 -1000 medlemmar i sina register och att de 
kontinuerligt får medlemsutskick.  
 
 
5.4 Linköping FC 
 
Intervju med marknadschef Susanne Westling, 2007-01-15, 51 minuter.  
 
5.4.1 Bakgrundsinformation 
 
Susanne Westling är 33 år, har ingen utbildning inom marknadsföring men hon har spelat golf 
på den svenska touren, europatouren och lite grand på sydafrikatouren. Detta gav henne 
erfarenhet kring arbete med sponsorer och liknande. LFC och LHC är samma organisation 
men när LFC bildades så behövde klubben en till på marknadssidan och då tog de kontakt 
med henne och frågade om hon var intresserad av att börja jobba för klubben. Westling har 
jobbat snart tre år i klubben och hon är den som jobbar mest med marknadsföring på LFC. 
Det är 4 personer som jobbar med marknadsföring för LFC även om det inte är någon som 
jobbar heltid under året med det. Westling jobbar ungefär halvtid och sedan är det en person 
som jobbar 30 % och två stycken som jobbar uppskattningsvis 10 % med marknadsföring. Det 
är med andra ord ungefär en heltid som jobbar med marknadsföringen. När det gäller framtida 
satsningar på marknadssidan så är det en person som nu är inne på en projektanställning under 
en månad och så är fotbollsspelaren Frida Östberg projektanställd under detta vinterhalvår. 
Östberg jobbar på marknad, knappt halvtid och hon styr helt själv när hon vill jobba utifrån 
hur det passar med träningar och så.  
 
Linköpings mål och visioner är att vinna SM-guld och ”ut och spela i Europa”. Det handlar 
om att vara med i cuperna och finalerna. Det är också ett mål för klubben att bli bättre för 
varje år och det har de ju lyckats med. Första året var de sexa i damallsvenskan, andra året var 
de fyra och i år blev de trea och vann även svenska cupen. ”Det blir ju smalare och smalare 
upp till toppen, så ska vi bli bättre och bättre för varje år så är det ju SM-guld snart.” Klubben 
har inte satt något exakt tidsperspektiv för sina mål då Westling menar att det också kan vara 
tillfälligheter som kan avgöra vem som vinner SM-guldet. Men klubbens mål är att de ska 
komma dit. 
 
5.4.2 Kunder, konkurrenter och marknadsföring generellt 
 
Genomsnittligt antal åskådare per match var under den gångna säsongen 997 personer. 
Klubben har åskådartoppar när de möter Umeå IK och oftast när de möter Djurgården/Älvsjö. 
Men under säsongen 2006 så spelade de mot Djurgården/Älvsjö dagen före midsommarafton 
vilket gjorde att det inte var så många som kom. Westling anser att publiksiffrorna beror 
väldigt mycket på när matcherna spelas. En tendens hon anser sig se är dock att klubbens 
publiksiffror är sämre under juli månad. Westling menar att stampubliken numera är större än 
den var för tre år sedan som var klubbens första år i damallsvenskan även om publiktopparna 
var högre under deras första år. 
 
Westling uppger att matcharrangemangen i form av inträde står för väldigt lite av klubbens 
omsättning. Linköping FC har inte själva någon kioskförsäljning under matcherna på 
Folkungavallen. Detta sköter ungdomslagen i BK Kenty och de får också förtjänsterna av 
denna försäljning. Linköpings fotbollsklubb är bara ett elitlag och de har ingen 
ungdomsverksamhet. Men LFC är BK Kenty DFF: s gamla A-lag och när laget gick upp i 
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allsvenskan under 2003 och bildade LFC så skrev klubben ett avtal med Kenty som sköter 
ungdomsverksamheten att de får sköta försäljningen på Folkungavallen och få intäkterna 
därifrån. Detta är då ett sätt för LFC att sponsra ungdomsverksamheten. Linköping FC spelar 
på Folkungavallen och arenan har kapacitet för 8000 åskådare. Av dessa är 2500 sittplatser 
och en stor del av sittplatserna är under tak men dock inte alla.  
 
En hel del av klubbens åskådare är ungdomslag och flickor, men annars anser Westling att 
publiken är ganska blandad. Publiken består av allt från pensionärer till mindre barn. 
Linköping FC har inte gjort någon undersökning på vilka åskådare som besöker matcherna 
men klubben har pratat lite grann om att göra det men det finns inget spikat beslut om att göra 
det. Westling bedömer inte att det egentligen är några särskilda kännetecken för deras publik 
förutom att de är idrottsintresserade. Klubben försöker jobba mycket ute på skolor och i 
föreningar för att locka flicklag och pojklag att komma på matcherna. Klubben hoppas 
därigenom även att flickorna och pojkarna tar med sig föräldrar och andra till matcherna. ”Vi 
är en väldigt ung förening så därför är det väldigt viktigt att få de unga att känna tillhörighet 
och se LFC-spelarna som deras idoler.” Westling anser att det är viktigt att binda 
ungdomsspelarna till sig i ett tidigt stadium och hon anser att klubben jobbar mest aktivt för 
att locka dessa spelare till matcherna. Klubben bedriver annars radioreklam, annonser i 
tidningar och liknande för att locka publik till matcherna. Westling menar dock att det är 
lättast att komma åt ungdomsföreningar genom att spelarna åker ut och hälsar på. 
 
Westling berättar att klubben arbetar väldigt mycket för att bearbeta de större företagen i 
Linköping. SAAB har över 1000 anställda och klubben jobbar för att företaget ska sponsra en 
”SAAB-match” där alla företagets anställda får komma in gratis på matchen och SAAB får 
stå för omkostnaderna. Klubben arbetar likadant på Ericsson som har varit med och sponsrat 
LFC sedan klubben bildades. Westling säger att det dock har varit få av de anställda som valt 
att gå och se matcherna. Detta har gjort att klubben nu har haft några av spelarna ute på 
Ericsson och gett lite föreläsningar. Spelarna har bland annat pratat om livet som 
fotbollsspelare, deras bakgrund och liknande för att de anställda på Ericsson ska känna en 
tillhörighet till LFC. Klubbens förhoppning är att de anställda ska tycka att det är kul att gå på 
matchen för att de träffat några av spelarna och kanske därmed känner speciellt för de 
spelarna. Linköping FC försöker behålla kunderna genom att arrangera olika aktiviteter på 
Folkungavallen och klubben har en ideell grupp som startades under hösten och som ska 
jobba med olika aktiviteter på Folkungavallen. Westling tror dock inte att ”det går att lura 
folk, det handlar ju om att spela bra fotboll”. Hon menar att de som kommer till arenan 
kommer dit för att titta på fotboll. Hon anser att det är viktigt att ha ett bra arrangemang men 
att det är själva fotbollen som är det viktigaste och om laget presterar bra på planen så 
kommer åskådarna tillbaka. Klubben har inte gjort något speciellt för att locka studenterna 
mer än att de kommer billigt in. 
 
Westling tror att för att den allsvenska damfotbollen generellt ska locka mer publik till sina 
matcher så är det framförallt är viktigt att klubbarna och landslaget presterar bra fotboll. VM 
är väldigt viktigt då alla de matcherna sänds i TV och hon tror att det är viktigt att landslaget 
spelar bra då hon anser att det varit ”lite sådär spelkvalitet på de senaste två årens matcher 
som har sänts på TV och att det har inte varit så jätteroliga matcher”. Westling menar att 
Linköping FC ska jobba mera med att få ut sina spelare som profiler och att publiken ska vilja 
komma och se klubbens spelare och att de är idoler. Hela Linköpings befolkning kan vara en 
kundgrupp men också de stora företagen och så ska klubben jobba mera för att locka 
ungdomar och barn.  
 



 55

De som jobbar på marknadssidan i klubben jobbar idag mycket med att besöka företag och 
ringa till företag för att få in sponsorpengar. Linköping FC har jobbat med radioreklam inför 
alla hemmamatcher och haft plattskärmar utplacerade på olika ställen i Linköping som t ex på 
flygplatsen, på resecentrum och på några olika större företag. 
 
Klubben har haft tidningsannonser, i den stora lokala tidningen, Östgötakorrespondenten, men 
även i gratistidningar. Klubben har matchaffischer som de sätter upp på så många ställen som 
möjligt runt om i stan. Westling berättar att det är främst dessa marknadsföringsaktiviteter 
klubben har jobbat med men nu har de alltså en grupp som jobbar ideellt med 
matcharrangemangen men också med att profilera LFC mer i Linköping och profilera våra 
spelare. Klubben arbetar för att deras spelare ska bli kända och att alla ska veta vilka spelarna 
är och att de ska bli idoler och förebilder. Linköping FC har en del idéer om hur detta arbete 
ska gå till och klubben ska t ex vara ute mer i skolor och olika föreningar. Det finns även 
planer på att spelarna ska medverka i någon typ av modevisning i mars innan säsongen 
kommer igång, där tjejerna är modeller som visar upp kläder i en av de större galleriorna i 
Linköping. Klubbens strategier är att verkligen synas inför varje hemmamatch och att skapa 
profiler av spelarna. Klubben har inte gjort någon form av undersökning för att undersöka 
resultatet av marknadsföringsinsatserna inför matcherna, men Westling menar att 
stampubliken är större än för två till tre år sedan. Om stampublikens ökning är ett resultat av 
dessa insatser eller av att det går allt bättre för laget och att klubben har alltfler 
landslagsspelare anser Westling vara svårt att säga. Hon tror att dessa insatser går hand i hand. 
Westling tror inte att det är något som klubben borde ändra för att locka mer folk till 
matcherna. Klubben har däremot inför säsongen 2007 jobbat alltmer på att få spela flera 
vardagsmatcher. Klubben anser att vardagsmatcher är bättre eftersom fotbollen spelas på 
sommarhalvåret och spelar klubben på lördag eftermiddag eller söndag så är många familjer 
ute i sina stugor och åker kanske inte in till stan bara för att titta på matchen. 
 
5.4.3 Sportmarknadsföringsmixen 
 
LFC erbjuder kiosk, glass, korv och liknande genom deras ungdomsverksamhet och i övrigt 
erbjuder klubben även lite souvenirförsäljning. Deras sponsorer har möjligheter att komma till 
VIP-rummet innan matcherna och få lite mat och matchinformation av våra tränare och 
liknande. Denna möjlighet finns för företagsaktiviteter men måste dock bokas i förväg. Hur 
mycket detta utnyttjas beror främst på om det är vardagsmatcher eller inte. Har klubben bra 
vardagsmatcher som ligger vid en bra tidpunkt på året så berättar Westling att det är en hel del 
företagskunder som utnyttjar dessa aktiviteter. På de större matcherna så har företag 
aktiviteter och arrangemang och bjuder kanske åskådarna på någonting men klubben har inte 
så väldigt stort utbud av saker som de gör själva vid matcherna. De har dock någon gång haft 
en studentorkester, en clown eller liknande som underhållning en stund före match och i 
pausen. Aktiviteterna vid matcharrangemangen beror ofta väldigt mycket det företag som är 
matchvärd. Boxholms ostföretag hade t ex ett arrangemang förra året där de stod vid entrén 
och bjöd på ost till alla som kom in etc. Klubben försöker jobba mycket med matchvärdar 
men förra säsongen var spelschemat en katastrof vilket inte gjorde det så intressant för företag 
att vara matchvärdar.  
 
När det gäller inträde så går åskådarna in gratis upp till 16 år då klubben anser att ungdomarna 
ska kunna komma och titta på matcherna utan att det ska ha något att göra med föräldrarnas 
ekonomi. Klubben erbjuder studentpris och pensionärspris som är 40 kr. En ordinarie 
matchbiljett kostar 100 kr. Klubben erbjuder ibland även specialpriset ”2 för 1”. Alla åskådare 
räknas med i publikstatistiken förutom fotbollsspelarna och domarna.  
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Klubbens matcharena är inte speciellt utformad med tanke på damallsvenskan och de har för 
närvarande en jättedålig matcharena. Det kommer dock att byggas en ny fotbollsarena i 
Linköping som beräknas vara klart år 2009. Den nya arenan kommer att bli LFC: s nya 
hemmaarena och den kommer inte att ligga där nuvarande arena Folkungavallen ligger nu 
utan bredvid Cloetta center som är hockeyarenan. Westling anser att det är väldigt positivt att 
placeringen blir bredvid hockeyarenan. Arenan ligger nu mitt i stan vilket på ett sätt är bra, 
men när det gäller parkering så är det inte bra och vid Cloetta center finns det många 
parkeringsplatser så det kommer att bli en tydlig förbättring. Det nya stadion kommer att bli 
en konstgräsarena och kommer till en början få en kapacitet för ca 5000 åskådare. Arenan 
kommer sedan att byggas så att det finns möjlighet till att utöka den till en kapacitet att 
rymma runt 12-13000 åskådare. 
 
Åskådarna kan köpa biljetter till matcherna via ATG-ombud, Ticnet, på LHC eller LFC-
kansliet eller på plats innan matchen. Företagen kan köpa ett företagshäfte med 20 biljetter till 
valfria matcher under säsongen och det finns även VIP-kort till företag. I VIP-korten ingår 
numrerad sittplats, fika i pausen och sedan får kunden utskick av VIP-mail inför alla 
allsvenska matcher om ”läget i laget”. Westling menar att det vanligaste sättet att köpa 
biljetter till matcherna är de biljetter som delas ut via företag till deras personal och kunder 
och hon tror att det kan en anledning till att klubben har så dåliga publikintäkter på varje 
enskild match. Hon berättar att biljettförsäljningen till matcherna via Ticnet som väldigt liten. 
Klubben har en stor arena vilket gör att biljetterna aldrig säljs slut så åskådaren kan köpa sin 
biljett direkt i kassan när denne kommer. Klubben öppnar vanligtvis kassan en timme innan 
match men vid vissa matcher, t ex när de möter Umeå IK eller andra större matcher så öppnar 
de kassan 1,5 timme innan match. 
 
När det gäller PR så är klubben ute på skolor och föreningar. Westling berättar att hon 
försöker ha en bra relation till Linköpings lokala tidning och de skriver väldigt mycket om 
LFC. Det är klubbdirektören Anders Mäki som har den mesta kontakten med media och som 
utarbetar informationen. När det gäller samhällsfrågor så har klubben bl a ett projekt med 
Linköpings kommun som kallas ”Vi syns säkert i Linköping” och det är reflexvästar som ska 
delas ut gratis till all skolungdom. Klubben har även haft ett projekt med Länsförsäkringar där 
Mia Karlsson var deltidsanställd i ett halvår och var ute på skolor och pratade om 
trafiksäkerhet. 
 
”Vår stadion är så gammal och skruttig så det finns inga faciliteter som är viktiga för 
åskådarnas upplevelse.” Westling menar att det är sportupplevelsen som är det viktiga. 
Folkungavallen är i grunden en idrottsarena så publiken kommer en bit ifrån fotbollsplanen 
men denna upplevelse kommer att bli annorlunda för publiken eftersom arenan nu byggs som 
ett fotbollsstadion.  
 
De kommunikationsmetoder klubben använder sig av är annonser, radio, matchaffischer och 
plattskärmar. Klubben använder sig inte av TV-reklam. Linköping FC har sin hemsida och 
Westling anser att det är viktigt för klubben att kontinuerligt uppdatera hemsidan. LFC 
skickar ut massmail till sponsorerna men klubben kommer att se till så att man på hemsidan 
kan skriva in sig som privatperson och uppge sin emailadress om man också vill få utskicken 
av VIP-mail inför varje match. Detta har de gjort på hockeyn och det har visat sig att det är 
många privatpersoner som är intresserade av den informationen vilket har lett till att det är en 
växande grupp som får dessa mail. LFC har inte gjort någon marknadsundersökning på vilka 
kommunikationsmetoder som fungerar bäst men för hockeylaget LHC har de gjort det. Det 
visade det sig att det är tidningsannonserna i Östgötakorrespondenten som klubben har flest 
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träffar på och Westling tror att det är detsamma även för LFC. Klubben har nöjt sig med 
resultaten från den undersökningen än så länge och så får de se om de kommer att göra någon 
marknadsundersökning men det är inget som är bestämt i nuläget. Westling menar att det 
bästa sättet att övertyga kunden att komma och se en match är ”bra och kul anfallsfotboll”. 
Klubben kommunicerar detta genom det som står i tidningarna.  
 
5.4.4 Kundnöjdhet 
 
Westling anser att det laget presterar på fotbollsplanen är den viktigaste faktorn för att 
kunderna ska bli nöjda med köpet. Klubben arbetar med kundtillfredsställelse på så sätt att de 
jobbar för att förstärka laget och hela tiden bli bättre och bättre. Hon tror också att det 
kommer att betyda mycket för åskådarnas upplevelse när klubben får en ny arena även om det 
är några år till dess. Linköping FC har inte gjort någon kontroll på om åskådarna är nöjda men 
de har kontrollerat detta hos sina sponsorer. Klubben har kontakt med sina sponsorer inför 
varje säsong och där får de än så länge bara en positiv respons berättar Westling. Dessa 
utvärderingar sker genom samtal och diskussioner. 
 
5.4.5 Relationsmarknadsföring 
 
Westling vet inte vad som kännetecknar klubbens mest lojala kunder. Hon tror att det är 
idrottsintresset. Klubben har inte haft någon relation till trogna supporters tidigare men den 
ideella gruppen som nu har startats har bl a ett 70-tal namn och adresser på dem som var på 
alla hemma matcher förra året på lojalitetskampanjen ”Supporter 2006 - Hur mycket fotboll är 
du”? Klubben samlade in stämpelkorten och där finns namn och adresser till dem som var på 
alla hemmamatcher förra året. Dessa kunder kommer föreningen att registrera så att de får 
mail och brev och sedan ska de försöka få dem att även bli medlemmar i klubben. Linköping 
FC har tänkt att på egen hand fortsätta med lojalitetsprojektet. Westling tror inte att det blev 
någon större skillnad i publiksiffrorna genom detta lojalitetsprojekt men hon tror däremot att 
det är viktigt att komma åt de trogna supportrarna så att de känner sig lite speciella. Klubben 
kommer också att ta fram någon supportertröja eller liknande som de mest trogna åskådarna 
har möjlighet att köpa. Det är vikten av att uppmärksamma lojala supporters och försöka 
utöka den gruppen som gör att klubben väljer att fortsätta köra lojalitetsprojektet själva. Hon 
tror att lojalitetsprojektet kan ge klubben något på längre sikt. Linköping FC har inget 
program för att följa upp förstagångskunder och de har ingen kontroll på vilka som är 
förstagångskunder. Klubben har inte heller någon plan för närvarande att göra någon sådan 
uppföljning. Sponsorkunderna finns i en databas men inte den allmänna publiken förutom de 
trogna åskådarna från lojalitetsprojektet där klubben i alla fall har adresserna.  
 
 
5.5 Malmö FF Dam 
 
Intervju med marknadsansvarig Jakob Wester, 2007-01-15, 56 minuter. 
 
5.5.1 Bakgrundsinformation 
 
Jakob Wester, 43 år, är diplomerad marknadsekonom på IHM. Han har jobbat i klubben i 1 år. 
Han har erfarenhet inom Tennisklubben ATL och han har varit kampanjansvarig på 
Bredbandsbolaget. Wester arbetar nu som marknadschef/vice VD på ett företag. Han menar 
att alla sju personer som sitter i klubbens styrelse jobbar med marknadsföring av Malmö FF 
Dam på ett eller annat sätt. De som utstuderat arbetar med klubbens marknadsföring är tre 
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personer och alla arbetar ideellt. Wester arbetar helt ideellt för klubben men han anser dock 
att det helt klart behövs en anställd som jobbar med klubbens marknadsföring. Detta anser han 
dock för närvarande vara ett önsketänkande och det finns inga konkreta planer på att anställa 
någon. Wester tror att det kan bli så inom några år om de satsningar som klubben nu planerar 
faller väl ut. Malmö FF Dam har två heltidsanställda personer på kansliet som sköter 
administrationen för närvarande. 
 
Ett mål som klubben har är att vinna damallsvenskan och visionärt vill de gärna komma ut i 
Europa och spela Women’s league och även på sikt vinna Women’s league. Klubben har lagt 
olika scenarier på den visionen eller drömmen. De har satt tidsmässiga mål men Wester menar 
att mycket är beroende av klubbens ekonomi och hur Malmö FF Dam kan attrahera och 
rekrytera nya spelare. Genomsnittligt antal åskådare är 718 personer164. Kring vissa matcher 
har klubben vissa åskådartoppar och särskilt när klubben möter Umeå IK, Djurgården/Älvsjö 
och andra topplag så kommer det mycket åskådare. Wester menar att vädret påverkar 
publiksiffrorna men i övrigt ser han inga speciella åskådartoppar under säsongen. Klubbens 
intäkter från matcharrangemangen är 342 256 kr av totalt 5 031 596 kr vilket utgör drygt 6,8 
%165. 
 
5.5.2 Kunder, konkurrenter och marknadsföring generellt 
 
Wester berättar att familjen är målgruppen när det gäller publiken. Klubben har sedan skurit 
ut en målgrupp som de kallar flickor 12-20 år. Den sekundära målgrupp är män 40 + och det 
är underförstått att detta är papporna som är engagerade i döttrarnas fotboll. Han menar att de 
viktigaste kännetecknen för åskådarna är att de är sportiga och aktiva människor som är 
engagerade i sina barn. Malmö FF Dam har försökt att via skolklasser och skolorna locka 
familjen men även via kringliggande fotbollsföreningar då klubben är det enda damallsvenska 
laget nere i södra Sverige. Klubben gör också direkta inbjudningar till fotbollsklubbarna om 
att spelarna får komma och titta på matcherna. Föreningen har även jobbat en del med 
fribiljetter till matcherna ute på olika motionsanläggningar. Klubben har inget 
lojalitetsprogram för att försöka behålla de kunder de lockat och de har ingen uppföljning av 
åskådarna via mail eller liknande. De försöker dock att bjuda på en upplevelse när åskådarna 
väl kommer till arenan. Wester berättar att i det nya konceptet som de nu håller på att arbeta 
fram, så tänker klubben väldigt mycket mer på kringarrangemang än de tidigare har gjort. Han 
menar att klubbens resurser hitintills inte har medgett det. Han poängterar dock att 
matcharrangemangen ändå först och främst ska vara en upplevelse via spelet. 
 
Malmö FF Dam har inte gjort några undersökningar eller kartläggningar över vad som styr 
åskådarnas konsumentbeteende. De har dock planer på att så småningom göra detta eftersom 
klubben försöker bli bättre och proffsigare. Wester tror att det är viktigt att journalisterna 
försöker spegla damfotbollen mer och bättre och att det visas mer damfotboll i TV för att 
locka mer publik till damallsvenska matcher. När det gäller potentiella kundgrupper så tror 
Wester mycket på att utveckla det nya konceptet och ur familjebegreppet skära ut målgruppen 
tjejer 12-20 och därefter rikta in sig på papporna. Klubben har inte tidigare provat att göra på 
det här viset rent marknadsföringsmässigt. Nu funderar klubben mer i banor kring 
livsstilsmarknadsföring, att göra det lite tuffare och lite fräckare där klubben försöker hitta de 
sponsorer som också riktar sig mot den här målgruppen. Wester menar att det ryms mycket 
inom familjebegreppet och klubben ser ingen ytterligare potentiell kundgrupp i nuläget som 
de har för avsikt att lyfta fram. Klubbens marknadsföring är under utveckling och i det så 
                                                 
164 Kompletterande uppgift via mail från Lars Lanker, kassör Malmö FF Dam, 2007-01-17 
165 Kompletterande uppgift via mail från Lars Lanker, kassör Malmö FF Dam, 2007-01-17 
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kommer det mer konsumentinriktad marknadsföring, B2C166, mot den målgruppen. Malmö 
FF Dam: s huvudsponsorer är konsument företag som säljer produkter med målgruppen tjejer 
12-20 år i fokus. När det gäller att locka företag, B2B167, så är denna målgrupp mer 
intresserade av nätverkandet mellan företagen och inte så intresserade av fotbollen i sig menar 
Wester. Den damallsvenska fotbollen är en form av mötesplats för företagen att träffas på och 
det kan innebära att fotbollen i sig inte är det som drar men företagen vet att de träffar 
personerna i andra intressanta företag vid dessa tillfällen och det är värdefullt för företagarna. 
Wester menar att genom B2C så kommer matcherna framöver att bli mer event-orienterade 
och fotbollen blir en del av hela eventet.  
 
Malmö FF Dam: s arena heter Malmö IP och är en säker och trygg plats dit man kan ta barn 
med sig. Det är inget läktarvåld och stadion är inramad vilket innebär att barn kan springa fritt 
och att föräldrarna inte behöver vara oroliga för att det ska hända barnen något där. Detta 
menar Wester gör att det är en väldigt trivsam miljö för familjeevenemang. Den 
marknadsföring som klubben utför idag är inriktad mot familjen och den görs via planscher, 
affischer, fribiljetter, inbjudningar till fotbollsföreningar. Klubben har även annonser i 
Sydsvenskan som är den största lokaltidningen i området. Det hålls även föredrag i klasser 
och företag av vissa spelare som är ute och pratar för varan. Föredragen är väldigt 
kundanpassade och de kan bygga på ett valt tema men det är inget speciellt som spelarna 
lyfter fram mer än att de kan ta med sig familjen. Innan Wester kom så fanns det inte så 
mycket till strategier för klubbens marknadsföring. Wester menar fortsatt att kompetensen 
inte fanns och att hela det nya konceptet som klubben nu lägger fram mot sponsorerna är ett 
nytt grepp som föreningen inte har gjort tidigare. Förut har klubbens marknadsföring 
mestadels varit traditionell försäljning av skyltreklam. Wester säger att klubben inte har gjort 
några speciella satsningar då det gäller att marknadsföra matcherna förutom att trycka och 
sätta upp matchaffischer. Han menar att ”det är en strid på kniven om resurser och pengar” så 
han tror att om klubben lyckas med sin kommande satsning så kommer de att få in engagerade 
sponsorer som kommer att vara med och hjälpa till vid marknadsföringen. Wester tror att 
företagens marknadsavdelningar kommer att vara engagerade i Malmö FF Dam för att få ut 
mest möjligt av marknadsföringen. Detta kommer att innebära att det kommer att bli på ett 
helt annat sätt än vad det har varit tidigare och tanken är att de ska ha ett väldigt nära 
samarbete, säger han. 
 
Wester tror att klubben måste ändra sig för att locka mer publik och föreningen tror på mer 
event och mer kringarrangemang och de har spånat på en hel del koncept runt detta. Han 
menar dock att detta koncept kräver enorma resurser. ”Först måste det göras ett säljarbete för 
att få in sponsorer, sedan är det ett oerhört leveransarbete vilket man ofta glömmer bort. Det 
är där det brister många gånger”. Wester menar att det oftast är relativt lätt att få accept på 
själva konceptet av en idé men att det sedan vid genomförandet finns resurser, människor och 
pengar som kan göra att det blir ett verkligt bra event. Han menar att det är här problematiken 
ligger. 
 
5.5.3 Sportmarknadsföringsmixen 
 
I samband med fotbollsmatcherna så är erbjudandet till kunderna i nuläget ”supertraditionellt 
så det bara skriker om det”, säger Wester. Det erbjuds korv, kiosk, glass, supporterhalsdukar 
och liknande som souvenirförsäljning. Klubben har haft idéer om att ha ett samarbete med 
Nyttigt Mellanmål och erbjuda en box med sådana produkter men det blev inte så. Det blev nu 
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inte så men Wester berättar att det funnits och finns andra idéer som kan kopplas till livsstil. 
”Att käka korv och hamburgare är ju inte speciellt nyttigt men att anlägga en annan profil 
kring sund livsstil där är maten absolut är en ingrediens”, säger Wester. Malmö FF Dam har 
inga speciella prisstrategier mer än att det ska vara hyfsat billigt för en familj att gå på en 
match och att de ska inte bli skinnade när de går på damfotboll. Han ser dock inte att det är 
inträdet som är deras huvudintäkt heller ligger och menar att huvudintäkten ligger och 
kommer att ligga på sponsorerna. Entrépriserna är 80 kr för vuxen och 40 kr för pensionärer, 
studerande och barn. Klubben erbjuder familjeårskort till en kostnad av 600 kr. 
 
Matcharenan heter Malmö IP och är inte speciellt utformad med tanke på damallsvenskan. 
”Arenan är i utgångsläget inte gjord för damfotboll men den fungerar bra för publiken 
kommer nära spelet och den är väl inramad i en charmig miljö.” Wester anser att det är lagom 
storlek på arenan och att lokaliseringen är perfekt. Den ligger centralt i stan, det är lätt att ta 
sig till arenan och det finns gott om parkeringsplatser. Åskådarna köper biljetter till matcherna 
på plats men de kan även köpa biljetter via kansliet om de vill. Säsongsbiljetter ska publiken 
kunna köpa i biljettluckorna men dessa biljetter skickas oftast direkt ut till medlemmarna då 
de enkelt kan kryssa för om de vill ha säsongskort. Klubben har inte Ticnet, ATG eller 
liknande distributionskanaler så det vanligaste sättet är att publiken köper biljetter direkt i 
biljettluckorna innan matchen. Wester menar att de viktigaste faciliteterna med tanke på 
åskådarnas upplevelse är läktarna och hela miljön runtomkring matcharenan. Malmö IP ligger 
vid Pildammsparken i Malmö som är ett naturskönt område och läktarna ger närhet till spelet. 
Arenan är byggd under 1940- eller 50-talet och är en riktigt gammal idrottsplats som är 
renoverad och helt i trä vilket ger en genuin känsla, säger Wester. 
 
Klubben har ingen PR-byrå som de har anlitat men de diskuterar PR-frågor mer eller mindre 
på varje styrelsemöte. Klubben har inte däremot inga speciellt utarbetade PR-strategier. 
Wester säger att det är mycket press kring spelarförvärv och liknande. Klubben försöker 
förbereda sig inför de tillfällen då intresse finns. Detta uppstår oftast i samband med 
försäsongen då spelartruppen presenteras. Malmö FF Dam har inte någon speciell person som 
antagit en PR-roll och som jobbar speciellt mot pressen. Som samhällelig PR så är klubben 
väldigt engagerade i Malmö fotbollsgymnasium och Civitas. Klubben kommer i 
fortsättningen att tona ner ett av engagemangen. Föreningen har också gjort två projekt 
tillsammans med MKB Fastigheter AB och kommunen kring ett bostadsområde där de ska 
bygga en multiarena så han anser att klubben har varit väldigt aktiva i sådana aktiviteter ur ett 
goodwillperspektiv. Malmö FF Dam har en egen ungdomsverksamhet med fotbollsskola för 
bara flickor och den är relativt omfattande med professionella tränare. Malmö FF har flicklag 
från F7 och alla ålderskategorier upp till damallsvenskan. 
 
De kommunikationsmetoder som Malmö FF Dam använder är annonser, planscher, affischer 
och deras hemsida. Klubben försöker vara väldigt noga med att uppdatera hemsidan och de 
har en duktig journalist som är kopplad till sidan och som skriver ideellt för klubben. Wester 
menar att om han ska vara självkritisk så klubben inte varit speciellt duktiga överhuvudtaget 
på detta område och han ser att de kan bli mycket bättre på att nå ut. Han tror själv mycket på 
PR, att vara duktig på att hålla kunderna uppdaterade om allt som händer i föreningen. Han 
menar att klubben kan göra detta dels via hemsidan men att också jobba fokuserat med PR så 
att det skrivs om klubben i tidningarna. På detta sätt tror han att klubbarna skulle kunna bygga 
någon slags hype eller få upp intresset för damfotboll. Wester menar att det mest övertygande 
sättet att få publiken att komma och se en match är att landslagsspelarna gör bra ifrån sig på 
landskamper och det skrivs mycket om spelarna i tidningen. Han hade gärna sett att klubben 
hade haft någon fixstjärna i laget och att föreningen kanske genom ett spelarköp av en 
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utländsk klubb skulle kunna hitta och locka till sig en väldigt duktig spelare. Han menar att 
det finns bra exempel på sådana fixstjärnor i damallsvenskan.  
 
5.5.4 Kundnöjdhet 
 
Wester tror att det är totalupplevelsen som är det viktigaste för att kunden ska vara nöjd med 
köpet. ”Den viktigaste faktorn är vädret.” Att titta på damfotboll när det är klarblå himmel och 
lagom temperatur är lockande, menar Wester. Klubben har hitintills jobbat väldigt traditionellt 
med sina matcharrangemang. De har en VIP-salong under läktaren för sponsorerna. Där kan 
de före match lyssna på tränaren som kommer in och pratar lite om strategier och i pausen så 
kan sponsorerna komma dit och få sig en bit mat. När det gäller publiken så är det 
kioskförsäljningen som har betydelse för kundnöjdheten. Klubben kontrollerar inte om 
kunderna är nöjda. Han menar att området som handlar om att bygga kundlojalitet och 
relationsmarknadsföring är oerhört eftersatt. Malmö FF Dam ska under år 2007 börja med att 
bygga upp en kunddatabas där klubben ska börja med att under mer strukturerade former 
lägga in kunder och framförallt sponsorerna. Klubben har insett att de måste jobba mer 
strukturerat med detta och de har försökt få kunders emailadresser via hemsidan. Detta för att 
föreningen sedan ska kunna göra mer riktade utskick till sina kunder för att snabbare och mer 
effektivt nå olika målgrupper och i syfte att rekrytera publik.  
 
5.5.5 Relationsmarknadsföring 
 
Malmö FF Dam har inga program för uppföljning av förstagångskunder och de vet inte vilka 
dessa kunder är. Klubben har dock planer på att införa även detta. I det kommande konceptet 
så är Wester övertygad om att de involverade företagen/sponsorerna kommer att vara väldigt 
intresserade av att följa upp klubbens kunder. Föreningen har för avsikt att minska på antalet 
sponsorer men att knyta dem närmare till sig. Om sponsorerna satsar mer pengar så är det 
viktigt att de verkligen får ut något av satsningen och att deras marknadsavdelningar kopplas 
in på Event Marketing (EM) och det här ”tänket” kring arenan. Han menar att det är viktigt att 
sponsorerna är med och diskuterar hur det eventet ska göras på bästa sätt för att stödja deras 
försäljning. ”Tanken är att sponsorerna ska sitta med och känna att de är med och äger 
produkten/tjänsten att det är deras produkt/tjänst.” Wester menar att sponsorerna med sin 
blick för sina produkter och tjänster kan använda klubben på bästa sätt i deras 
marknadsföringsmix. ”Sitter man med ett gäng med marknadsförare från ett antal bolag som 
kan gå in med en hel del pengar så får du också en helt annan uppmärksamhet kring dessa 
frågor.” Han menar att matcharrangemangen idag sköts på ideell basis och det främst handlar 
om att ”få till matchen”. Wester anser att det finns lust och idéer men att genomförandet 
brister. Han återkommer till problematiken han förut nämnde. ”Det är hyfsat lätt att ta fram en 
tjänst eller ett koncept och sälja in det, men sedan ska det levereras och det är då problemen 
uppstår när det inte finns tillräckligt med resurser.”  
 
Det som enligt Wester kännetecknar klubbens mest lojala åskådare är att de är en familj, att de 
spelar fotboll och att hela familjen är mer eller mindre engagerade i dotterns spelande. Malmö 
FF Dam har ingen speciell relation till trogna supporters. Det är inte något uppbyggt program 
för att hålla liv i dessa relationer men det går ut ett nyhetsmail till dem som är medlemmar. 
Utöver detta görs dock inget så även detta område kan utvecklas anser Wester. ”Det morsas 
kors och tvärs på själva matchdagen och alla känner alla mer eller mindre, så litet är det så att 
säga.” Han vet inte hur många som var med i sluttävlingen när det gäller lojalitetskampanjen 
som drevs av EFD. Wester anser att upplägget av kampanjen var bra men han är tveksam till 
om det var några i publiken som kom till arenan som inte hade kommit i annat fall. ”Det är 
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givetvis superbra att det görs kampanjer centralt eftersom det återigen handlar om att få ut 
damfotbollen.” Wester anser dock att uppföljningen av denna kampanj var lite otydlig. ”Det 
är självklart bättre att göra sådana här saker än att inte göra det alls. Det här kan också vara 
något som inte klubbarna klarar av eller orkar med att göra själva så det är alltid bra med 
draghjälp och det är alltid helt rätt att försöka stimulera lojalitet”.  
 
Wester menar att om jag skulle göra den här intervjun om 2-3 år så skulle situationen se 
väldigt annorlunda ut. Klubben är på väg in i en brytpunkt nu. ”Föreningen har insett att det 
inte går att spara och gneta sig ur det här. Här måste man satsa, och där är sponsorerna 
livsavgörande och då kan man göra lite skojigare marknadsföring och arrangemang 
runtomkring. För nu är det väldigt traditionellt. Men det tar ju tid att skruva om det. Det är ett 
spännande område där det är massor att göra.” 
 
 
5.6 Umeå IK 
 
Intervju med marknadschef, Susanne Granberg, 2007-01-19, 90 minuter.  
 
5.6.1 Bakgrundsinformation 
 
Susanne Granberg, 38 år, arbetar som marknadsansvarig på Umeå IK (UIK). Hon är inte 
utbildad för detta jobb utan ”improviserar sig fram i livet”. Granberg har dels läst en del 
språkkurser på universitetet och varit ute och rest runt i världen. Hon hamnade på UIK: s 
kansli genom ett ALU-jobb efter att ha läst på universitetet. Hennes jobb som 
marknadsansvarig fanns inte överhuvudtaget när hon började utan det är en tjänst hon har 
skapat och utformat själv. När hon började jobba på UIK så jobbade även Roland Arnqvist 
som numera är fotbollsansvarig på klubben på utbildningsbidrag. När klubben fick råd så 
anställde UIK både Granberg och Arnqvist. De är nu fyra heltidsanställda på UIK: s kansli 
som jobbar endast med damfotbollen. Granbergs huvudsakliga arbetsuppgifter är 
marknadsföring, matcharrangemangen och att ”dra in pengar som de andra kan göra av med”.  
 
Det är främst Granberg som jobbar med införsäljning mot sponsorer men Arnqvist är med i att 
utforma olika matchpaket för att bolla lite idéer och liknande. Granberg har i övrigt 
medhjälpare som hon kallar in när det behövs t ex när det gäller annonser i matchprogram och 
sådant. En del spelare som t ex inte har fått tillräckligt med arbete fast de har lönegaranti och 
de kan då kallas in på kansliet för att hjälpa till med olika uppgifter tills vidare. De tar också 
emot praktikanter för kansliet. För närvarande har hon en kille som läser på Umeå universitet 
som ska praktisera hos henne under fem veckors tid. De andra som arbetar på kansliet har en 
väldigt blandad och brokig bakgrund. En person har ett förflutet som bilförsäljare, en annan 
har ett förgånget inom fotbollsvärlden som tränare och spelare och den tredje har arbetat på 
bank. ”Det är intresset för fotboll som styr arbetet och man måste vara en speciell typ av 
människa för att jobba med detta.” Granberg upplever att klubben har och under åren har haft 
en väldigt fin gemenskap som hon beskriver som en storfamilj. UIK har jobbat hårt för att alla 
som jobbar med och kring laget, även olika funktionärer ska bli med i gemenskapen. Denna 
gemenskap är viktig för Granberg. ”Om man endast skulle jobba med reklamförsäljning då 
anser hon att man kan ta ett annat jobb med bättre betalt.” Klubben försöker se till att 
medieinformation först kommer ut till alla samarbetspartners, styrelsemedlemmar och 
funktionärer så att de inte får en överraskning när det senare står i tidningen. De skickar även 
ut veckobrev till alla så att de vet vad det är för träningar, när det är träningar om det är något 
särskilt på gång för att alla ska vara informerade. UIK diskuterar för närvarande om de ska 
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göra några ytterligare satsningar på marknadssidan. Granberg berättar att hon har många olika 
planer när det gäller marknadsföringen och skulle gärna vilja kunna göra mer när det gäller 
marknadsföring av klubben.  
 
UIK: s mål är att fortsätta hålla sig i toppen av damfotbollen såväl i Sverige som ute i Europa. 
”UIK har ju varit i en helt egen klass under några år och det hoppas jag att vi så ska förbli 
framöver.” Klubbens vision är att fortsätta att utvecklas. Granberg anser att det gäller att inte 
luta sig tillbaka och tro att allt rullar på av sig själv utan att det gäller att ständigt vilja 
utvecklas och att alla inblandade brinner för det de gör. Det krävs av alla spelare och ledare 
att de lägger ner väldigt mycket tid om UIK ska spela på den här nivån och för att fortsätta att 
kunna bli ännu bättre.  
 
5.6.2 Kunder, konkurrenter och marknadsföring generellt 
 
Granberg uppger att genomsnittligt antal åskådare per match för säsongen 2006 var runt 2000 
åskådare. Under säsongen 2005 har de en genomsnittlig publik på ungefär 3300 åskådare så 
hon menar att minskningen var ganska rejäl. Granberg menar dock att publiksiffrorna över lag 
sjönk rejält under 2006 i Sverige vare sig det gällde hockey, handboll eller fotboll. ”Man kan 
ju spekulera i vad detta berodde på som en generell trend, men när det gällde UIK: s 
publiksiffror så tror jag att minskningen delvis berodde på att UIK redan hade avgjort serien 
när det fortfarande var många seriematcher kvar.” Hon menar att det är svårt att locka publik 
till klubbens matcher när laget redan har vunnit serien. ”En annan faktor var att 
marknadschefen var borta”, säger Granberg med glimten i ögat. Hon upplever att klubben har 
åskådartoppar upp emot 9000 åskådare på enskilda matcher i allsvenskan. Dessa 
åskådartoppar inträffar när UIK möter andra topplag. Granberg menar att den bristande 
konkurrensen var ett av problemen som UIK hade under säsongen 2006 då det inte fanns 
några andra topplag i serien som laget kunde att ”fajtas mot”. Hon menar att det under tidig 
höst kan vara mycket publik på klubbens matcher om serien är jämn och generellt är augusti 
och september bra månader som lockar publik. När klubben sedan kommer in i oktober 
månad och vid något tillfälle då UIK spelat Europacupen under slutet av november så kan det 
vara snöstorm och isgata och då är det inte lika lätt att locka publik till matcherna, menar 
Granberg. Hemmapremiären lockar också alltid mycket folk men under säsongen 2006 låg 
hemmapremiären under påskhelgen och det var snöstorm så den premiären var inte en 
marknadschefs dröm att försöka locka publik till. Granberg menar att det under 
sommarmånaderna juni och juli inte är så mycket publik på matcherna då det är semestertider 
och eftersom Umeå är en studentstad så försvinner halva Umeås befolkning från stan. 
 
Klubbens stadion heter Gammliavallen och har för närvarande en publikkapacitet på 6000 
åskådare men när de har stormatcher som klubben vet lockar mycket publik så kan föreningen 
sätta in extra läktare och då kan de komma upp i publiksiffror runt 11 000 åskådare. 
Matcharrangemangen som inkluderar publik, försäljning och matchvärd står för 10 % av UIK: 
s totala omsättning. UIK: s omsättning är väldigt olika från år till år beroende på om de spelar 
i Europacupen eller inte. Om klubben är med i Europacupen så omsätter de ca 10 miljoner och 
sedan beror det på hur långt de går i cupen. Är klubben inte med i cupen så omsätter de några 
miljoner mindre. 
 
Granberg anser att UIK: s publik är en väldigt blandad grupp. Hon brukar säga att ”de som 
går och ser herrfotboll kan lika gärna komma och se damfotboll”. Men Granberg menar att det 
däremot finns en del av åskådarna som kommer och tittar på damfotboll som aldrig skulle gå 
för att se herrfotboll. Hon tror att UIK har en del yngre flickor som kommer och ser 
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matcherna och de har många familjer som kommer och tittar. Klubbens publik består av allt 
ifrån små flickor till gamla farbröder. Granberg berättar att det är en grupp äldre farbröder i 
70- 80 årsåldern som står och väntar först av alla framför grindarna vid matcherna och väntar 
på att få komma in. Hon tror att det är en del kvinnor som kommer och tittar som aldrig 
annars skulle gå på en fotbollsmatch t ex hennes mamma som förut var helt ointresserad av 
fotboll och som numera till och med jobbar under UIK: s matcher. UIK har jobbat väldigt 
mycket på att lyfta fram de tjejer som spelar i laget för att publiken ska lära känna dem på 
något sätt. Granberg tror att många i publiken har lärt känna UIK: s spelare så pass mycket att 
de upplever att de är bekanta eller att de nästan känner dem. Ibland kommer det in gamla 
farbröder på kansliet och köper biljetter och ska heja på flickorna. Det är nästan som att 
tjejerna är eller blir deras barnbarn. Några farbröder började nästan gråta när de hörde att 
Malin Moström skulle sluta spela fotboll.  
 
Granberg anser att de viktigaste kännetecknen för publiken är att de känner en stark 
tillhörighet till laget och är genuint intresserade av spelarna. Hon upplever också att UIK har 
blivit ”hela norrlands lag”. Klubben har publik som kör ända från Kiruna för att titta på 
matcherna och de har också många som åker från Örnsköldsvik. Hon menar att det familjära 
som UIK har byggt upp runt spelarna visar sig över hela Sverige då det finns en mängd UIK-
supporters runtom i landet. Det är några som helt spontant har startat en ”UIK-fans” hemsida.  
 
Klubben försöker locka ”alla” kunder till matcherna. Granberg kan inte påstå att klubben 
vänder sig mot någon målgrupp direkt, det gör de i sådana fall via vissa punktinsatser. UIK 
har en bas som de utgår från när det gäller marknadsföringen. Vid punktinsatserna försöker 
klubben utöka stammen av publik från år till år. Dessa insatser kan innebära att de försöker 
locka grupper som inte kommer på UIK: s matcher, t ex att de försöker locka olika 
invandrargrupper till matcherna. Eftersom UIK har brasilianska spelare så är det tacksamt att 
försöka locka de som är portugistalande. Granberg berättar att hon märkte att när Marta kom 
till klubben så hade UIK helt plötsligt en grupp i publiken som aldrig tidigare hade varit och 
tittat på UIK: s matcher förut. UIK har en grund av marknadsföringsinsatser som de gör inför 
alla matcher. Det kan vara annonsering, TV, radioreklam och liknande men insatserna kan 
ändras lite beroende på vilka matcher som ska spelas och vilket motstånd UIK möter. 
Tvärtom mot vad man skulle kunna tro så utför Granberg betydligt mindre marknadsföring 
inför matcherna mot Djurgården, Malmö FF och Linköping FC eftersom dessa matcher säljer 
sig själv och matcherna i sig lockar publik. Granberg menar att hon anstränger sig mycket 
mera när det gäller att försöka locka folk till matcher där UIK spelar mot lag som är nära 
nedflyttning och ligger långt ner i tabellen. ”Redan när klubben lämnar ut matchprogrammen i 
början av säsongen så kryssar publiken för att de ska gå och titta på UIK när de möter några 
av de andra lagen i toppen av tabellen. De matcher som ligger eländigt till på året måste man 
också anstränga sig mycket mer för att försöka marknadsföra”. Granberg menar att det 
sportsliga är centralt när det gäller att försöka behålla UIK: s publik. Klubben har också 
jobbat väldigt hårt på gemenskapen i UIK och att klubben ska utstråla att alla som jobbar för 
och i föreningen är ett bra gäng personer, säger Granberg. Hon anser att det är viktigt att 
publiken känner sig väl mottagna när det är hemmamatcher och att alla funktionärer också 
inser att de har en stor del i denna gemenskap och bild av klubben utåt, ”publiken ska trivas”. 
Klubben lär upp alla som jobbar i och runt UIK. ”Jobbar man i föreningen så är man en del i 
det som klubben representerar och klubbens ansikte utåt och man har allas ögon på sig”.  
Granberg menar att UIK även jobbar mycket med arrangemangen runtomkring själva matchen 
och att det även ska vara lite annat som pågår.  
UIK har ibland enkätundersökningar i samband med matcherna för att undersöka vad 
publiken tycker om arrangemanget och om det är något klubben kan förbättra. De har ofta 
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gjort sådana här undersökningar i slutet av säsongerna för att sedan använda resultaten som en 
del av ett underlag som klubben kan diskutera kring för att försöka förbättra verksamheten 
inför kommande säsong. Granberg menar att det för övrigt gäller att bygga upp ett behov så 
att publiken inte vill missa själva matcharrangemanget även om just den matchen inte är så 
spännande. ”Man ska försöka skapa behovet att vilja se ‘lilla familjen’ spela på söndag och se 
hur det går för dem och heja på dem.” Hon menar att publiken nästan ska känna lite dåligt 
samvete om de inte kommer och att publiken ska känna som att de nästan missar ett 
födelsedagskalas eller en familjesammankomst om de inte kommer till matchen. När det 
gäller potentiella kundgrupper så tror Granberg att klubben har publik kvar att hämta och 
mycket att arbeta för bland olika invandrargrupper. 
 
UIK: s marknadsföring generellt är att de har en grund av olika insatser som de gör inför varje 
match. Det är allt från att annonsera i de två stora lokaltidningarna, radioreklam i Rix FM och 
reklam i TV 4. Dessa marknadsföringsinsatser har klubben byggt upp via lokala samarbeten 
där UIK gör lite olika ”byteshandlar” med de olika aktörerna. Utan dessa olika utbyten så 
menar Granberg att en liten klubb inte skulle ha råd att köra TV-reklam under alla veckor i 
samband med matcherna. Hon menar att marknadsföring också kan vara en sådan enkel sak 
som att klubben redan matchen innan berättar när kommande match går av stapeln och lägger 
en annons om detta i matchprogrammet. Alla spelare i laget har leasade bilar med UIK-
dekaler som de kör runt i och som står utställda under matchen. Granberg menar att det är 
viktigt att se till att alla bilar har bildekaler och att dessa uppdateras med information om när 
matcherna är. Det är också viktigt att UIK: s hemsida uppdateras med annonsering. Klubben 
har sina marknadsstrategier och tog för några år sedan fram ett profildokument som de har 
diskuterat att försöka uppdatera för att ”få ner på pränt” hur de jobbar. ”Som det är idag är 
mycket av planerna och kunskaperna knutet till ett fåtal personer på kansliet vilket gör att 
klubben blir sårbar om någon skulle försvinna.” En strategi som klubben också har är att 
”lägga mer krut” på marknadsföringen när det gäller matcher som är ”svårsålda”. UIK jobbar 
också hårt på att se till att ha matchvärdar på varje match och Granberg anser att dessa 
matchvärdar också är väldigt bra marknadsföring för klubben ut mot deras anställda och 
kunder. ”UIK har kontakter som vi har en bra relation med och de i sin tur han kontakter de 
kan vidarebefordra information om matcher till som i sin tur har kontakter osv.” På detta sätt 
menar Granberg att information kan spridas snabbt. Klubben har alltid en grundplåt till hur 
deras matchaffischer ser ut och dessa kan lätt mailas till andra personer som kan sätta upp 
dem på sina arbetsplatser. Marknadsföringen blir på detta sätt enklare och personer som vill 
hjälpa till behöver inte åka inom kansliet för att hämta ut affischer. De som driver hemsidan 
UIK-fans marknadsför också när UIK spelar matcher runtom i Sverige eller när olika UIK-
matcher sänds i TV. Granberg har involverat sin bror i arbetet med att utforma och uppdatera 
UIK: s hemsida. Han bor i Eskilstuna men sköter den ändå. Klubben har pratat om att ha 
någon på närmare håll som kan uppdatera hemsidan mer löpande då det blir många sms och 
mail mellan Granberg och hennes bror. Hon anser att hemsidan är snygg och proffsigt 
utformad men hon anser att klubben har mycket att kunna utveckla när det gäller den.  
 
Granberg har en mängd av exempel på speciella satsningar klubben har gjort för att locka 
publik till olika matcher. Hon nämner bland annat en satsning som blivit någon slags tradition 
och som klubben kör varje år. Föreningen har en stor samarbetspartner som heter UPAB, 
Umeå Parkerings AB. Företaget går in som matchvärdar och köper ett antal biljetter av 
klubben och UIK utformar sedan dessa biljetter så att de ser ut som parkeringsböter. UPAB: s 
parkeringsvakter sätter sedan ut dessa biljetter på bilrutorna hos olika bilägare. Dessa personer 
blir först väldigt arga när de tror att de fått parkeringsböter men blir sedan väldigt positiva när 
de tittar närmare på boten och ser att det är en matchbiljett. Företaget UPAB har också fått 
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många positiva reaktioner och människor som hört av sig till dem med positiva kommentarer. 
När klubben sedan räknar hur många av dessa biljetter som utnyttjas så är det en väldigt hög 
nyttjandegrad av dessa biljetter, berättar Granberg. Klubben är generellt väldigt försiktig med 
fribiljetter i övrigt eftersom klubben vill känna att det är ett värde på det de erbjuder. 
Granberg upplever att klubben är inne i en generationsväxling och att UIK ständigt måste 
jobba med att lyfta fram nya namn. Hon tror också att det är viktigt att klubben tar ett steg 
vidare både när det gäller laget och organisationen. UIK försöker att varje år förbättra sin 
organisation ytterligare och bli ännu mer professionella på olika plan.  
 
5.6.3 Sportmarknadsföringsmixen 
 
Klubben erbjuder traditionell kiosk och korvförsäljning, grillad hamburgare och 
supporterförsäljning. UIK har VIP-rum och erbjuder fika för pressen i ett pressrum som finns 
särskilt för dem och där finns också personer som tar hand om dem. Granberg berättar att UIK 
lärde sig väldigt mycket av de landskamper som de arrangerade tillsammans med SvFF och 
klubben fick bl a insikt i vikten av att behandla pressfolk väl. 
 
När det gäller pris så håller UIK ett mellanläge. ”Det ska vara billigt nog för folk att gå och se 
matcherna men ändå dyrt nog för att det ska vara värt att ha.” En vuxenbiljett kostar 80 kr och 
60 kr för studerande, ungdomar och pensionärer. Barn upp till tolv år i målsmans sällskap får 
gå in gratis.  
 
Gammliavallen är inte speciellt utformad med tanke på damallsvenskan men arrangemanget 
runtomkring är däremot mer utformat mot damallsvenskan. Klubben försöker alltid ha 
någonting som pågår vid sidan av planen för att skapa en ”happening” rent allmänt. UIK har 
haft allt från uppträdanden innan matchen till tävlingar av olika slag. Klubben försöker alltid 
att uppmuntra sina samarbetspartners att hitta på något. Det kan vara så enkelt som att 
sponsorn har en avdelning där de är och berättar om sin verksamhet och delar ut giveaways. 
Klubben kan också ha olika teman på sina matcher. De kan t ex ha påsktema och dela ut 
påskägg och om det är snöstorm i slutet av november så kan klubben ha jultema och erbjuda 
varma drycker. UIK försöker särskilt lägga lite mer krut med olika kringarrangemang på de 
mindre publikdragande matcherna. De har även haft loppmarknad i samband med match 
någon gång.  
 
Granberg tycker att arenans lokalisering är väldigt bra. Det enda som kan vara en nackdel är 
antalet begränsade parkeringsplatser eftersom arenan ligger nära stan. ”Det gäller att klubben 
har en bra organisation med parkeringsvakter när det är stormatcher.” Annars är arenan nära 
till och från flyget, nära till stan och hotell och för de som arbetar på kansliet är det bara att gå 
rätt över vägen så är de på matcharenan, så Granberg menar att de kan inte få det bättre. 
 
Åskådarna kan köpa biljetter på kansliet, på Biljettcentrum där man också kan gå in till deras 
tjänster via Internet och beställa biljetter från kansliet via Internet. Hur publiken köper 
biljetter beror på vilken match det är. Om det är det en match som publiken inte tror att det 
kommer så mycket publik till så betalar de flesta i biljettkassan innan matchen. Är det större 
matcher så kommer många åskådare in på kansliet eller köper biljetter på Biljettcentrum. 
Kansliet säljer också mycket matchbiljetter till sina samarbetspartners. UIK jobbar aktivt för 
att deras samarbetspartners ska köpa biljetter till matcherna.  Klubben gör direkta utskick till 
dem med tydliga förfrågningar och det gör att deras partners beställer direkt hos kansliet. 
Klubben ger ut väldigt begränsat antal fribiljetter. När Granberg började på UIK under hösten 
1995 så var det mer på det sättet att det delades ut många fribiljetter. ”Men då var det nästan 
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ingen som var intresserad och det var närapå frågan om att muta folk att gå på matcherna bara 
för att skapa ett intresse.” Klubben skickar VIP-biljetter till dem som är kända Umeå-profiler 
då klubben vill att de ska visa sig på arenan så att folk ser att de är intresserade av deras 
matcher. Nuförtiden delar inte UIK ut många fribiljetter. I sådant fall är det via som företag 
går in och köper ett antal biljetter som de i sin tur delar ut till sina kunder eller anställda, men 
UIK får betalt för dessa biljetter. Då är det alltså företaget som bjuder på biljetterna. Det är 
dock klart att huvudsponsorerna får några fribiljetter men då handlar om runt 5 st biljetter och 
inte 50 st, säger Granberg. Hon tycker att det är viktigt att biljetterna och matcher ska ha ett 
värde. Normalt så öppnar UIK biljettkassorna ungefär en timme innan matchstart men vid 
stora matcher öppnar de ungefär 1,5 timme innan så att alla hinner komma in och sätta sig och 
så finns det lite extra möjligheter för olika kringarrangemang.  
 
Granberg anser att klubbens PR-arbete gäller alla inblandade i föreningen. När det gäller 
pressutskick så är det dock för det mesta fotbollsansvarig Arnqvist som klubben hänvisar till 
men när det gäller press runt matcherna så är det alltid någon i styrelsen som är 
informationsansvarig. ”Sedan gäller det för alla som är inblandade i UIK så ska man ha en 
viss attityd som är ödmjuk.” Granberg tror att klubben har fått en del gratis för att de är ett 
damlag. Klubben är väldigt noga med att förklara för nya spelare vad som gäller när de spelar 
för UIK. Detsamma gäller för funktionärerna och de som sitter i styrelsen. ”Man har självklart 
rätt att säga till när man tycker något är fel men det ska göras på rätt sätt.” UIK försöker ställa 
upp på alla välgörenhetsprojekt i den mån det är möjligt. Detta kan ibland bara innebära att de 
skickar en signerad fotbollströja till Cancerfonden eller liknande. Det kan också innebära att 
klubben skickar ut spelare i olika sammanhang, t ex vid välgörenhetsgalor eller ställa upp om 
det är någon förening som arrangerar en fotbollsskola. Klubben har också arrangerat en 
loppmarknad där de skänkte pengarna de fick in till en liten by i Brasilien via SOS Barnbyar. 
”Allt sådant här tar väldigt mycket tid så det gäller att man är beredd att offra den tiden.” 
Granberg menar att bara en loppmarknad tar mycket tid att anordna. 
 
De viktigaste faciliteterna som Granberg anser att Gammliavallen har med tanke på 
åskådarnas upplevelse är att publiken kan få en plats under tak. Kansliet kan också informera 
om vilken läktarsida som är ”solsida” under vissa matchtider. Hon har även läst en 
undersökning där fotbollspublik hade angett ”rena toaletter” som en viktig faktor vid 
matcharrangemang och detta har UIK försökt att också ta till sig.  
 
De viktigaste kommunikationsmetoderna anser Granberg dels vara annonserna i tidningar 
eftersom de når väldigt många. Klubben har också möjlighet att ha en bild med i dessa 
annonser vilket innebär att UIK faktiskt kan marknadsföra och lyfta fram olika spelare genom 
olika varianter av dessa annonser. Om klubben vill lyfta fram en ny spelare så är bilden ett bra 
sätt att göra detta och få publiken att uppmärksamma denna spelare, menar hon. En annan 
fördel med bilderna är att klubben genom detta får visa upp sina samarbetspartners när det 
gäller dräktreklam. ”Internet är annars ett väldigt bra verktyg för att kunna maila ut 
matchinformation till en mängd människor.” Granberg berättar att klubben också kan göra 
olika mail för olika grupper även om de bara når dem som klubben har nått innan. 
Sammanfattningsvis så tycker hon att annonser och Internet med både mail och deras hemsida 
är de kommunikationsmetoder som fungerar bäst för UIK.  
 
Det mest övertygande sättet att försöka locka någon att komma och se en match är att stå öga 
mot öga mot den personen, helt enkelt personlig kontakt. Därför är det också viktigt att 
spelarna är ute och pratar med folk, anser Granberg. 
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5.6.4 Kundnöjdhet 
 
Det sportsliga är viktigast för att publiken ska gå nöjda därifrån, anser Granberg. ”Vackert 
spel och trevligt mottagande.” UIK arbetar med kundnöjdhet genom att försöka förbättra sig 
hela tiden när det gäller det sportsliga, det organisatoriska och allt runtomkring. Klubben 
kontrollerar att kunderna är nöjda delvis genom enkäter men även genom att prata med 
publiken. Hon menar att det är viktigt att klubben har en bra kontakt och kommunikation med 
sin publik och sina sponsorer. 
 
5.6.5 Relationsmarknadsföring 
 
Det som kännetecknar UIK: s mest lojala kunder är att de söker en tillhörighet eller känner en 
tillhörighet till klubben. Det är många som köper årskort och klubben tar deras emailadress 
när de köper kortet och på detta sätt så kan klubben erbjuda att skicka dem löpande 
information under året. Åskådarna kan också köpa ett årskort där det ingår ett medlemspaket 
med ytterligare information och det är de som är väldigt trogna som väljer detta alternativ. 
Klubben säljer många årskort och ganska många av dessa årskort säljer de genom företag. 
Ungefär 100 personer köper numrerade årskort och det är sådan publik som verkligen 
kommer varje match. De onumrerade årskorten har klubben inte lika stor kontroll på. UIK gör 
ingen uppföljning av förstagångskunder för att försöka få dem att komma igen. Klubben 
försöker däremot följa upp de punktinsatser som de har gjort. UIK har en del av sin publik i 
en databas men inte alla eftersom de inte kan kontrollera vilka som går på matcherna. 
Klubben försöker dock samla så mycket information som möjligt om alla sina kunder. 
Granberg menar att de har bra koll på alla sponsorer och att de följer upp dessa, både 
innevarande sponsorer och några de har haft föregående år. När företag köper biljetter som de 
i sin tur delar ut så kollar UIK upp hur många av dessa biljetter som blev använda. Alla 
medlemmar, styrelsemedlemmar, gamla spelare, de med årskort och funktionärerna finns med 
i särskilda grupper i deras register.  
 
 
5.7 QBIK Karlstad 
 
Intervju med marknadsansvarig, Roger Pettersson, 2007-01-19, 70 minuter.  
 
5.7.1 Bakgrundsinformation 
 
Roger Pettersson är 39 år, arbetar som marknadsansvarig på QBIK. Han har en bakgrund som 
kapten i Försvarsmakten och han har varit ägare till ett företag inom IT och ledarskap under 
en period av drygt 6 år. Där var han VD för åtta anställda. Han har varit klubbdirektör under 
ett år för QBIK men nu är han marknadsansvarig och det finns egentligen ingen klubbdirektör 
kvar för närvarande då klubben har gjort en ny organisatorisk indelning. Han har arbetat som 
anställd under 2006 för klubben och tidigare har han varit både ledare i klubben och suttit 
med i styrelsen. Pettersson har varit engagerad i föreningen i ca fyra år men är sedan förra året 
heltidsanställd. På administrationen jobbar det för närvarade en person som halvtidsanställd 
och hennes bakgrund är administrativ. Hon har en arbetsskada så klubben får lönebidrag som 
täcker en del av hennes lönekostnad. Så totalt är det 1,5 tjänst som är anställda på QBIK. När 
det gäller framtida satsningar på marknadssidan så ska klubben denna säsong anställa en av 
spelarna i samband med att de värvar spelare till damlaget, berättar Pettersson. Denna person 
ska understödja marknadssidan och det kommer att bli en heltidstjänst fr.o.m. februari 2007. 
Den anställda kommer dock inte att bara arbeta med marknadsrelaterade uppgifter utan även 
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täcka upp för en hel del andra administrativa behov runt elitverksamheten. QBIK är en 
förening för damer och klubben har totalt 18 lag i föreningen. Det är inte bara A-laget som 
klubben har hand om till skillnad från de andra allsvenska damlagen, menar Pettersson. Det 
allmänna målet för klubben är att varje fotbollsspelande tjej ska kunna utvecklas på sin nivå. 
Elitlaget har målsättningen att någonstans runt 2010 vara ett topplag vilket innebär att vara 
bland de fem bästa i allsvenskan. Visionen är att bli bäst och att QBIK ska spela ute i Europa 
och i Women’s cup. 
 
5.7.2 Kunder, konkurrenter och marknadsföring generellt 
 
Genomsnittligt antal åskådare är runt 700 stycken för säsongen 2006. Åskådartopparna har 
traditionellt varit när det har varit Värmlandsderby mellan QBIK och Mallbacken, men så 
kommer det ju inte att bli under säsongen 2007 eftersom Mallbacken inte är kvar i 
allsvenskan, säger Pettersson. Annars är det mest publik under premiären och när QBIK 
spelar mot topplagen, bl a UIK och Djurgården/Älvsjö. Han tycker i övrigt inte sig se någon 
speciell tendens över säsongen, men i takt med dåliga resultat sviker publiksiffrorna. QBIK 
har inte nått de resultaten som de hade hoppats på i allsvenskan under förra säsongen och då 
blir det svårare att locka publik till matcherna, menar Pettersson. Han har märkt en viss 
vikande tendens i takt med matchresultaten men menar att matcherna mot topplagen ändå drar 
en ansenlig mängd åskådare. QBIK har en omsättning på 6 miljoner. Entréavgifter, 
publikbonus från SvFF för allsvenskan och kioskförsäljning drog in ca 325 000 kr. QBIK har 
även turneringen Sun Cup som drar in 1, 5 miljoner så den ska egentligen då dras bort från 
denna omsättning så den turneringen i sig är en verksamhet, menar Pettersson. Tingvalla IP 
har kapacitet att rymma 9-10 000 åskådare. ”Deras åskådare är fotbollsintresserade, nästan 
uteslutande sådana som har hållit på med fotboll eller håller på i någon form nu som ledare 
eller spelare.” Pettersson menar att det är en salig blandning mellan 15-60 år. Han tror att 
könsfördelningen bland publiken är relativt lika. De viktigaste kännetecknen bland publiken 
är deras fotbollsintresse och ett intresse för damidrott.  
 
QBIK försöker locka ”alla” till matcherna. Klubben har dock valt att satsa lite hårdare för att 
locka unga som kan bli en tänkt publik framöver. Pettersson berättar att klubben ibland också 
riktar in sig mot olika målgrupper, dessa kan exempelvis vara sköterskor eller domare. Under 
denna säsong ska de dock framförallt koncentrera sig på den yngre publiken så att de tidigt 
kan bli intresserade. Han definierar den yngre publiken till att vara skolungdom upp till 16 år. 
QBIK försöker att locka denna publik genom att marknadsföra fotbollsmatcherna med 
direktutskick. QBIK kan också använda sig av någon eller några som distribuerar dessa 
utskick på plats ute i skolorna och genom gratiserbjudanden. Pettersson menar att det i princip 
bara är gratiserbjudanden eller starkt rabatterade priser som kan locka denna publik. Ibland är 
det A-lagsspelare som är på skolorna och delar ut dessa lappar och ibland är det funktionärer. 
Han hoppas också förstås att själva evenemanget ska locka dem att komma tillbaka. Klubben 
försöker behålla kunderna genom att anordna bra matcharrangemang och se till att det även är 
bra service runtomkring själva matchen. Ibland har QBIK någon liten ”happening” på 
arrangemanget och det kan vara ett lotteri, någon liten tävling eller liknande.  
 
Föreningen har inte gjort några systematiska undersökningar eller kartläggningar om vad som 
styr kundernas konsumentbeteende. Det finns ett intresse för sådana här undersökningar men 
klubben har ingen plan för att göra det. Klubben brukar fråga några från publiken vid olika 
tillfällen om vad de tycker. Förra året var det Pettersson som frågade runt bland åskådarna. 
QBIK har inga planer på att göra några marknadsundersökningar men Pettersson säger att 
klubben alltid försöker att alltid göra någon slags utvärdering av deras insatser. Denna 
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utvärdering gör de själva med dem som varit inblandade i ett arrangemang eller aktivitet av 
något slag. Under utvärderingen resonerar de som arrangerade matchen kring vad de gjorde 
innan matchen, under matchen och vilket utfall de fick, sett till publiksiffror. De lägger sedan 
till medverkande faktorer som väder, motstånd, tidpunkt, och veckodag i sin utvärdering. 
Klubben försöker se om det var något de skulle kunna förbättra. De som sitter med i 
utvärderingsgruppen kan vara ordförande, en funktionär och någon annan som är i nära 
anslutning till föreningen. För att den allsvenska damfotbollen generellt ska locka mer publik 
till sina matcher så tror Pettersson att framförallt uppmärksamhet i media är viktigt. Pettersson 
anser att mediebevakningen av damfotboll är alltför dålig. Han menar att landslagets 
internationella framgångar är betydelsefulla och att landslaget får fram fixstjärnor som 
publiken kan se upp till och att media har en viktig del i detta. Pettersson upplever att 
mediebevakningen lokalt är tillfredsställande men han menar att riksintresset är alltför dåligt. 
Han ger ett exempel med Aftonbladet som damlandslaget har ett sponsoravtal med men som 
inte publicerar några artiklar om svensk damfotboll. Petterson anser också att damfotbollen 
får alltför lite utrymme i TV. 
 
När det gäller potentiella kundgrupper så ser han att klubben skulle kunna anordna fler 
företagsarrangemang. Pensionärer och den yngre generationen som kommer och tittar på 
fotboll nämner Pettersson som potentiella kundgrupper. Han menar att det är viktigt att skola 
de unga till att det är roligt att gå och titta på damfotboll då de förhoppningsvis fortfarande har 
kvar sitt fotbollsintresse när de blir vuxna. 
 
”Klubbens marknadsföring idag bygger på strategier och vi har en årlig agenda som klubben 
jobbar utifrån.” Petterson säger att det i denna agenda också är ett ”tänk” på längre sikt vilket 
innebär att QBIK ska ha lite koll på de befintliga kunderna som de tror att de kan öka i antal. 
Klubben har också en lista på tänkta strategiska kunder och Pettersson menar att klubbens 
strategier inte är så avancerade idag men anser att QBIK ständigt utvecklas och har en vilja att 
utvecklas. ”Klubbens arbete med marknadsföring bygger på att få allt att hänga ihop.” Han 
säger att det handlar om allt från att laget spelar attraktiv fotboll och presterar bra resultat till 
att klubben anordnar ett bra arrangemang. QBIK har för avsikt att framöver utveckla en 
levande och uppmärksammad hemsida som de kan erbjuda näringslivet att bedriva sin 
marknadsföring på.  
 
Några speciella satsningar som föreningen har gjort är riktade utskick och de anser Pettersson 
fungera bra för att locka folk till matcherna. ”Klubben gör väldigt stora massinbjudningar till 
olika fotbollsklubbar, både tjejer och killar, och detta ger resultat i form av ökat antal 
åskådare.” Han menar att detta ökar tillströmningen av publik även om han inte kan uppge 
några specifika siffror på dessa satsningar. QBIK ger också ut en del gratisbiljetter och ordnar 
kampanjer med A-lagsspelare vilket leder till ett visst ökat intresse då klubben genom detta 
får en del extra åskådare till matcherna, enligt Pettersson. Klubben jobbar också med något 
han definierar som ”cirkusaffischering” där föreningen sätter upp affischer inför varje match 
på några utvalda platser. Han menar att detta leder till att människor uppmärksammar 
matchen på ett helt annat sätt och att det inte räcker med att annonsera i tidningar för att 
publiken ska lägga märke till att det är en fotbollsmatch. Pettersson menar att det är viktigt att 
sätta upp information om kommande matcher på stan för att folk i allmänhet ska registrera att 
det är en match på gång. Han menar att detta ökar medvetenheten om damfotboll generellt 
bland människor på kort men även på lång sikt. Pettersson anser inte att det är någonting som 
klubben måste ändra för att klubben ska locka mer publik till matcherna. QBIK ska snarare 
fortsätta att utveckla det de redan gör. Han menar att fotbollslaget måste lyckas idrottsligt på 
sikt och att det är den viktigaste faktorn till att locka mer publik. ”Det är därför betydelsefullt 
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att fortlöpande utveckla laget så att de hela tiden förbättras och detta är en förutsättning för att 
locka mer publik.”  
 
5.7.3 Sportmarknadsföringsmixen 
 
Klubben säljer traditionell mat såsom hamburgare, korv och glass i samband med 
fotbollsmatcherna. Föreningen anordnar också företagsevent där företaget kan få disponera 
arenan vid olika tillfällen för att marknadsföra sina tjänster och produkter. Pettersson anser att 
förra säsongens satsning på att locka företag som matchvärdar var framgångsrik. Lagets 
tränare kommer till matchvärden innan match och redogör för läget och berättar om taktiken 
och liknande inför dagens match. QBIK erbjuder alltså företaget som är matchvärd denna 
tjänst och detta har varit uppskattat. Föreningen säljer en del supportermaterial men i väldigt 
begränsad utsträckning. De säljer armband, klistermärken, någon keps och någon t-shirt har 
förekommit. Pettersson tror att denna försäljning kommer att växa men att detta kommer att ta 
tid. Han menar att det i nuläget inte är någon idé att utöka den verksamheten mera då han 
anser att det inte finns något större behov eller efterfrågan av olika supportersaker i dag. 
 
Klubbens strategier när det gäller entrépriser är att det generella priset ska vara någon slags 
gyllene medelväg. ”Klubben vill locka publik att komma och se matchen men samtidigt ta 
betalt.” Han menar att det är viktigt att hitta ”smärtgränsen” för kunden när det gäller 
entrépriser. Pettersson menar att det också är viktigt att det ska vara lätt att betala. Ibland gör 
QBIK vissa prisjusteringar, rabatteringar, lagpriser och kampanjer där publiken får ”gå två för 
priset av en”. Dessa justeringar gör föreningen vid särskilda tillfällen för att försöka locka lite 
extra publik. Klubben brukar göra sådana här kampanjer inför intressanta matcher då han tror 
att det är lika bra att slå på stort inför den intresseväckande matchen. Entrépriset för vuxen är 
70 kr och 40 kr för pensionärer och studerande. Ungdomar upp till 16 år får komma in gratis 
på matcherna.  
 
Matcharenan heter Tingvalla IP och är inte speciellt utformad med tanke på damallsvenskan. 
Den är en standardmodell från 1960-talet då arenan byggdes och fotbollsplanen är gjord av 
vanligt gräs. Tingvalla IP är även en friidrottsarena och inte bara en fotbollsarena. 
Friidrottsklubben IF Göta, herrfotbollslaget Karlstad United och det amerikanska fotbollslaget 
Karlstad Cruisaders s använder Tingvalla IP. Karlstad kommun använder också idrottsplatsen 
för en mängd olika arrangemang. Det arrangeras bland annat ungdomstävlingar, 
kretsmästerskap och DM på idrottsplatsen. ”Arenans lokalisering är bra, den ligger centralt. 
Det finns goda parkeringsmöjligheter och arenan är även lättillgänglig för fotgängare och 
cyklister”. Biljetter till matchen kan köpas direkt på plats eller så kan åskådarna ringa till 
kansliet och ordna biljetter. QBIK har inte Ticnet eller ATG. Det vanligaste sättet är att 
publiken köper biljetter direkt i biljettluckan i samband med match. Klubben öppnar 
biljettkassorna runt en timme innan match.  
 
Det är framförallt Pettersson och de andra som sitter med i styrelsen som arbetar aktivt med 
PR. De lägger tillsammans upp en plan för hur deras PR-arbete ska utformas. Detta kan 
exempelvis göras om det är någon speciell spelare eller match som klubben vill skapa 
uppmärksamhet kring, säger Pettersson. Föreningen har för närvarande en person som 
huvudsakligen pratar med pressen och de har en annan person som är press och 
medieansvarig på själva arenan. Klubben har ett visst samarbete med Karlstad kommun för att 
skapa goodwill och marknadsföra både damfotbollen och Karlstad som stad. Klubben har 
även en del åtaganden och utbyten med universitetet. QBIK delar ut en del ”Karlstad-reklam” 
som bidrar till uppmärksamhet av staden.  
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De viktigaste faciliteterna med tanke på åskådarnas upplevelse anser han vara läktaren samt 
klubbens lättillgängliga försäljningsställen på arenan. Pettersson menar dock att Tingvalla IP 
är för trång och begränsad som arena för att utveckla speciella arrangemang runtomkring 
fotbollsmatcherna. Arenan är inte riktigt anpassad för att klara av en stor publik och 
Pettersson menar att exponeringstiden blir allt kortare i och med att publiken kommer allt 
senare in till arenan innan match och dessutom går därifrån väldigt snart efter slutsignalen. 
”För att klubben ska klara av försäljningslogistiken vid stora arrangemang så krävs det väldigt 
mycket resurser i form av funktionärer och planering för att få detta att fungera 
tillfredsställande.” Han menar att klubbens försäljningsutbud för närvarande är för 
undermåligt för att kunna hantera en stor publik. ”Det finns exempelvis bara en lucka där 
korvförsäljningen föregår.” Arenan är inte skapad för större arrangemang och även om arenan 
kan ta in mycket publik så är utrymmet alltför trångt för att kunna arrangera olika 
kringarrangemang. ”Det går att utöva idrotten och det finns möjlighet att ta in mycket publik, 
men Tingvalla IP ger inte utrymme till så mycket annat.” Klubben har ingen speciell VIP-
salong för sponsorer och ett väldigt begränsat utrymme för pressen. Klubben använder vid de 
tillfällen de anser det vara nödvändigt pressens VIP-rum även för sponsorerna.  
 
De kommunikationsmetoder klubben använder för att sälja sin produkt är word-of-mouth, 
lokalpress, hemsida och utskick och delvis telefon. Pettersson menar att word-of-mouth är den 
bäst fungerande metoden för klubben att locka publik till matcherna. Han anser att det bästa 
sättet för deras klubba att övertyga någon att komma till en fotbollsmatch är personlig 
försäljning där man kan sälja in produkten med en liten berättelse till.  
 
5.7.4 Kundnöjdhet 
 
För att kunderna ska vara nöjda med köpet så tror Petterson att kombinationen av den 
sportsliga attraktionen och totalupplevelsen är avgörande. Han tror även att ett bra väder kan 
vara utslagsgivande. Är det dåligt väder så förlorar klubben dessvärre mycket publik. Han 
anser att dagens publik blir allt mer kräsen och vill ha det bekvämt. Klubben försöker att vara 
nära och ha personlig kontakt med publiken för att de ska bli nöjda och föreningens tanke är 
att försöka utveckla detta samarbete. Sedan orkar de inte riktigt att leva upp till detta, men 
detta är tanken och drivkraften. Han menar också att det är betydelsefullt att klubben har 
tillräckligt med funktionärer i samband med olika matcher och arrangemang för att kunderna 
ska bli nöjda. Det är viktigt att QBIK har en fungerande organisation runt matcherna, att de 
har publikvärdar på plats och tillräckligt med försäljningsställen. Pettersson menar att det 
behövs runt 30-40 funktionärer under varje match för att matcharrangemanget ska fungera 
tillfredsställande. Klubben kontrollerar om kunderna är nöjda eller inte genom att observera 
om de kommer tillbaka eller inte. Han menar att han ibland också pratar med människor i 
publiken för att få veta deras åsikt. Klubben gör inga enkäter eller marknadsundersökningar 
men han menar att han känner igen folk. ”Det är inte så svårt att känna igen ca 500 personer 
när man har sett dem under många år”.  
 
5.7.5 Relationsmarknadsföring 
 
Det som kännetecknar klubbens mest lojala publik är att de kommer i ”ur och skur”. När det 
gäller de mest lojala sponsorerna så menar Pettersson att det är de som är mest intresserade 
och nyfikna av vad som händer i klubben. Dessa sponsorer är själva väldigt aktiva och vill ha 
information från klubben. QBIK har ingen speciell relation till sina mest trogna supporters 
och det finns ingen uttalad strategi för att ta hand om dem och skapa en relation till dem. När 
det gäller klubbens mest lojala sponsorer så försöker även klubben vara nyfikna på deras 
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företag och hur det går med deras verksamhet. Föreningen har ingen speciell uppföljning av 
förstagångskunder och klubben har inga planer på en sådan uppföljning även om han anser att 
det är en intressant tanke. ”Vi får nog dit dem men vi följer inte med dem hem.” Klubben vill 
förstås att alla publiken ska återkomma men de har ingen speciell åtgärd för att locka 
förstagångskunder att komma tillbaka. QBIK har en slags databas i form av en lista på de 
företag och de arrangemang som de anordnat och klubben har även ett medlemsregister. 
Däremot har de inga personliga uppgifter förutom från de personer som deltog i Score Club. 
Lojalitetskampanjen ”Supporter 2006” fick dessvärre ett väldigt litet genomslag för QBIK. 
Pettersson uppskattar att det endast var 5-6 stycken åskådare med i sluttävlingen. Han anser 
att klubben behöver göra något för att uppmärksamma trogen publik men klubben har inte 
utarbetat någon konkret plan för hur detta ska göras. 
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6 FÖRLÄNGNING - ANALYS/DISKUSSION 
 
I det här kapitlet kommer jag att jämföra den teoretiska referensramen med mitt empiriska 
underlag från intervjuerna med respondenterna från de olika damallsvenska klubbarna. För 
att göra det lätt för läsaren så kommer jag att återigen presentera min problemformulering 
och mitt syfte med studien. Efter detta så kommer jag att framlägga min analys. Analysen 
kommer att följa samma disposition som mitt empirikapitel som består av 4 olika avsnitt. 
Under den första rubriken så kommer jag att belysa mitt generella intryck av 
marknadsföringen och efter detta kommer jag att analysera de damallsvenska klubbarnas 
sportmarknadsföringsmix. Jag kommer även att analysera de marknadsansvarigas syn på 
kundtillfredsställelse och slutligen vad de har för uppfattningar när det gäller deras 
relationsmarknadsföring. Jag kommer att diskutera min analys efter varje avsnitt och min 
diskussion kommer att framställas tydligt.  
 

 
 
 
Jag har valt att presentera min empiri kopplat till en diskursanalys. Enligt Nylén så är 
diskursanalys en relativt strukturerad metod för empirisk forskning och en vetenskaplig 
inriktning som har för avsikt att granska språkliga processer s.k. diskurser. Diskursanalys 
innebär att man som forskare analyserar olika företeelser som kategoriseras som ”sanningar” 
och förhåller sig kritisk till dessa företeelser som annars skulle tas för givna168. Jag anser att 
denna analysmetod är relevant för denna studie då jag har en kritisk inställning till självklar 
kunskap. 
 
Problemformuleringen 
 
Vad kan klubblag i damallsvenskan göra för att attrahera publik till sina matcher, göra dem 
nöjda och se till att de kommer tillbaka? 
 
Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva det arbete som bedrivs för att 
marknadsföra de damallsvenska klubbmatcherna i fotboll. Dessutom är min avsikt att ur de 
marknadsansvarigas perspektiv föra en diskussion kring detta och kring teorier inom 
sportmarknadsföring och analysera vilka behov och möjligheter det finns för att förbättra 
marknadsföringen för att kunna öka intresset för klubbmatcher i damallsvenskan. Min 
ambition är också att jag slutligen ska komma med några rekommendationer som skulle 
kunna vara till hjälp för de damallsvenska klubbarna i fotboll för att förbättra deras 
marknadsföring i syfte att locka och behålla publik till deras matcher. 
 

                                                 
168 Nylén, Ulrica, 2005, Att presentera kvalitativa data – Framställningsstrategier för empiriredovisning, Liber 
ekonomi, Daleke Grafiska AB, Malmö, sid 38-40 
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Min analys bygger på delarna i min egen sammanfattande modell av uppsatsens teoretiska 
referensram: sportmarknadsföringsmixen, Expanded Marketing Mix, kundnöjdhet och 
relationsmarknadsföring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Egen sammanfattande modell av uppsatsens teoretiska referensram 
 
 
 
För att göra det tydligt för läsaren så har jag valt att markera min diskussion och mina egna 

synpunkter efter avslutad analys med denna figur:  
 
 
6.1 Allmänt intryck 
 
Strukturen i detta avsnitt 6.1 som handlar om klubbarnas bakgrund och marknadsföring i 
allmänhet kommer att ha samma struktur som empirikapitlet. Jag har valt att dela in denna del 
i fyra underrubriker; kompetens, kunder, konkurrenter och generella 
marknadsföringsstrategier. Mina sammanfattande tabeller innehåller mer information och 
kolumner än dessa underrubriker men jag har valt att bara analysera de delar som jag anser 
innehålla mest intressant information och jag anser också att dessa delar hänger samman. 
Under rubriken 6.2 så kommer jag att analysera respondenternas svar när det gäller deras 
sportmarknadsföringsmix och Expanded mix på de damallsvenska klubbarna. När det gäller 
att locka kunder så menar Kotler att marknadsföringens uppgift är att locka nya kunder och 
behålla de gamla och att tillfredsställa kundernas behov. Kotler menar dessutom att 
“Marketing is a social and managerial process by which individuals and groups obtain what 
they need and want through creating and exchanging products and value with others”.169 
Denna process att locka, behålla och tillfredsställa kunder planläggs på en chefsnivå och för 
att kunna utarbeta marknadsföringsstrategier så anser jag att det därför är viktigt att de som 
arbetar med dessa uppgifter har kunskap om sina kunder för att kunna skapa värde på bästa 
sätt. Enligt Kotler så är det avgörande att ha en marknadsföringsplan för att kunna koordinera 

                                                 
169 Kotler, P, (1996), Principles of Marketing, sid 6 
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sina marknadsföringsinsatser på ett effektivt sätt170. Det är givetvis viktigt att även ha kunskap 
om sina konkurrenter men jag har valt att inte lyfta fram konkurrenterna i analysen studie då 
syftet är att främst fokusera på och beskriva de damallsvenska klubbarnas 
marknadsföringsarbete. Jag börjar med att analysera klubbarnas kunder. 
 
6.1.1 Kunder 
 
”Publiken som kommer och tittar på matcherna är de närmast sörjande, släktingar och de 
som har ett fotbollsintresse.”171 
 
Det är många olika kategorier som kan sägas vara kunder till de damallsvenska klubbarna 
varav sponsorerna för närvarande kanske är den mest betydelsefulla gruppen av dessa kunder. 
Jag har dock valt att fokusera på åskådarna som kommer till arenorna då min studie handlar 
om vad de damallsvenska klubbarna kan göra för att locka och behålla publik till sina 
matcher. Arnerup – Cooper menar att en stor och viktig del av ett företags marknadsföring är 
att förstå kunden så att företagets erbjudanden kan anpassas efter kundernas behov och att 
detta inhämtande av kunskap kan ske genom marknadsundersökningar men också genom 
personalen som möter alla kunder.172 Trots att det är så väsentligt att förstå sina kunder så 
visade det sig att det bara var Umeå IK som utför marknadsundersökningar och även har för 
avsikt att göra det i framtiden. Malmö FF genomför inga sådana undersökningar nu men har 
planer på att göra det framöver då klubben ”försöker bli bättre och proffsigare”. QBIK verkar 
nöja sig med att någon från klubben frågar några från publiken om deras åsikt vid olika 
tillfällen. De andra klubbarna genomför inga sådana marknadsundersökningar och har inte 
heller för avsikt att göra det framöver. 
 

När det gäller kunskap om klubbarnas åskådare så menar jag att klubbarna generellt 
sett verkar ha mycket att förbättra och utveckla. Jag antar att det finns ett sammanhang mellan 
Umeå IK: s systematiska marknadsundersökningar och att de har de högsta publiksiffrorna 
överlag i damallsvenskan. Jag tror att klubben bland annat genom dessa insatser har skaffat 
sig relevant och värdefull information om sina åskådare för att kunna rikta sina 
marknadsföringsinsatser på ett effektivt sätt. Några klubbar gör sporadiska stickprov genom 
att prata med några ur publiken och det är bra men jag har inte fått uppfattningen att dessa 
konversationer dokumenteras på något sätt. Detta menar jag är viktigt för att klubben 
systematiskt ska kunna använda denna information. Mest förvånad är jag dock över att några 
av klubbarna inte har för avsikt att göra marknadsundersökningar i framtiden heller. Det kan 
förstås vara kostsamt att genomföra marknadsundersökningar men jag menar att det är extra 
viktigt för de damallsvenska klubbarna att använda sina begränsade marknadsföringsresurser 
effektivt och därför så bör klubbarna ta reda på vad kunderna vill ha. Det kan också vara 
värdefullt att undersöka de som inte går och tittar på damfotboll och vad det beror på. Jag ser 
det som en viktig och grundläggande investering och grund för att lägga upp en effektiv 
marknadsföringsstrategi där klubben bestämmer vad de vill uppnå. Om klubbarna upplever att 
de inte har tillräckligt med kunskap, tid eller resurser för att kunna utföra detta så ser jag det 
som en möjlighet att anlita studenter som studerar marknadsföring eller företag som kan 
sponsra med sådana undersökningar. Jag har sedan studiens början beskrivit att fotbollen i 
stort konkurrerar på en slags underhållningsmarknad och därför anser jag det vara viktigt att 

                                                 
170 Kotler, Philip, 1994, Marketing Management – Analysis, Planning, Implementation and Control, sid 92 
171 KIF Örebro, Ordförande, marknadsföringsgruppen, Stefan Pettersson, intervju 2007-01-11 
172 Arnerup – Cooper, 1998, Tjänstemarknadsföring i teori och praktik, sid 125 
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klubbarna tänker i termer av matcharrangemang och inte bara fokuserar på själva spelandet på 
fotbollsplanen när det gäller att locka kunder och få dem att komma tillbaka. Kärnan i 
produkten är ju självklart själva fotbollsmatcherna och klubbarna ska givetvis göra allt för att 
ständigt förbättra spelets kvalitet men idag räcker det inte med dessa insatser när det gäller att 
locka publik till matcherna. Då det ligger i idrottens natur att någon vinner och någon förlorar 
så anser jag att det är extra viktigt att klubbarna skapar sådana matcharrangemang så att 
publiken kommer tillbaka även om resultaten inte alltid går lagets väg. 
 
6.1.1.1 Målgrupp  
 
Jag anser alltså att det är viktigt att föreningarna riktar sina marknadsföringsinsatser på ett 
strategiskt och effektivt sätt för att få så bra resultat som möjligt av sina insatser. Kotler menar 
att strategisk marknadsföring innebär ”segmenting, targeting och positioning”173. Zeithaml 
och Bitner menar också att det är väsentligt att ta reda på och definiera vilka kunder som 
organisationen vill ha relationer med för att vara framgångsrika. Marknadsföraren måste 
sedan välja ut den målgrupp eller de målgrupper som är tillräckligt stora, som stämmer 
överens med företagets mål och resurser och som har en tillväxtpotential174. Fyra av de sex 
damallsvenska klubbarna säger att de vill locka ”alla” till matcherna och att de inte vänder sig 
mot någon särskild målgrupp. Många har också valt att försöka locka yngre publik som även 
kan bli en tänkt publik framöver. Malmö FF har däremot riktat in sig mot familjen som 
målgrupp och har för avsikt att utveckla det konceptet framöver. Linköping FC försöker att 
locka flicklag och pojklag till matcher och att därigenom också locka deras föräldrar till 
matcherna. När det gäller potentiella målgrupper så nämner klubbarna att försöka locka fler 
ungdomslag och andra lag från de egna klubbarna att komma till matcherna, stora företag och 
hela stadens befolkning, familjen, ungdomar, barn, olika invandrargrupper och pensionärer.  
 

Här anser jag att det är tydligt att de flesta klubbarna behöver utveckla vilken 
målgrupp de vänder sig till, d v s arbeta med sin segmentering. Att dela upp kunder i olika 
grupper som klubbarna vill försöka locka till matcherna är en väsentlig del i 
marknadsföringen och det handlar också om att göra en stor marknad mer hanterlig. Att 
segmentera marknaden skulle också hjälpa klubbarna att mer effektivt kunna utforma 
matcharrangemangen utifrån segmentens önskemål. Nischmarknadsföring eller differentiering 
kan vara ett förslag för de klubbar som vill ta segmenteringen ett steg längre. Genom att 
nischa sig mot ett mindre segment så blir denna grupp lättare att bearbeta. Klubbarna skulle 
kunna differentiera sig genom att skapa unika fördelar som konkurrenterna inte erbjuder och 
ett sätt att göra detta tror jag skulle kunna vara att vidareutveckla matcharrangemangen. Något 
som också skulle vara intressant i detta sammanhang är positionering som huvudsakligen är 
en ”psykologisk kommunikationsfråga”. Föreningarna skulle med fördel kunna positionera 
sina matcharrangemang i kundernas medvetande på ett sådant sätt att deras produkt/tjänst blir 
tydlig för potentiella kunder. Det har under intervjuerna framkommit att det svåraste med att 
marknadsföra damfotbollen är ”de attityder som finns ute i samhället”. Då varje företag eller 
klubb har en position eller image hos den enskilde konsumenten så anser jag det vara viktigt 
att klubbarna arbetar medvetet utifrån en genomtänkt positioneringsstrategi istället för att 
lämna över hela positioneringsskapandet till den enskilde konsumenten. 
 

                                                 
173 Kotler, Philip, 1994, Marketing Management – Analysis, Planning, Implementation and Control, sid 264 
174 Zeithaml, Valarie, A, Bitner, Mary Jo, 2003, Services Marketing – Integrating Customer Focus Across the 
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6.1.4 Generella marknadsföringsstrategier 
 
Kotler menar att det är viktigt för varje företag att ha en plan för att styra och koordinera sina 
marknadsföringsinsatser. Detta är särskilt betydelsefullt om företaget vill förbättra och 
effektivisera sin marknadsföring175.  
 
UIK: s marknadsföring generellt är att de har en grundplåt av olika insatser de gör inför varje 
match. Klubben har sina strategier och de tog för några år sedan fram ett profildokument. De 
har diskuterat att försöka uppdatera detta dokument och sammanställa konkret hur de jobbar 
med marknadsföringen. Idag är mycket av planerna och kunskapen knutet till ett fåtal 
personer på kansliet vilket gör att klubben blir sårbar om någon skulle försvinna. En 
ytterligare strategi klubben är att lägga mer krut på marknadsföringen när det gäller 
”svårsålda” matcher och att se till att ha matchvärdar på varje match. Matchvärdarna innebär 
väldigt bra marknadsföring för klubben gentemot företagets anställda och kunder. Malmö FF 
har riktat in sig mot familjen som målgrupp och har för avsikt att utveckla det konceptet 
framöver genom att rikta in sig på tjejer mellan 12-20 år och deras pappor. Deras 
marknadsföring idag görs via affischer, fribiljetter, inbjudningar till fotbollsföreningar och 
föredrag ute i skolklasser. Sunnanå har en grundidé av olika marknadsåtgärder som de utför 
inför varje match vilket kan vara att sälja in damlaget till stora huvudsponsorer eller att göra 
matchprogram och liknande. KIF Örebro tycker att begreppet ”strategier” låter lite 
högtravande och beskriver att klubben snarare har idéer och tankar om hur de ska få in pengar 
till klubben men inga konkreta och utarbetade strategier för detta. Linköping FC: s 
marknadsföringsstrategier är att synas inför varje hemmamatch så att publiken i stor 
utsträckning vet om att de ska spela match och dessutom är deras plan att försöka skapa 
profiler av spelarna i laget. QBIK marknadsföring bygger på att få ”allt att hänga ihop”. 
Klubbens marknadsföringsstrategier bygger på föreningens årliga agenda men strategierna är 
idag inte så avancerade enligt respondenten men menar att klubbens ambitioner är att ständigt 
utvecklas. 
 

Jag anser att klubbarna har en bra början på sina marknadsföringsstrategier men att 
dessa skulle behöva utvecklas ytterligare och bli mer konkreta. Att utarbeta en 
marknadsföringsplan handlar om att ta kontroll över sin satsning på marknadsföring. Detta är 
inte någonting som bara stora företag och organisationer kan göra. Jag anser att de 
damallsvenska klubbarna i högsta grad skulle ha mycket att vinna på att göra 
marknadsföringsplaner. Jag tror också att planen skulle kunna hjälpa klubbarna att fokusera 
på uppställda mål när det t ex gäller publiksiffror istället för att bara ta varje match som den 
kommer. Marknadsföringsplanen skulle göra att klubbarna måste fundera på damfotbollens 
fördelar och kännetecken som produkt sett, fundera på konkurrenternas produkter och vad 
klubben erbjuder sina kunder. Dessutom behöver klubbarna begrunda vilken målgrupp de vill 
locka till matcherna och fundera på vilken strategi som fungerar mest effektivt för att 
kommunicera med dessa åskådare. Därefter bör klubben bestämma sig för vilka publikmål de 
vill uppnå och vilka resurser föreningen kan spendera för att nå de uppsatta målen. Sist men 
inte minst så är det väsentligt att klubbarna sedan följer upp marknadsföringssatsningarna 
ordentligt och har en plan för att utvärdera resultaten för att kontinuerligt kunna förbättra sin 
marknadsföring. 
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6.2 Sportmarknadsföringsmixen och Expanded mix 
 
Shanks definition av sportmarknadsföringsmixen är inriktad på att delarna i mixen är 
beståndsdelar som ska kombineras för att tillfredsställa kundernas behov176. Då jag anser att 
damallsvenska matcharrangemang är en kombination av produkter och tjänster så har jag valt 
att utöka den traditionella sportmarknadsföringsmixen med ytterligare beståndsdelar. Jag har 
valt Grönroos förslag på en vidare mix vilket innebär att jag valt att analysera även 
komponenterna people, processes och physical evidence177. Nedan följer min analys av dessa. 
 
6.2.1 Product 
 
”Sanningen är den att vi är urdåliga på matcharrangemang”178 
 
Kotler menar att produkten är i korthet alla varor och tjänster som ett företag erbjuder sina 
kunder179. Enligt Stotlar så är kärnprodukten den huvudsakliga sportprodukten medan den 
utökade produkten är en produkt eller en tjänst som säljs eller marknadsförs för att förstärka 
kärnprodukten. 180  
 
Själva kärnprodukten som alla damallsvenska erbjuder är ju självklart själva fotbollsmatchen. 
När det gäller den utökade produkten i form av varor och tjänster så erbjuder alla klubbar 
relativt traditionell förtäring och kioskverksamhet i form av försäljning av hamburgare, korv, 
glass, drycker och godis. Malmö FF erbjuder viss försäljning av olika supporterprylar, vilket 
även alla de andra klubbarna också gör där dock QBIK och KIF Örebro uppger att deras 
supporterförsäljning är väldigt begränsad. Några av klubbarna uppger också att de har VIP-
rum att erbjuda och tillgå för deras matchvärdar och när de organiserar företagsarrangemang. 
De företag som sponsrar några av klubbarna har möjligheter att komma till VIP-rummet innan 
matcherna och få lite mat och matchinformation av tränarna. Klubbarnas olika sponsorer delar 
ut olika giveaways till åskådarna då och då vid matcharrangemang. Sunnanå uppger att de har 
publikvärdar, musik och underhållning i samband med matcherna. Umeå IK erbjuder också 
ett pressrum. 
 

Klubbarna har ett relativt traditionellt och homogent utbud av korv- och 
kioskförsäljning under sina matcharrangemang. Däremot är det skillnad mellan föreningarna 
när det gäller hur mycket klubbarna gör i form av extra kringarrangemang och användandet 
av matchvärdar. Jag har fått en uppfattning om att många klubbar har en vilja att utveckla 
matcharrangemangen som koncept och det tror jag kan vara ett bra sätt att samarbeta med 
flera företag som kan skapa mervärde till arrangemangen i form av uppmärksamhet, resurser 
och kunskap. Då själva kärnprodukten är fotbollsspelandet så ligger klubbarnas fokus förstås 
på detta och det gäller därför för klubbarna att försöka nå de tydliga sportsliga mål som de 
föresatt sig. För att attrahera mer publik till matcherna så tror jag därför att det är minst lika 
viktigt för klubbarna att sätta affärsmässiga mål för matcharrangemangen. Dessa mål behöver 
inte alls konkurrera med de sportsliga målen så det finns ingen motsättning i att göra detta. 
Slutligen vill jag bara kommentera att Umeå IK är den enda klubb som uppmärksammar 
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erbjuder media ett pressrum. Att ta hand om media och press är något som alla klubbar borde 
jobba aktivt med då de har så stor betydelse för damfotbollen i stort att nå ut och att det skrivs 
och visas ”bra och mycket” i media. 
 
6.2.2 Price 
 
”Det ska vara billigt nog för folk att gå och se matcherna men ändå dyrt nog för att det ska 
vara värt att ha.”181 
 
Kotler et al menar att pris är vad konsumenten betalar för att få tillgång till en vara eller 
tjänst182. Tillsammans med sina medförfattare så menar han också att det kan vara lätt och 
lockande att attrahera kunder genom att sänka priset men att denna strategi inte är långsiktigt 
hållbar om företaget vill vara framgångsrikt ur ett långsiktigt perspektiv 183. Organisationen 
kan genom denna taktik även missa potentiella förtjänster om kundens mottagna värde är 
högre än priset. 184 Umeå IK: s prisstrategi när det gäller inträde till matcherna är att ”det ska 
vara billigt nog för folk att gå och se matcherna men ändå dyrt nog för att det ska vara värt att 
ha”. UIK: s vuxenbiljett kostar 80 kr och 60 kr för studerande, ungdomar och pensionärer. 
Barn upp till tolv år i målsmans sällskap får gå in gratis. Malmö FF uppger att de inte har 
några speciella prisstrategier mer än att ”det ska vara hyfsat billigt att gå på en match, de ska 
inte bli skinnade när de går på damfotboll”. Malmö FF: s entrépriser är 80 kr för vuxen och 40 
kr för pensionärer, studerande och barn. Klubben erbjuder även familjeårskort till en kostnad 
av 600 kr. KIF Örebro har inga speciella strategier när det gäller inträde till matcherna. Deras 
entrépriser är 80 kr för vuxen och 40 kr för ungdom, student och pensionär. Linköping FC har 
100 kr som ordinarie pris för att se deras hemmamatcher och 40 kr kostar det för studenter 
och pensionärer. Ibland erbjuder klubben specialpriset ”2 för 1”. Ungdomar upp till 16 år får 
komma in gratis på matcherna. QBIK: s prisstrategi när det gäller inträde är att det generella 
priset ska vara någon slags gyllene medelväg. Klubben ”vill locka publik att komma och se 
matchen men samtidigt ta betalt”. Entrépriset för vuxen är 70 kr och 40 kr för pensionärer och 
studerande. Ungdomar upp till 16 år får komma in gratis på matcherna. Slutligen så uppger 
Sunnanå att de har försökt att följa något slags gemensamt utgångsläge för entrépriser i 
damallsvenskan. Detta innebär att klubbens inträde är 80 kr för vuxna och 40 kr för 
studerande och pensionärer. Sedan kan priserna ibland skilja sig i de matcher då det är ett stort 
tryck på biljetter, t ex när Sunnanå möter Umeå IK. Då säljer klubben numrerade sittplatser på 
läktaren eftersom det kommer mycket mer publik som vill ha läktarplatser och vill köpa 
biljetter på förköp.  
 

Klubbarnas entrépriser är relativt lika då det högsta inträdet är 100 kr för vuxna och 
det lägsta inträdet är 40 kr förutom de ungdomar som får komma in gratis. Det verkar inte 
som att någon klubb har någon direkt prissättningsstrategi mer än att klubbarna vill hålla en 
relativt låg prisnivå. Jämfört med andra underhållningsalternativ så anser jag att prisnivån är 
något klubbarna skulle kunna lyfta fram i sin marknadsföring om det visar sig att deras 
målgrupp är väldigt priskänsliga, men det är ju förstås någonting som klubbarna måste ta reda 
på om sina kunder. De verkar som om klubbarna försöker rikta sig till ungdomar och familjer 
och dessa grupper är sannolikt relativt priskänsliga så med tanke på det anser jag att klubbarna 
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ligger på en relativt rimlig prisnivå. Jag vill dock avslutningsvis kommentera att jag tror det är 
väldigt viktigt för de olika föreningarna att inte skänka bort för mycket fribiljetter. Detta kan i 
förlängningen leda till att folk i allmänhet förväntar sig att de inte behöver betala något för att 
se på allsvensk damfotboll och samtidigt så nedvärderar och underminerar klubbarna 
damfotbollens och klubbens värde. Den senare utvecklingen tror jag är särskilt allvarlig då det 
är viktigt i många olika sammanhang, t ex när det gäller att locka sponsorer och förhandla om 
TV-rättigheter att lyfta fram damfotbollens värde i större och mer långsiktigt perspektiv. 
 
6.2.3 Place 
 
”Den ligger centralt i stan. Det är lätt att ta sig till arenan och det finns gott om 
parkeringsplatser.”185 
 
Hur tjänsterna levereras till kunderna har stor betydelse för hur konsumenterna kommer att 
uppfatta värdet och kvalitén av produkten enligt Kotler186. När det gäller sportmarknadsföring 
så menar Mullin att arenans läge, utformning, tillgänglighet och bekvämligheter påverkar 
distributionen av sportprodukten187. Behrn arena är KIF Örebros hemmaarena och är centralt 
belägen i Örebro stad men inte speciellt utformad för damallsvenskan. Behrn arena kommer 
att ha en publikkapacitet på ca 13 500 åskådare då ombyggnationen är färdig. Sunnanå SK: s 
matcharena heter Norrvalla IP och ligger centralt vid badhuset i Skellefteå. Det är inte 
tillräckligt med parkeringsplatser vilket är ett problem vid de tillfällen då klubben arrangerar 
stora matcher. Norrvalla IP är en gammal idrottsarena och ingen fotbollsarena. Detta innebär 
att det är löparbanor runt omkring planen och det finns inga lokaler i anslutning till arenan 
som kan underlätta för klubben att anordna företagsarrangemang. Norrvalla IP har en 
publikkapacitet på ca 10 000 åskådare. Folkungavallen är LFC: s matcharena och ligger mitt i 
stan vilket respondenten anser är bra på ett sätt men när det gäller parkeringsmöjligheter så är 
det inte så bra. Arenan är inte speciellt utformad med tanke på damallsvenskan och 
respondenten anser att klubben för närvarande har ”en jättedålig matcharena”. Det kommer 
dock att byggas en ny fotbollsarena i Linköping som beräknas vara klart år 2009. 
Folkungavallens publikkapacitet är 8000 åskådare. Malmö IP ligger centralt i stan och är 
Malmö FF: s arena. Respondenten anser att det är lätt att ta sig till arenan och det finns gott 
om parkeringsplatser i anknytning till Malmö IP. Matcharenan är inte speciellt utformad med 
tanke på damallsvenskan. Malmö IP har en publikkapacitet på 6800 åskådare. Umeå IK: s 
hemmaarena heter Gammliavallen och är inte speciellt utformad med tanke på 
damallsvenskan. Respondenten anser att arenans lokalisering är väldigt bra då den ligger 
centralt och anger de begränsade parkeringsmöjligheterna som den enda nackdelen. 
Gammliavallen har en publikkapacitet på 6000 åskådare som genom mobila läktare kan 
utökas till att rymma ca 11 000 personer. Slutligen så heter QBIK: s hemmaarena Tingvalla IP 
som inte är speciellt utformad med tanke på damallsvenskan och denna arena är inte bara en 
fotbollsarena utan även en friidrottsarena. Respondenten anser att lokaliseringen av Tingvalla 
är bra då den ligger centralt och det finns goda parkeringsmöjligheter för åskådare. 
Matcharenan är enligt respondenten även lättillgänglig för fotgängare och cyklister. Tingvalla 
IP har kapacitet för ca 9 – 10 000 åskådare.  
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Klubbarnas arenor verkar i samtliga fall vara centralt belägna och därmed 
lättillgängliga och detta anser jag vara positivt då det är bra att damfotbollen får vara ”i 
centrum”. Den centrala placeringen verkar dock ibland leda till en viss brist av 
parkeringsplatser och särskilt vid matcher som drar en större publik. Jag tror dock inte att en 
eventuell brist av närliggande parkeringsplatser skulle vara en avgörande faktor för att inte 
publiken väljer att komma så jag ser inte detta som ett problem att särskilt lyfta fram när det 
gäller klubbarnas marknadsföring. Ingen av arenorna är särskilt utformade för damallsvenskan 
och detta är något som klubbarna enligt min mening skulle kunna försöka att lobba för att de 
borde bli. Då platsen har betydelse för hur kunderna uppfattar en produkt eller tjänst så verkar 
det finnas en del att göra för klubbarna när det gäller att attrahera åskådare men även 
sponsorer som gärna vill synas i ett ”professionellt” sammanhang. Särskilt viktigt för att locka 
mer publik och bidra till en bra fotbollsupplevelse anser jag det vara att klubbarnas arenor är 
utformade som fotbollsarenor och inte är kombinerade friidrottsarenor. När det är löparbanor 
runtomkring fotbollsplanen så kommer publiken längre bort från själva spelet, känslan och 
stämningen på planen. Detta tror jag är en klar nackdel och kanske är det så att dessa arenor 
bidrar till en del diskussioner om att ”damfotbollen är långsam och tråkig” eftersom publiken 
hamnar för långt ifrån händelsernas centrum och får därmed inte uppleva den riktiga känslan. 
Arenornas publikkapacitet är stor men i min mening kanske lite väl stor då det nuvarande 
antalet åskådare normalt sett inte alls fyller upp dessa platser. Detta kan leda till att det blir 
stora sektioner där det endast sitter några få åskådare och dessutom så ser arenorna 
”halvtomma” ut istället för ”halvfulla”. Jag inser självklart att det är stora kostnader kopplade 
till att bygga om arenor men jag anser att om det skulle vara möjligt så är det bättre med lite 
färre antal platser och sedan en möjlighet att ta in mobila läktare vid de tillfällen det behövs 
för att skapa en känsla av att det ofta är ”fullt med folk” på matcherna istället för det motsatta. 
För matchstämningens skull skulle också klubbarna kunna välja att låta publiken sitta lite 
tätare samman för en bättre gruppkänsla och samhörighet bland åskådarna.  
 
6.2.4 Promotion 
 
”Allt från att annonsera i de två stora lokaltidningarna, radioreklam i Rix FM och reklam i 
TV 4, Internet, hemsidan, leasade bilar med dekaler och matchinformation.”188 
 
Promotion består av de aktiviteter som kommunicerar ut produktens egenskaper och som 
övertygar kunderna att köpa produkten. Enligt Kotler så är promotion de aktiviteter som lyfter 
fram fördelar med produkten och påverkar målgrupper att köpa produkten eller tjänsten189. 
Företaget måste skapa och kommunicera ett meddelande för att nå ut till nya och gamla 
kunder på ett effektivt sätt. 190 För att kunna kommunicera så resultatrikt som möjligt så måste 
marknadsföraren välja en lämplig promotionmix av de olika medel inom 
marknadskommunikation som kan användas. KIF Örebro annonserar i tidningar, har 
radioreklam på Radio Rix FM, programblad, gör utskick med spelomgången och använder 
word of mouth - kommunikation inför varje match för att försöka locka publik. Klubben anser 
att det mest övertygande sättet att locka åskådare är att lyfta fram de landslagsspelare klubben 
har och enskilda individer i laget då profiler anses vara viktiga för att locka åskådare. 
Sunnanås kommunikationsmetoder består av email, telefon, radioreklam, TV-reklam på TV 4, 
bloggar på Norrans sida och på Skellefteå krafts hemsida. Klubben använder sig även av 

                                                 
188 Umeå IK, Marknadschef, Susanne Granberg, intervju, 2007-01-19 
189 Kotler, P, (1996), Principles of Marketing, sid 97 
190 Kotler, P, (1996), Principles of Marketing, sid 623 
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distributionslistor och har även en kille som bloggar via Aftonbladets hemsida. Respondenten 
anser att det bästa sättet att locka publik är att spelare är ute i samhället och att folk får 
kontakt med dem. Hon tror att det lockar publik till matcherna om åskådarna får möjlighet att 
prata med spelarna, får möta dem i vardagen utanför planen och får ett ansikte på spelarna så 
att det blir intresserade av personerna. Linköping FC använder sig av annonser, radio, 
matchaffischer och plattskärmar för att kommunicera ut att de spelar matcher. Klubben 
skickar även ut massmail till sponsorerna och uppdaterar klubbens hemsida kontinuerligt. 
Respondenten anser att det bästa sättet för att övertyga kunden för att komma och se en match 
är ”bra och kul anfallsfotboll”. De kommunicerar detta bl a genom det som står i tidningarna. 
Malmö FF kommunicerar ut matcherna genom annonser, planscher, affischer och klubbens 
hemsida. Respondenten anser att det bästa sättet att övertyga någon att komma och se en 
match är när landslagsspelarna gör bra ifrån sig på landskamper och det skrivs mycket om 
spelarna i tidningen. Han hade gärna sett att Malmö FF hade någon fixstjärna i laget. Umeå 
IK annonserar i de två stora lokaltidningarna, har radioreklam i Rix FM, reklam i TV 4, 
använder sig av Internet, har en hemsida, leasade bilar med dekaler och matchinformation för 
att locka publik till matcherna. Respondenten menar att det bästa sättet att locka någon att 
komma till en match är personlig kontakt och därför anser hon att det också är viktigt att 
spelarna är ute och pratar med folk. QBIK: s kommunikationsmetoder består av word-of-
mouth, lokalpress, hemsida och utskick och delvis telefon. Respondenten anser att det mest 
övertygande sättet att locka publik till en match är personlig försäljning där man kan sälja in 
produkten med en liten berättelse till.  
 

Klubbarna använder sig flitigt av alla de olika aktiviteter som finns att välja bland i 
promotionmixen. De använder sig av advertising genom olika annonser i tidningar, radio- och 
TV-reklam och genom att sätta upp affischer om matcherna. Personal selling används också 
då klubblagens spelare är ute på olika aktiviteter för att prata med folk och för att locka 
åskådare att komma till matcher. Att personligen prata med människor för att locka dem att 
komma till en match är det sätt som många klubbar anser vara det mest övertygande. Sales 
promotion i form av fribiljetter och ”kom 2 för 1” verkar också användas i relativt stor 
utsträckning. En del klubbar utför också direktmarknadsföring i form av direktutskick till 
särskilda grupper eller massmail som utgår ifrån olika distributionslistor. Föreningarnas PR-
arbete återkommer jag till i nästa avsnitt. Jag anser att klubbarna arbetar hårt med att 
kommunicera ut när de spelar matcher. Jag undrar dock på vilket sätt klubbarna ”lyfter fram 
fördelarna med produkten”. Eftersom det finns tendenser till en viss skepsis till damfotboll i 
samhället så anser jag att det är extra viktigt att de damallsvenska klubbarna själva ständigt i 
alla olika sammanhang kommunicerar ut ”fördelarna med produkten”. Mediebruset är idag så 
stort att reklam som inte har en tydlig riktning eller ett tydligt och lockande budskap tenderar 
att försvinna bland annan reklam. Då klubbarna också försöker att locka ”alla” så är det ju 
klart att det blir svårt för dem att tydligt rikta deras budskap för att få önskad effekt. Jag har 
inte frågat klubbarna om de utvärderat sina kommunikationsmetoder men då de inte utför 
några andra marknadsundersökningar så antar jag att de inte gjort det när det gäller deras 
marknadskommunikation heller. Detta skulle vara intressant för klubbarna för att kunna veta 
vad som fungerar bäst för att locka publik och om det är något de inte borde lägga så mycket 
resurser på. Dessutom skulle det vara värdefullt för klubbarna att veta hur de ska försöka nå 
och kommunicera till potentiella målgrupper för att så effektivt som möjligt utarbeta sin 
promotionmix. Varje klubb har en hemsida som de uppdaterar kontinuerligt. Jag har varit inne 
på alla klubbars hemsidor och anser dock att klubbarna skulle kunna utveckla sina hemsidor 
ytterligare och tydligare använda hemsidorna som ett marknadsföringsredskap och som ett 
sätt att upprätthålla relationer till sina åskådare eller locka nya. Många av klubbarna uppger 



 84

att de har valt att försöka locka yngre publik som även kan bli en tänkt publik framöver. Med 
tanke på denna unga målgrupp som är flitiga brukare av Internet så borde klubbarna arbeta 
mer aktivt med kommunikation via nätet. Jag vill i detta sammanhang återkommer till 
klubbarnas obefintliga segmentering som leder till att de inte riktigt vet hur de ska 
kommunicera med sina åskådare på bästa sätt och vad de konkret vill uppnå med denna 
kommunikation. 
 
6.2.5 Public Relations (PR) 
 
”Det är även viktigt att styrelsen, ledare uppträder korrekt och att det inte är några skandaler 
runt klubben. Det är mycket som kan vara PR”.191 
 
Enligt Kotler et al så utövar företagen ofta PR för att bygga upp en bra image av företaget och 
för att uppnå positiv publicitet. De huvudsakliga PR-verktygen består av relationer till 
pressen, publicitet kring produkten, företagets kommunikation, lobbying och rådgivning.192 
Mullin et al menar att målet med PR är att skapa en förståelse och acceptans bland 
allmänheten. PR kan omfattas av media relations (MR) och community relations (CR). I ett 
långsiktigt perspektiv så är antagligen CR den viktigaste funktionen medan MR är 
betydelsefullt ur ett kortsiktigt perspektiv.193 Respondenten för KIF Örebro anser att det är 
mycket som kan vara PR. Arbetet med att möta media i olika sammanhang och att ge 
intervjuer ligger främst på ordförandens bord men även på klubbens ledare och tränare. 
Respondenten anser även att det är viktigt att styrelsen och ledarna uppträder korrekt och att 
det inte är några skandaler runt klubben. Det är väsentligt i PR - sammanhang att damlaget får 
synas i TV och tidningar. När det gäller CR så åker några av damspelarna ut på skolor under 
vintern och lär ut bollidrotter och de håller även fotbollsskola under sommaren. När det gäller 
Sunnanå SK: s PR-arbete så har klubben en detaljerad lista på PR-aktiviteter som de gör före 
varje match. Föreningen har även en schematisk grovplanering som sträcker sig över hela 
säsongen. Klubben gör en PM tillsammans med EFD där de skriver lite aktuell information 
om lagen och matcherna inför varje serieomgång. Dessa PM skickas centralt och förmedlas 
sedan vidare av klubbarna till lokala tidningar och lokal media. När det gäller lokala 
aktiviteter så har respondenten också ständigt en distributionslista som hon skickar till olika 
aktörer som t ex sponsorer, ledare i föreningen, medlemmar i föreningen, styrelsen och till 
olika nätverk som klubben har. När det gäller CR så är klubben t ex med i projekt med Röda 
korset och projekt som Stoppa rasismen och Röda kortet. Klubbens profil Hanna Marklund 
har också varit involverad i alkoholprojekt och drogprojekt i lokala förebyggargruppen.  
 
När det gäller PR-arbete i LFC så är klubben ute på skolor och föreningar. Respondenten 
försöker aktivt arbeta för att upprätthålla en bra relation till Linköpings lokala tidning då de 
skriver väldigt mycket om LFC. Det är klubbdirektören Anders Mäki som har den mesta 
kontakten med media och som utarbetar informationen. När det gäller samhällsfrågor så har 
LFC bl a ett trafiksäkerhetsprojekt med Linköpings kommun som kallas ”Vi syns säkert i 
Linköping” där reflexvästar ska delas ut gratis till all skolungdom. Malmö FF har inte några 
speciellt utarbetade PR-strategier, klubben försöker bara förbereda sig inför de situationer då 
medieintresset finns. Detta intresse uppstår enligt respondenten oftast i samband med 
försäsongen då truppen presenteras. PR-rollen har klubben inte lagt på någon särskild person. 
När det gäller samhällelig PR så är Malmö FF väldigt engagerade i Malmö 
fotbollsgymnasium och bedriver även fotbollsskola. I Umeå IK så gäller PR-arbetet alla 
                                                 
191 KIF Örebro, Ordförande, marknadsföringsgruppen, Stefan Pettersson, intervju 2007-01-11 
192 Kotler, P, (2001), Principles of Marketing, sid 626 
193 Mullin, et al, 1993, Sport Marketing, sid 248-249 
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inblandade i klubben. När det angår pressutskick är det dock för det mesta fotbollsansvarig 
Arnqvist som klubben hänvisar till. Alla som är involverade i UIK så ha en ödmjuk attityd. 
Enligt respondenten så försöker UIK att ställa upp på alla välgörenhetsprojekt i den mån det 
är möjligt. QBIK har enligt respondenten en plan för hur klubbens PR-arbete ska utformas. 
Föreningen har en person som huvudsakligen pratar med pressen men QBIK har en annan 
person som är press och medieansvarig på själva arenan. Den som arbetar som PR-ansvarig på 
arenan gör detta i samarbete med Karlstad kommun för att skapa goodwill och marknadsföra 
både damfotbollen och Karlstad som stad. 
 

Då målet med PR är att skapa en förståelse och acceptans bland allmänheten så anser 
jag att PR är kanske något av det viktigaste som de damallsvenska klubbarna bör arbeta med 
för att lyfta damfotbollen. Här ser jag att Svenska Fotbollsförbundet och EFD kan spela en 
stor roll i att skapa en förståelse och acceptans bland allmänheten om de tillsammans med 
klubbarna arbetar målmedvetet och långsiktigt. En del av klubbarna arbetar väldigt aktivt med 
PR och har utarbetade strategier för hur de ska arbeta med sina relationer till media. Alla 
klubbar arbetar på olika sätt med community relations. Detta är ett bra arbete som jag tror 
kommer att belöna sig på sikt. När det gäller klubbarnas PR-arbete så upplever jag att 
föreningarna skulle kunna vara mer proaktiva i sitt förhållningssätt. Klubbarna förbereder sig 
inför de situationer då det kan finnas intresse från media. De försöker undvika skandaler och 
negativ publicitet och det är bra men för att skapa ännu mer publicitet kring produkten borde 
klubbarna vara mer aktiva och kreativa. Medierelationer är inget självändamål utan det 
handlar om att via medier påverka och nå ut till viktiga personer och sin publik. 
 
En del av klubbarna har olika bloggar och detta är ett PR-verktyg som ligger i tiden och jag 
tror att detta kombinerat med interaktiva hemsidor skulle kunna locka och behålla klubbarnas 
publik, särskilt om klubbarna försöker rikta in sig på en yngre målgrupp. Interna bloggar 
mellan de damallsvenska klubblagen skulle också kunna fungera som ett verktyg för 
samarbete där de olika klubbarna skulle kunna hålla varandra uppdaterade om både det 
sportsliga och det marknadsmässiga. Bloggarna skulle kunna vara ett enkelt sätt för de olika 
klubbarna att dela med sig av kunskaper och det är även enkelt för läsarna att hitta 
information om det de vill veta. En riktigt bra blogg skulle också kunna vara ett forum där 
media själva skulle kunna gå in och se vad klubbarna har att säga och även ett sätt att kunna 
ha en relation till sina åskådare. Andra fritidsaktiviteter är damfotbollens konkurrenter men 
klubbarna skulle också kunna välja att samarbeta och använda sig av t ex av virtuella världar 
och onlinespel som ett sätt att skapa publicitet kring sin produkt. Sveriges första ambassad på 
nätet ska snart skapas i den virtuella världen Second Life som ett sätt att marknadsföra Sverige 
i utlandet och jag tror att detta eller liknande kanaler även skulle kunna vara en möjlighet för 
damfotbollen att skapa kontakter och bygga relationer. Jag är medveten om att jag möjligen 
drog denna diskussion väl långt men jag menar att det är viktigt för klubbarna att veta i vilka 
forum de bäst kan påverka potentiella åskådare och sponsorer. 
 
 
 
 
 
 
 



 86

6.2.6 People 
 
”Det är intresset för fotboll som styr arbetet och man måste vara en speciell typ av människa 
för att jobba med detta.”194 
 
People, inkluderar alla deltagare i serviceprocessen t ex kunden, andra kunder och de 
anställda, enligt Zeithaml och Bitner 195. Arnerup och Edvardsson menar att engagemang och 
kunnighet hos de anställda påverkar kundens uppfattning om servicens kvalitet på ett positivt 
sätt.196 Författarna menar också att det är viktigt att utbilda och utveckla organisationens 
servicemedarbetare.197 Enligt Mullin et al har är personalen eller funktionärerna som arbetar 
på en arena under sportevenemang stor betydelse för en arenas image. Funktionärernas 
attityder kan ha en direkt påverkan på åskådarnas kundnöjdhet198. På KIF Örebro så är det två 
anställda på kansliet varav en av dessa jobbar endast med damallsvenskan. Ordföranden för 
marknadsutskottet arbetar ideellt för klubben och har en bakgrund inom tjänstesektorn. Han 
har examen som civilekonom och Juris kandidat. Denne respondent har varit engagerad i 
klubben sedan början av 2006. Respondent nummer 2, kanslichefen, är anställd på kansliet 
har tidigare jobbat för en dambasketförening i elitserien. Han har varit heltidsanställd för att 
sköta damlaget sedan början av 2006. När det gäller framtida satsningar av klubbens 
marknadsföring så finns ett önskemål om att klubben ska ha någon som jobbar heltid med 
marknadsföring men respondenten anser att klubben i dagsläget inte har de resurserna. 
Respondenten på Sunnanå SK har själv spelat fotboll på elitnivå och i damlandslaget. Hon 
anser sig vara en föreningsmänniska och har varit anställd på klubben sedan 1991. Hon har en 
examen som fritidspedagog. Klubben har en anställd för marknad och information, en för att 
sköta ekonomi, en vaktmästare, en halvtid administration, en lönebidragsanställd och en 
nyanställd för marknad och ansvar för evenemang. Den nyanställde som ska vara 
evenemangsansvarig är en nysatsning för klubben och det är ingen annan planerad framtida 
satsning på marknadsavdelningen i nuläget. Det kan dock vara så att klubben ibland köper in 
konsulter när det gäller vissa uppgifter. 
 
Respondenten på Linköping FC har en bakgrund som professionell golfspelare och har varit 
anställd för klubben i snart tre år. När det gäller framtida satsningar på marknadsavdelningen 
så har klubben för närvarande en månads projektanställning av en person och så är spelaren 
Frida Östberg projektanställd under detta vinterhalvår. Östberg jobbar knappt halvtid på 
marknad och hon styr helt själv när hon vill jobba så att det passar med träningar och 
liknande. Marknadsansvarig på Malmö FF är diplomerad marknadsekonom och har en 
bakgrund som engagerad i en tennisklubb och som kampanjansvarig på Bredbandsbolaget. 
Han arbetar ideellt för klubben och har gjort det i ett år. Klubben har två anställda på kansliet. 
Respondenten anser att det helt klart behövs en anställd som jobbar med marknadsföring på 
klubben. För närvarande finns det dock inga konkreta planer på att anställa någon sådan då 
klubben inte har tillräckliga resurser för att kunna göra det men respondenten tror att det kan 
bli möjligt inom några år om klubbens planerade satsningar ”faller väl ut”. Umeå IK har fyra 
heltidsanställda på kansliet som jobbar enbart med damfotbollen. Respondenten har jobbat för 
klubben sedan november 1995 och har en bakgrund i klubben genom en ALU-anställning på 
klubbens kansli. Hon har utbildning i form av olika kurser på universitetet. UIK diskuterar för 
närvarande om de ska göra några ytterligare satsningar på marknadssidan. Respondenten har 

                                                 
194Umeå IK, Marknadschef, Susanne Granberg, intervju, 2007-01-19 
195 Zeithaml, V, Bitner, M, (2003), Services Marketing – Integrating Customer Focus Across the Firm, sid 24-25 
196 Arnerup, B, Edvardsson, B, (1992), Marknadsföring av tjänster, sid 150-151 
197 Arnerup, B, Edvardsson, B, (1992), Marknadsföring av tjänster, sid 65 
198 Mullin, et al, 1993, Sport Marketing, sid 235 
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många olika planer när det gäller klubbens marknadsföring och skulle gärna vilja kunna göra 
mer när det gäller marknadsföring av klubben. Under en resa till USA så har respondenten 
hämtat en mängd nya idéer och inspiration som hon vill försöka använda i sitt arbete för 
klubben. QBIK har totalt 1, 5 anställda som arbetar med den damallsvenska fotbollen. 
Respondenten har varit engagerad i klubben i ungefär fyra år varav ett år som anställd. Hans 
bakgrund är som kapten inom försvarsmakten och han har varit ägare till ett företag under 
drygt sex år. QBIK: s framtida satsningar på marknadssidan är att klubben denna säsong ska 
anställa en av spelarna i samband med att de värvar spelaren till damlaget. Denna person ska 
understödja marknadssidan och det kommer att bli en heltidstjänst fr.o.m. februari 2007. Den 
anställde kommer inte bara att arbeta med marknadsrelaterade uppgifter utan även andra 
administrativa uppgifter kring elitverksamheten. 
 

Jag anser att respondenternas engagemang och kunnighet är stort och jag tror också att 
respondenterna påverkar åskådarnas uppfattning om servicens kvalitet på ett positivt sätt. Det 
verkar dock vara så i flera fall att respondenterna nyligen har blivit anställda eller engagerade 
i klubbarnas verksamhet. Det är positivt att klubbarna vågar satsa på att anställa folk på 
marknadssidan men det kommer samtidigt att ta ett tag innan de hunnit sätta sig in i 
verksamheten och tillsammans med klubbarnas styrelser diskuterat verksamhetsmål och 
marknadsföringsplaner och vilka resurser som finns att tillgå för marknadsföring. Kanske det 
sportsliga engagemanget och kunskaperna är större än de marknadsföringsmässiga. Jag tror 
att klubbarna skulle kunna vara hjälpta av att samarbeta när det gäller det 
marknadsföringsmässiga mer än de gör idag. Jag tror att det mest väsentliga i detta 
sammanhang är att klubbarna försöker satsa på att anställa personer som har kompetens inom 
marknadsföring då det är förståeligt att de som arbetar på ideell basis har marginellt med tid 
att lägga ner på att arbeta med klubblaget. En del klubbar nämner bristande resurser som skäl 
till att de inte anställer någon eller några fler till klubbarna. Detta argument är förståeligt men 
kortsiktigt. Jag anser att klubbarna måste våga satsa och att de som anställs kommer dagligen 
arbeta med uppgifter som att bearbeta sponsorer och locka publik vilket i sig genererar 
resurser till klubbarna. När klubbarna har mer resurser så kan de satsa ytterligare och så 
fortsätter en positiv spiral. Inom sportens värld så vet man att man måste våga och satsa för att 
vinna. Denna filosofi tror jag skulle fungera utmärkt att överföra även på klubbarnas 
ekonomiska verksamhet som trots allt är en viktig grund för att kunna bedriva elitverksamhet 
med framgång. Bara under säsongen 2006 ser det ut som att klubbarna i liten skala har 
påbörjat en satsning på marknadssidan och det bådar gott inför framtiden. En av 
respondenterna pratade mycket om hur viktigt det är att informera, utbilda och involvera alla 
som är inblandade i klubbarnas verksamhet, även funktionärerna. Detta menar jag kan vara 
viktigt även för de andra klubbarna för att ytterligare höja kvaliteten på serviceprocessen och 
ytterligare förstärka klubbens image. 
 
6.2.7 Process 
 
”Det vanligaste sättet är att publiken köper biljetter direkt i biljettluckan i samband med 
match.”199 
 
När Zeithaml avhandlar processer avser hon de operativa systemen och själva 
serviceutförandet.200 En bra process och en bra service innebär ett högre värde för kunden om 

                                                 
199 Malmö FF Dam, Marknadsansvarig, Jakob Wester, intervju, 2007-01-15 
200 Zeithaml, V, Bitner, M, (2003), Services Marketing – Integrating Customer Focus Across the Firm, sid 25 
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priset inte stiger med samma proportioner.201 Jag ser själva fotbollsmatchen som den 
huvudsakliga tjänsteprocessen. Då jag inte koncentrerar mig på den sportsliga delen av 
processen d v s fotbollsmatchen så avhandlar jag här biljettförsäljningen som jag ser som en 
del av tjänsteprocessen och matcharrangemanget. Det finns även andra delar som jag hade 
kunnat fråga respondenterna om när det gäller deras processer som t ex försäljningen av 
förtäring och annat under matcharrangemangen men detta har jag inte gått närmare inpå i 
denna studie. Enligt Mullin så är målet med biljettförsäljningen att göra biljetterna 
lättillgängliga för kunderna att köpa. Ju lättare det är att köpa biljetter, desto större 
biljettförsäljning.202 KIF Örebro öppnar biljettkassorna en timme före match och säljer bara 
biljetter i direkt anslutning till matcherna vilket också innebär att det vanligaste sättet för 
åskådarna är att just köpa biljetterna på plats. Sunnanå SK säljer sina biljetter på plats innan 
matchen eller erbjuder förköp via Ticnet eller klubbens kansli. Det vanligaste är att publiken 
köper biljetterna på plats eller förköp via Ticnet enligt respondenten. 
 
LFC öppnar vanligtvis kassan en timme innan match men vid vissa tillfällen, t ex när klubben 
möter Umeå IK eller vid andra större matcher så öppnar de kassan 1,5 timme före match. 
Matchbiljetterna kan köpas via ATG-ombud, Ticnet, eller via LHC eller LFC-kansliet eller på 
plats. Respondenten beskriver biljettförsäljningen till matcherna via Ticnet som väldigt liten. 
Hon anser att detta beror på att klubben har en stor arena och eftersom det aldrig blir utsålt så 
kan åskådarna köpa sin biljett direkt i kassan när de kommer. Det vanligaste sättet är de 
biljetter som delas ut via företag till deras personal och kunder och respondenten tror att det 
kan vara en anledning till att klubben har dåliga publikintäkter på varje enskild match. Malmö 
FF öppnar biljettkassan en timme innan match. Biljetterna kan köpas på plats eller via 
kansliet. Det vanligaste sättet är att publiken köper i biljettluckorna enligt respondenten. 
Umeå IK öppnar vanligtvis biljettkassorna ungefär en timme innan matchstart. Vid stora 
matcher så öppnar de ungefär 1,5 timme innan så att alla hinner komma in och sätta sig och så 
ges det lite extra möjligheter och tid för olika kringarrangemang. Biljetterna kan köpas på 
plats, på kansliet, beställa via Internet eller på Biljettcentrum. Det vanligaste sättet för 
biljettköp beror på vilken match det är. Om det är en match som publiken inte tror att det 
kommer så mycket publik till så betalar de flesta i biljettkassan innan matchen. Är det större 
matcher så kommer många åskådare in på kansliet eller köper biljetter på Biljettcentrum. 
QBIK öppnar sin biljettförsäljning ungefär en timme innan match. Biljetter till matchen kan 
köpas direkt på plats eller så kan man ringa till kansliet för att ordna biljetter. Det vanligaste 
sättet är att publiken köper biljetter direkt i biljettluckan i samband med match. 
 

Alla klubbar öppnar sina biljettkassor minst en timme innan matchstart och det 
vanligaste tillvägagångssättet är att åskådarna köper biljetter på plats innan matchen börjar. 
Jag kan förstå detta konsumentbeteende då det finns många platser och det sällan blir utsålt 
eller fullsatt under de damallsvenska klubbmatcherna. Jag tror inte att detta fenomen är 
särskilt för damallsvenskan utan att det är lika för alla evenemang som har många platser som 
inte blir fullsatta och därmed kan köpas i sista stund av kunden. De flesta klubbarna erbjuder 
dock alternativa sätt att köpa biljetter till matcherna och detta tycker jag visar på en bra 
service och att biljetterna är lättillgängliga för kunden så jag tror inte att det ligger något 
hinder i ”biljettprocessen” för att åskådarna inte ska komma till en match. Några av klubbarna 
nämner att förköpet är som störst när det är matcher som drar stor publik och det känns 
logiskt. Jag anser att målet måste vara att ha sådant tryck på biljetterna att många vill köpa 

                                                 
201 Grönroos, C, (1996), Marknadsföring I tjänsteföretag, sid 119 
202 Mullin, et al, 1993, Sport Marketing, sid 241-242 
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förköp för att försäkra sig om att få en bra plats. Det blir dessutom mycket lättare för 
matcharrangörerna att förbereda sig på bästa sätt om de redan innan vet hur många som ska 
komma till en match. Jag inser att detta är ett drömscenario men det verkar ju redan vara 
uppnått under vissa populära matcher så det skulle inte vara en helt osannolik utveckling. Det 
vore även en fördel för klubbarna att kunna få mera information om sina åskådare vilket också 
skulle bli lättare att erhålla genom förköp och beställda biljetter. Andra viktiga processer 
under matcharrangemanget skulle kunna vara att utveckla processerna innan matchen, i 
pausvilan och kanske även efter matchen men detta skulle kunna vara en egen studie. 
 
6.2.8 Physical evidence 
 
”Vår stadion är så gammal och skruttig så det finns inga faciliteter som är viktiga för 
åskådarnas upplevelse.”203 
 
Zeithaml och Bitner menar att physical evidence handlar om de påtagliga beståndsdelar som 
syns runt tjänsten och när kunderna inte vet så mycket om tjänstekvaliteten så litar kunderna i 
stor utsträckning på vad de ser i form av påtagliga beståndsdelar204. Mullin et al menar att 
arenans läge, utformning, tillgänglighet och bekvämligheter påverkar distributionen av 
sportprodukten.205 Men dessa faktorer påverkar inte bara distributionen utan jag anser att 
dessa även påverkar vad kunderna ser i form av påtagliga beståndsdelar. 
 
KIF Örebro anser att de viktigaste faciliteterna med tanke på publikens upplevelse är att det 
finns parkeringsplatser nära till hands då bekvämlighet är viktigt. Klubben nämner även att 
korvkiosken, möjlighet att köpa kaffe och att det finns rikligt med toaletter för både damer 
och herrar som betydelsefulla i detta sammanhang. Sunnanå anser inte att de har några 
faciliteter som är viktiga med tanke på publikens upplevelse. Linköping FC anser detsamma 
då respondenten anser att deras stadion är så ”gammal och skruttig”. Malmö FF anser att 
läktarna och hela miljön runtomkring matcharenan är viktiga för publikens upplevelse. Umeå 
IK menar att det är viktigt att publiken kan få en plats under tak om de så vill och kansliet kan 
informera åskådare om vilken läktarsida som är solsida under vissa matchtider. Respondenten 
nämner också att de arbetar aktivt för att ha rena toaletter under matcharrangemangen då hon 
anser detta vara viktigt med tanke på publikens upplevelse. QBIK anser att deras viktigaste 
faciliteter är läktaren samt klubbens lättillgängliga försäljningsställen inne på arenan.  
 

Enligt de flesta av klubbarna så har de inga särskilda faciliteter som har någon större 
betydelse för åskådarnas upplevelse. Detta verkar vara ett problem främst för de klubbar vars 
arenor är väldigt gamla eller inte utformade särskilt för fotbollsmatcher. Jag tror att det är 
väldigt viktigt för de damallsvenska klubbarna att bedriva lobbyverksamhet för att försöka få 
kommunen och sponsorer inom det privata näringslivet att satsa på professionellt utformade 
fotbollsarenor. En mer professionell miljö skulle ge åskådarna en bättre upplevelse men också 
vara ett mer lockande sammanhang för potentiella sponsorer att synas i och klubbarna skulle 
kunna ta mer betalt för sponsorernas reklam. Ett drömscenario anser jag också vara att 
arenorna är utformade och designade utifrån de allsvenska damernas varumärke och publik 
och hänger även samman med att klubbarna då skulle kunna anpassa matcharrangemangen på 
ett bättre sätt. 

                                                 
203 Linköping LFC, Marknadschef, Susanne Westling, intervju 2007-01-15 
204 Zeithaml, V, Bitner, M, (2003), Services Marketing – Integrating Customer Focus Across the Firm, sid 25 
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Arenans design och utformning är också betydelsefullt för kundnöjdheten och detta kommer 
jag att analysera ytterligare i följande avsnitt. 
 
 
6.3 Kundtillfredsställelse 
 
”Allt är viktigt när det handlar om att publiken ska vara nöjda med ett matcharrangemang. 
Allt ifrån att sälja en glad korv och inte en slokande korv till att spela en offensiv, rolig fotboll 
där spelarna vågar mycket.”206 
 
 
6.3.1 Klubbarnas arbete 
 
Grönroos menar att kvalitetsupplevelsen tillsammans med sedvanlig marknadsföring leder till 
upplevd tjänstekvalitet. ”Bra kvalitet består i att den upplevda kvaliteten motsvarar kundens 
kvalitetsförväntningar, det vill säga den förväntade kvaliteten”207. Enligt Sörqvist så påverkas 
kundtillfredsställelse sannolikt inte bara av tjänstekvaliteten utan också bland annat av 
kundens tidigare erfarenheter, marknadsföring, image och rykte, betydelse, 
tredjepartsinformation och produktens pris208. KIF Örebro anser att vädret och upplevelsen av 
fotbollsspelet är de viktigaste faktorerna till kundnöjdhet. För att försöka göra sina kunder 
nöjda så försöker klubben arbeta med att förbättra själva fotbollsspelandet och utveckla 
spelarna. Sunnanå anser att den viktigaste faktorn till kundtillfredsställelse är att klubben 
håller vad de lovar. Respondenten anser att ”allt” är viktigt om åskådarna ska vara nöjda med 
ett matcharrangemang. Allt från att sälja en glad korv och inte en slokande korv till att spela 
en offensiv och rolig fotboll där spelarna vågar mycket. Matchen i sig är viktig för att skapa 
nöjda kunder och att publiken känner en positiv stämning oavsett om det är tungt på plan eller 
inte. Sunnanå arbetar för att göra kunderna nöjda genom att överträffa kundernas förväntan 
och erbjuda åskådarna överraskningar av olika slag. Respondenten på Linköping FC anser att 
lagets prestationer på fotbollsplanen är den viktigaste faktorn för att kunderna ska bli nöjda 
med köpet. Klubben arbetar med detta på så sätt att de arbetar för att förstärka laget och hela 
tiden bli bättre och bättre. Respondenten menar att när klubben får en ny arena om några år så 
kommer det höja upplevelsen mycket. Malmö FF anser att totalupplevelsen inklusive vädret 
är den viktigaste faktorn för kundnöjdhet. Klubben erbjuder sponsorerna en VIP-salong under 
läktaren och för att göra åskådarna nöjda så erbjuder de kioskförsäljning. Umeå IK anser att 
vackert fotbollsspel och trevligt mottagande är de viktigaste faktorerna till 
kundtillfredsställelse. För att göra kunderna nöjda så arbetar klubben för att ständigt försöka 
förbättra sig när det gäller det sportsliga, det organisatoriska och allt runtomkring 
matcharrangemangen. QBIK anser att den sportsliga attraktionen, totalupplevelsen och vädret 
är de viktigaste faktorerna till kundnöjdhet. Klubben försöker att vara nära och ha personlig 
kontakt med publiken för att de ska bli nöjda. 
 

Alla klubbar anser att det sportsliga, d v s fotbollsspelet på planen är det viktigaste för 
att kunderna ska vara nöjda. Vädret och totalupplevelsen är andra faktorer som 
respondenterna nämnt som är viktiga för att skapa kundtillfredsställelse. Genom att förbättra 
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själva kärntjänsten så försöker de olika klubbarna att ständigt förbättra sitt fotbollsspelande. 
Grönroos pratar om att kvalitetsförväntningar och upplevd tjänstekvalitet men hur åskådarna 
upplever kvaliteten anser jag inte att mina respondenter kan svara på då de inte har gjort några 
undersökningar för att ta reda på detta. Att utgå från åskådarperspektivet hade i detta fall varit 
mycket intressant men inneburit en annan studie. Jag anser dock att klubbarna borde 
undersöka åskådarnas tidigare erfarenheter, kundens upplevelse av klubbarnas 
marknadsföring, image, rykte, betydelse, tredjepartsinformation och inträdesbiljettens pris. 
Genom att undersöka detta så skulle klubbarna erhålla betydelsefull information. Detta skulle 
hjälpa dem i att göra rätt insatser för att göra sin publik nöjda och därmed komma tillbaka 
oavsett om klubblaget har en period av dåliga sportsliga resultat eller ej. 
 
6.3.2 Klubbarnas uppföljning 
 
Evans och Laskin anser att för att ett företag ska kunna producera hög total upplevd kvalitet 
och kundtillfredsställelse så måste de förstå vad kunden vill ha och om kunderna är nöjda med 
företaget och dess produkter och tjänster209. Enligt Arnerup och Edvardsson så är det viktigt 
med nöjda kunder eftersom en nöjd kund kommer att konsumera igen, rekommendera varan 
eller tjänsten till sina vänner och köpa andra varor eller tjänster som företaget producerar. 
Nöjda kunder är ofta även mindre kritiska till temporära kvalitetsförsämringar och ägnar 
mindre tid till företagets konkurrenter. 210 För att förstå vad kunderna vill ha och om de är 
nöjda med företaget så anser jag att klubbarna på något sätt måste undersöka eller kontrollera 
detta med sin publik. Jag kommer därför att beskriva vad klubbarna gör för att kontrollera om 
deras kunder är nöjda. KIF Örebro uppger att klubben inte gör något för att kontrollera om 
deras åskådare är nöjda. Sunnanå granskar kundnöjdheten genom att prata med åskådare på 
arenan och ställa frågor till dem. Linköping FC säger att klubben inte har gjort någon kontroll 
på om kunderna är nöjda mer än kontrollerat om sponsorerna är nöjda eller inte. Malmö FF 
kontrollerar inte att kunderna är nöjda. Umeå IK undersöker om kunderna är nöjda eller inte 
delvis genom enkäter men också genom att prata med publiken. QBIK uppger att klubben 
kontrollerar om kunderna är nöjda eller inte genom att observera om åskådarna kommer 
tillbaka eller inte. Respondenten menar att han också ibland pratar med människor i publiken 
för att få veta deras åsikt. Klubben gör inga enkäter eller marknadsundersökningar men han 
menar att han känner igen åskådarna. 
 

Denna diskussion hänger samman med föregående avsnitt. Det är endast en klubb som 
gör en någorlunda systematisk uppföljning av kundnöjdhet medan de andra nöjer sig med att 
prata med några ur publiken och några klubbar kontrollerar inte alls om deras åskådare är 
nöjda eller inte. Jag tror att om klubbarna hade mer kunskap och vetskap om sina åskådare så 
skulle de också på ett mer medvetet sätt arbeta för att producera och säkerställa hög total 
upplevd kvalitet. En mer professionell hållning till klubbarnas arbete och uppföljning av 
kundnöjdheten tror jag är viktigt för att klubben ska erbjuda mer professionella 
matcharrangemang. Det är bra att klubbarna försöker prata med några från publiken men jag 
skulle tro att det är enklast att klubbarnas representanter främst pratar med några de känner 
väldigt väl och de kanske inte riktigt motsvarar ett representativt urval när det gäller dessa 
frågor. 
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6.4 Relationsmarknadsföring 
 
”Vi får nog dit dem men vi följer inte med dem hem.”211 
 
Jag anser att det är viktigt att klubbarna skapar värde för sina åskådare och kundnöjdhet för att 
utveckla starka relationer till publiken så att de kommer tillbaka. Kotler menar att det är 
angeläget att företaget har nöjda kunder då det är en viktig förutsättning för att behålla och 
utveckla relationer de redan har till sina befintliga kunder212. 
 
6.4.1 Kännetecken och relationer 
 
Arnerup och Edvardsson menar att det kostar fem gånger så mycket att attrahera nya kunder i 
jämförelse med att upprätthålla en bra image och förstärka relationen företaget har med sina 
redan existerande kunder. Förutom att behålla och förstärka denna relation så är det viktigt för 
företaget att behålla kunderna tillfredsställda. 213 De damallsvenska klubbarnas resurser är 
klart begränsade och därför anser jag att det är särskilt viktigt för dem att förstärka 
relationerna som klubbarna redan har till åskådarna så att de kommer för att se matcherna 
igen. KIF Örebro har inte någon speciell relation till trogna åskådare. När det gäller publiken 
så tror en av respondenterna att den ofta är ”ad hoc”. Men klubben har en del trogna åskådare 
och sponsorer som de knutit nära band till. Föreningen har regelbundna möten och aktiviteter 
med deras sponsorer. När det gäller spelare i föreningens egna ungdomslag så försöker 
klubben anordna olika slags möten med yngre spelare och tränare från A-laget. För vuxna så 
erbjuder klubben platser i spelarbussen så att de som vill får följa med och titta på när laget 
spelar bortamatcher. Det som kännetecknar Sunnanå SK: s mest lojala åskådare är att de 
själva har spelat i Sunnanå eller att de känner någon i laget. De relationer som klubben har till 
sina trogna supporters är olika samarbetsprojekt, utbildningar och utvecklingstillfällen 
tillsammans med olika klubbar runt omkring. 
 
Linköping FC: s respondent är lite osäker på vad som kännetecknar klubbens lojala åskådare 
men hon tror att det är idrottsintresset. Klubben har i dagsläget ingen särskild relation till sina 
trogna supporters men LFC har planer på att ta fram någon supportertröja eller liknande som 
supporters får möjlighet att köpa. Respondenten anser att det är viktigt att uppmärksamma 
lojala åskådare och att försöka utöka den gruppen genom att själva fortsätta att arrangera 
lojalitetsprojektet som EFD organiserade centralt säsongen 2006. Malmö FF anger att de inte 
har någon relation till de mest lojala åskådarna men klubben har ett nyhetsmail som skickas ut 
till dem som är medlemmar. Respondenten tror att det som kännetecknar klubbens mest lojala 
publik är att de är en familj vars dotter eller döttrar spelar fotboll och att hela familjen är mer 
eller mindre engagerade i hennes spelande. Umeå IK tror att det som kännetecknar klubbens 
mest trogna åskådare är att de söker en tillhörighet eller känner en tillhörighet till klubben. 
Respondenten berättar att det är många som köper årskort och att klubben vid köpet tar 
kundernas emailadress och genom detta så erbjuder klubben att skicka åskådarna löpande 
information under året. Åskådarna kan dessutom köpa ett årskort där det ingår ett 
medlemspaket med ytterligare information och erbjudanden. Det som kännetecknar QBIK: s 
mest lojala publik är att de kommer till matcherna i ”ur och skur”. Klubben har ingen speciell 
relation till sina mest trogna åskådare. 
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Det som verkar känneteckna klubbarnas mest trogna publik är att de kommer i ”ur och 
skur”, att de själva spelar eller har spelat fotboll eller känner någon i laget. Klubbarnas 
relation till sina trogna åskådare verkar främst innebära ett sportsligt utbyte för dem som 
själva spelar fotboll. Utöver detta så har klubbarna ingen särskild relation till sina mest trogna 
supporters. En del klubbar uttrycker dock att de anser att det är viktigt och det tror jag är en 
bra början för att starta upp ett bättre relationsarbete för att åskådarna ska återkomma. En del 
av klubbarna tyckte att EFD: s lojalitetskampanj fungerade bra och de ska fortsätta med 
kampanjen på egen hand för att uppmuntra och uppmärksamma trogna supporters. Enligt 
respondenterna har de inte fått ta del av någon central utvärdering av EFD: s lojalitetskampanj 
vilket de självklart anser är önskvärt för att se vilka resultat det faktiskt blev av kampanjen. 
Jag tror att EFD: s syfte var att locka mer publik till de damallsvenska matcherna men att det 
faktiska resultatet inte blev att locka mer åskådare men att uppmärksamma damallsvenskans 
trogna supporters. Detta är viktigt i sig, men lojalitetskampanjen kanske inte fick den effekt 
som EFD trodde att den skulle få. Jag tror att denna centrala lojalitetskampanj kan vara ett 
verktyg för att arbeta med relationsmarknadsföring men jag tror framförallt att det är 
klubbarna själva som här måste engagera sig i att inte bara locka publik till matcherna men 
också få dem att komma tillbaka. Detta tror jag är särskilt viktigt för att behålla den publik 
som inte hör till ”de närmast sörjande”. Lojalitet kan skapas av relationer. Lojalitet kan sägas 
vara det yttersta målet för klubbar och företag eftersom lojala kunder kommer till matcherna 
varje gång och det kan dessutom leda till att dessa kunder spenderar mer pengar på arenan 
vilket leder till ökad lönsamhet för klubbarna. 
 
6.4.2 Uppföljning och utvärdering 
 
Zeithaml och Bitner menar att det är fundamentalt att kontinuerligt kontrollera och utvärdera 
kvaliteten av relationerna till företagets kunder. Grundläggande marknadsundersökningar kan 
vara basen för en sådan övervakningsstrategi. Om inte organisationen har kunskap om 
kundernas upplevelse så kan det annars vara svårt att behålla kunder på en konkurrensutsatt 
marknad. I detta sammanhang så är det grundläggande att organisationen har en väl utformad 
kunddatabas. Marknadsundersökningar och en kunddatabas kan lägga en bra grund för att 
organisationen ska kunna behålla sina kunder214. KIF Örebro har ingen uppföljning av 
förstagångskunder och de har heller inga planer på att införa någon sådan uppföljning i den 
närmaste framtiden. Respondenten vill inte påstå att de har en kunddatabas men menar att 
statistiken och uppgifter kring föreningens sponsorer finns. Klubben har kontroll över sina 
sponsorer genom excelark och listor för varje år. Föreningen noterar även vilka som vill 
komma tillbaka som sponsorer men som av olika skäl inte kan vara med kommande säsong. 
Respondenten menar att det alltid är lättare att göra affärer med befintliga sponsorer istället 
för att försöka jaga nya. KIF Örebro har listor på sina sponsorer och deras medlemmar finns 
med i klubbens egen databas men föreningen har inte någon databas som är speciellt utformad 
eller riktad mot publik. De har pratat om det i klubben och de har ett företag i Örebro som 
försöker hjälpa klubben med detta. Sunnanå SK har ingen uppföljning av förstagångskunder 
men har databaser och listor på sina kunder. Enligt respondenten så finns dock inte all publik 
med i dessa register även om klubben har en del av publiken registrerade. Linköping FC har 
ingen uppföljning av förstagångskunder och de har ingen databas på den allmänna publiken 
förutom de trogna supportrarna. Klubben har däremot databas på sina sponsorer. Malmö FF 
har ingen uppföljning av förstagångskunder och klubben har inte byggt upp något särskilt 
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program för att hålla liv i relationerna till åskådarna men det går ut ett nyhetsmail till dem 
som är medlemmar. Umeå IK har ingen uppföljning av förstagångskunder. Klubben har en del 
av sin publik i en databas men inte alla åskådare då respondenten menar att föreningen inte 
kan kontrollera vilka som går på matcherna. UIK försöker dock att samla så mycket 
information som möjligt om alla sina kunder. Klubbens sponsorer har de bra kontroll och 
uppföljning på. Föreningen har alla medlemmar, styrelsemedlemmar, funktionärer, gamla 
spelare och de som har årskort i olika register. QBIK uppger att klubben inte har någon 
uttalad strategi för att ta hand om och skapa en relation till förstagångskunder. Klubben har ett 
medlemsregister och en slags databas i form av en lista på de företag och de arrangemang som 
klubben har anordnat. 
 

Klubbarna följer inte upp sina förstagångskunder och har ingen systematisk 
kunddatabas. Föreningarna verkar däremot ha relativt bra kontroll och uppföljning av sina 
sponsorer. Då sponsorerna enligt sponsorerna själva står för ca 90 % av klubbarnas intäkter så 
är det ju inte svårt att förstå att klubbarna ser till att ha goda relationer med dem och det anser 
jag vara väldigt bra och strategiskt. Jag menar dock att det är minst lika viktigt att klubbarna 
ser till att utveckla och förbättra sina relationer till åskådarna, av många olika skäl. För det 
första så tror jag att det finns en stor potential för att förbättra resultaten från klubbarnas 
intäkter från matcharrangemangen som enligt respondenterna i dagsläget är ungefär mellan 6 
– 10 % av klubbarnas totala intäkter. Det är alltså viktigt i sig för klubbarna att försöka 
förbättra publiksiffrorna. För det andra så är det viktigt att klubbarna lockar och behåller mer 
publik för att ju fler åskådare (och TV-tittare) klubbarna har på matcherna desto mer kan 
klubbarna ta betalt för reklam och av sina sponsorer och detta leder också till större intäkter. 
Jag inser att det finns vissa praktiska problem med att följa upp alla förstagångskunder men 
klubbarna skulle kunna arrangera olika små tävlingar eller ha erbjudanden för att åtminstone 
försöka erhålla dessa kunders emailadresser. 
 
6.4.3 Värdeskapande processer 
 
Enligt Arnerup och Edvardsson så har många forskare upptäckt att marknadsföringens främsta 
uppgift inte är att skapa enskilda transaktioner utan att generera långsiktiga relationer och 
bygga upp en strategisk position i ett nätverk med andra företag. Marknadsföring handlar 
numera om relationer och ömsesidig påverkan. Det har inneburit ett skiftande fokus från 
transaktioner till relationer. 215 Att utgå från ett relationsperspektiv på marknadsföring innebär 
också att företaget innehar ett långsiktigt perspektiv. 216 Även Kotler är inne på samma spår då 
han menar att det inte är tillräckligt för ett företag att attrahera nya kunder. Företagen måste 
också vara bra på att behålla och utveckla relationer de redan har till sina existerande kunder 
och i detta sammanhang är det angeläget att företaget har nöjda kunder för att behålla sina 
kunder 217. Efter att ha analyserat empirin i ljuset av teorierna så anser jag att respondenterna 
för de damallsvenska klubbarna huvudsakligen har ett transaktionsmarknadsföringsperspektiv 
när det gäller deras marknadsföring. Detta illustrerar jag även i modellen nedan.  
 

Jag uppfattar det som om att respondenterna anser att det är de enskilda 
transaktionerna och resultaten som är det viktigaste och att de fokuserar mera på att 
                                                 
215Arnerup, B, Edvardsson, B, (1992), Marknadsföring av tjänster, sid 16 
216 Arnerup, B, Edvardsson, B, (1992), Marknadsföring av tjänster, sid 16-17 
217 Kotler, P, (2003), Marketing Management, sid 72-73 
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distribuera värde än att skapa värde när det gäller den utökade produkten som 
matcharrangemangen i stort. Jag har därför placerat de damallsvenska klubbarna i rutan nere 
till vänster. Många av klubbarna verkar däremot ha goda relationer med sina sponsorer och 
jag anser att klubbarna även när det gäller deras åskådare borde sträva efter att uppnå 
värdeskapande processer även med sin publik för att göra åskådarna nöjda och få dem att 
komma tillbaka. Det skulle betyda att klubbarna ska försöka sträva efter en placering uppe i 
den högra rutan i modellen. 
 
 
 
 

Relations- 
marknadsföring 

Transaktions- 
marknadsföring 

Process 

   Resultat 

Distribuera 
värde 

Skapa 
värde

Figur 8, Värdeskapande i relationsmarknadsföring 

(Grönroos, 2004, sid 35) 

De damallsvenska 
klubbarna 
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7 SLUTSIGNAL - SLUTSATSER 
 
Mot bakgrund av den analytiska diskussionen så presenterar jag här de slutsatser som jag 
kommit fram till. Jag besvarar således studiens problem i detta kapitel. Vidare uppfyller jag 
huvudsyftet och ger även rekommendationer till de damallsvenska klubbarna I slutet av detta 
kapitel så ger jag förslag på vad som i framtiden kan vara av intresse att forska kring. 
 

 
 
 
7.1 Slutsatser 
 
Med denna uppsats har jag fått en större insikt i hur marknadsföring bedrivs på olika 
damallsvenska klubbar men också hur marknadsföringen skulle kunna förbättras. Jag har i 
analysen redan diskuterat olika förslag till förbättringar som klubbarna skulle kunna göra för 
att förbättra deras marknadsföring. Jag väljer därför att kort och koncist presentera mina 
slutsatser och möjligheter till förbättrad marknadsföring i detta kapitel. Generellt så anser jag 
att klubbarna har en del att göra när det gäller att förbättra deras marknadsföring. Klubbarna 
bör framförallt utföra marknadsundersökningar och analyser som kan ligga till grund för de 
marknads beslut som görs. Att ha solid kunskap om sina kunder och potentiella kunder 
kommer även att har stor inverkan på klubbarnas strategiarbete. De damallsvenska klubbarna 
har knappa resurser och en begränsad ekonomi och marknadsföring kan vara 
kostnadskrävande. Jag anser därför att klubbarnas marknadsföring bör utföras på ett 
resultatrikt sätt och ses som en investering som ger avkastning och inte som en ren kostnad. 
Jag anser att de damallsvenska klubbarna har en stor förbättringspotential på intäktssidan 
framöver. 
 
7.1.1 Generella marknadsföringsstrategier 
 

– Klubbarna har inte några tydliga marknadsföringsplaner eller strategier med uppsatta 
mål 

– Klubbarna utför inte en tydlig segmentering av kunderna 
– Klubbarna genomför i princip inte några marknadsundersökningar 

 
7.1.2 Sportmarknadsföringsmixen och Expanded Mix 
 

– Klubbarna arbetar främst med kärnprodukten 
– Många klubbar ger ut fribiljetter men annars ligger prisnivån på inträde relativt lika 

klubbarna emellan 
– Klubbarnas arenor har en central lokalisering 
– Klubbarna använder sig av många olika kommunikationsmetoder 
– Klubbarna arbetar med PR men har ingen utarbetad strategi eller anställd för detta 

arbete 
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– De flesta klubbar har någon eller några personer som är administrativt anställda och 
därmed också sköter marknadsföringen, någon klubb arbetar endast ideellt med 
marknadsföring 

– Det vanligaste sättet för ”biljettprocessen” är att åskådarna köper biljetter i samband 
med match och en del klubbar erbjuder även biljettförsäljning via ATG, Ticnet, deras 
kanslier och via Internet 

– Ingen av klubbarnas matcharenorna är särskilt anpassade för damallsvenskan 
 
7.1.3 Kundtillfredsställelse 
 

– Klubbarna har inte utvecklat ett tillfredsställande tillvägagångssätt när det gäller det 
gäller deras arbete med att skapa kundnöjdhet  

– Klubbarna utvärderar inte deras arbete med kundtillfredsställelse 
 
7.1.4 Relationsmarknadsföring 
 

– Klubbarna har relationer, uppföljning och utvärdering av sina samarbeten med deras 
sponsorer men ej till sina åskådare 

– Klubbarna bedriver främst transaktionsmarknadsföring och inte 
relationsmarknadsföring när det gäller deras åskådare (se figur 8) 

 
 
7.2 Möjligheter till förbättrad marknadsföring/Rekommendationer 
 
Jag har utifrån min analys och slutsatser valt dessa aktiviteter som klubbarna i första hand 
skulle kunna arbeta med för att förbättra sitt marknadsföringsarbete: 
 

- Upprätta marknadsföringsplaner 
- Fokusera på en tydligare segmentering av åskådarna och potentiella åskådare 
- Genomför marknadsundersökningar om bl a kundnöjdhet och potentiella kundgrupper, 

använd studenter på högskolor och universitet 
- Utveckla och förbättra den utökade produkten d v s matcharrangemangen 
- Ta betalt av åskådarna, vilket är viktigt för klubbens intäkter men även för att 

kommunicera damfotbollens värde 
- Upprätta och underhåll kontinuerligt klubbens kunddatabaser 
- Fokusera på arbetet med att skapa kundnöjdhet för att nöjda kunder kommer tillbaka, 

rekommenderar produkten och hjälper till att sprida ett positivt rykte om damfotboll 
och blir därmed även en del av marknadsföringen 

- Utveckla relationerna till era trogna åskådare 
- Lobba för en tydligare central marknadsföring, kommunikation och 

varumärkesbyggande av den damallsvenska fotbollen där klubbarna intar en medveten 
och viktig lokal roll 

- Samarbeta mellan klubbarna även marknadsföringsmässigt och inte bara sportsligt för 
att locka åskådare till matcherna, göra dem nöjda och se till att de kommer tillbaka 
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7.3 Förslag till vidare forskning 
 
Då jag under arbetet med denna studie har upplevt en viss förvirring med användandet av 
marknadsföringsbegrepp i sportmarknadsföringssammanhang så skulle det vara intressant att 
undersöka hur marknadsföringsbegrepp används i sportmarknadsföringssammanhang och vad 
de har för betydelse. Det skulle även vara mycket intressant att i detta sammanhang försöka 
utveckla ett marknadsföringskoncept som grundar sig på sportens speciella och unika 
förutsättningar istället för att derivera sportmarknadsföringen utifrån den traditionella 
marknadsföringen. I förbindelse med detta så ser jag det som spännande att se hur tankar från 
tjänstemarknadsföringen skulle kunna inspirera detta konceptuella arbete. 
 
När det gäller mitt relativt omfattande empiriska material så skulle detta kunna 
”återanvändas” och analyseras utifrån en annan analysmetod, t ex etnografisk analys, då 
samma material kan tolkas på många olika sätt. De delar av materialet som inbegriper 
klubbarnas beskrivningar av deras konkurrenter och deras samarbete med sponsorerna är även 
delar som skulle kunna lyftas fram i en annan tolkning. Då det i min studie även framkommit 
att damfotbollens intäkter huvudsakligen kommer från deras sponsorer så är detta ett 
intressant område i sig att studera. Under intervjuerna har det även kommit fram att viss 
marknadsföring av den damallsvenska damfotbollen med fördel kan och borde ske på central 
nivå för att få största möjliga genomslagskraft, hur detta skulle kunna se ut skulle kunna vara 
ett intressant område att se närmare på.  
 
När jag ändå nämner marknadsföring på central nivå så ligger varumärkesbyggande av 
damfotboll eller damidrott mig nära om hjärtat. Många respondenter beskriver att de 
motarbetas av attityder ute i samhället när det gäller att skapa intresse och uppmärksamhet 
kring deras verksamhet och produkt. Jag tycker att det skulle vara oerhört intressant om 
klubbarna genom ett professionellt och strategiskt varumärkesbyggande skulle kunna göra 
något åt detta. Detta område är relativt nytt inom fotbollens värld och jag har läst att 
storklubbar som Manchester United nu arbetar med detta, men just därför skulle det vara 
väldigt intressant hur damfotbollen centralt och lokalt skulle kunna arbeta med detta för att nå 
framgång. Det skulle vara intressant att studera hur förändringar i konkurrens på en marknad 
påverkar ”användningen” av damfotboll. På vilket sätt påverkas dialogen mellan klubbarna 
och dess publik men även dialogen mellan varumärkesinnehavarna. Klubbarna skulle i detta 
sammanhang kunna utvecklas för att förstärka relationen dem emellan. Att bygga varumärken 
handlar om att differentiera varumärket genom relationsbyggande mellan klubbarna och 
åskådarna. Detta anser jag vara viktigt för att klubbarna ska komma ifrån sitt 
transaktionsorienterade beteende (se min analys om värdeskapande processer). För ett 
idrottslag är det dessutom viktigt att skapa ett starkt varumärke eftersom det drar sponsorer, 
publik och nya spelare till sig. Damfotbollen som varumärke skulle kunna beskrivas ur 
förbundets perspektiv, klubbarnas perspektiv och åskådarnas perspektiv. 
 
Shackelford och Greenwell menar i en artikel att promotion har visat sig vara en stark 
prediktor till antal åskådare i publiken men att det inte finns någon forskning som visar vad 
olika promotionstrategier har för betydelse när det gäller att marknadsföra sportevenemang 
där kvinnor är utövare218. Detta skulle kanske ha ett samband med varumärkesbyggande och 
därför också vara intressant att forska vidare kring. 
 

                                                 
218 Shackelford, Erin D och Greenwell, Christopher T, 2005, Predicting Women´s Division 1 Sports Attendance: 
An Analysis of Institutional Characteristics, Sport Marketing Quarterly, Vol.14, no 3, 139-147 
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Ett intressant perspektiv att forska vidare på är också att undersöka hur damallsvenskan som 
varumärke skulle kunna marknadsföras och att se hur marknadsplaner skulle kunna utformas 
utifrån kunskaper om hur produkten uppfattas, mottas och köps av konsumenterna. Detta 
intressanta resonemang förs av Burton och Howard i artikeln Professional Sports Leagues: 
Marketing Mix Mayhemoch innebär en produktutveckling på nationell och lokal nivå och en 
repositionering av produkten vilket kan vara extra intressant för den damallsvenska 
damfotbollen som i nuläget kanske inte har en önskvärd eller tydlig positionering219. 
 
Min studie skulle även kunna kompletteras med de sex andra damallsvenska klubbarna för att 
få en nyanserad bild av deras marknadsföringsarbete anno 2007 som skulle kunna vara 
intressant som en referens inför den fortsatta utvecklingen av damfotbollen. Min studie skulle 
kunna användas för att intervjua elitdamlag i andra länder. Slutligen så anser jag att det skulle 
vara intressant att genom kvalitativa och kvantitativa studier undersöka nuvarande och 
potentiella åskådares synpunkter och åsikter för att klubbarna på ett strategiskt sätt ska kunna 
bygga sina varumärken och rikta sin marknadsföring på ett effektivt och framgångsrikt sätt. 
 
 
 
 
 

                                                 
219 Burton, Rick, Howard, Dennis, Professional Sports Leagues: Marketing Mix Mayhem, Marketing 
Management, Spring 1999, sid 37-46 
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8 UTVÄRDERING AV MATCHEN I OMKLÄDNINGSRUMMET -
SANNINGSKRITERIER 
 
I detta avslutande kapitel så analyserar jag uppsatsen och resultaten med utgångspunkt i de 
sanningskriterier jag anser vara relevanta för min studie. Dessa är validitet, intersubjektivitet 
och generaliserbarhet. Genom detta vill jag ge läsaren möjlighet att kritiskt bedöma värdet av 
uppsatsprocessen och resultaten som förloppet har lett till. 
 

 
 
 
8.1 Validitet 
 
Graden av validitet fastställs av i vilken utsträckning man som forskare verkligen mäter det 
som man avser att mäta220. Med denna bakgrund så har jag valt att analysera validiteten 
genom att utvärdera de respondenter jag intervjuade och de intervjufrågor som min insamling 
av empiri baserar sig på. Jag har utvärderat om jag har valt att intervjua rätt personer för 
ändamålet och om mina intervjufrågor motsvarar uppsatsens problemformulering och syfte, 
med andra ord, har jag mätt det som avses att mätas? 
 
8.1.1 Inre validitet - Har jag intervjuat rätt personer?  
 
Jag anser att hög grad av validitet har uppnåtts i detta avseende då jag menar att de personer 
jag intervjuat är de som ansvarar över eller arbetar med de frågor och uppgifter som jag är 
intresserad av. Dessa uppgifter som jag har samlat in har kommer följaktligen från 
kompetenta källor som diskuterat det som jag avsett att mäta utifrån arbetet i deras verklighet. 
Jag vill i detta sammanhang lägga till att de olika respondenterna arbetar för olika klubbar 
som har olika förutsättningar i dagsläget och därmed olika verklighet. Jag är också av den 
uppfattningen att det inte finns en ”sann” verklighet av respektive klubbs arbete med 
marknadsföring. Jag är intresserad av respondenternas subjektiva upplevelser och 
uppfattningar när det gäller deras marknadsföringsarbete för att försöka locka mer publik till 
de damallsvenska matcherna. Vidare anser jag att studien gagnas av att jag intervjuat hälften 
av alla damallsvenska damlag då det gör det möjligt att studera klubbarnas 
marknadsföringsinsatser utifrån olika vinklar. Dessutom har jag gjort en kompletterande 
intervju i det fall som både jag och den ursprunglige respondenten ansåg att det behövdes för 
att få tillfredsställande svar till studien och detta ger också en bra validitet. Många 
respondenter menar jag ger en nyanserad bild av verkligheten och en djupare förståelse av 
problemet. Jag hade väldigt gärna intervjuat även de sex andra damallsvenska klubbarna för 
att få ett komplett urval och därmed en helt nyanserad bild utifrån hur ”verkligheten” ser ut 
anno 2007, men magisteruppsatsens tidsmässiga och praktiska ramar är en begränsning för 
detta. Med stort intresse så kommer jag dock att följa den progressiva och professionella 
utvecklingen inom den damallsvenska fotbollen och förhoppningsvis kan jag i ett annat forum 
få möjlighet att fortsätta studera detta spännande ämne. 
                                                 
220 Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2001, Att utreda, forska och rapportera, sid 38 

INLEDNING 
 

TEORETISK METOD TEORETISK 
REFERENSRAM

PRAKTISK METOD 

ANALYS/DISKUSSION 
 

EMPIRI SLUTSATSER SANNINGSKRITERIER 



 101

8.1.2 Yttre validitet - Har jag ställt rätt frågor? 
 
När det gäller den yttre validiteten, om mina intervjufrågor motsvarar alla aspekter av 
studiens problemformulering och syfte så anser jag att graden av validitet är tillfredsställande. 
Min avsikt är att jämföra den teoretiska referensramen med mitt empiriska underlag från 
intervjuerna med respondenterna från de olika damallsvenska klubbarna och intervjufrågorna 
utgår därför väsentligen från den teoretiska referensramen och de antaganden och 
uppfattningar jag där framför. Mina frågor har i huvudsak varit öppna och ej ledande och 
detta anser jag är centralt om jag ska kunna skapa mig en uppfattning om hur respektive 
damallsvensk klubb arbetar med att locka publik till sina matcher, göra dem nöjda och se till 
att de kommer tillbaka. Genom detta så menar jag att frågorna täcker in uppsatsens 
problemformulering och syfte. Då jag har valt att använda intervjuer som mätinstrument så 
har jag utformat dessa på ett sätt så att ett samtal har skapats där respondenten har fått svara 
och prata fritt. Min styrning och påverkan av respondenterna har endast bestått i att följa upp 
att frågorna på den standardiserade intervjumanualen blev besvarade även om ordningen av 
frågorna och svaren inte alltid var desamma. Ordningsföljden av frågorna var med andra ord 
anpassade till samtalet. Ibland har respondenterna även tagit upp olika intressanta synvinklar 
när det gäller deras arbete och verklighet på klubbarna som jag inte direkt frågat om i mina 
intervjufrågor. På grund av mitt intresse så har jag har vid dessa tillfällen valt att ställa 
följdfrågor och att ta med detta i min datainsamling och presentera ”den långa versionen” i 
appendix för de intresserade läsarna. Jag har noggrant bearbetat mina insamlade data för att 
undvika direkta felaktigheter eller missförstånd. Jag anser att mitt förfarande har underlättat 
min strävan efter att svara mot de aspekter som är väsentliga för att kunna besvara min 
problemformulering och mitt syfte. 
 
 
8.2 Intersubjektivitet 
 
Detta kriterium handlar om i vilken grad forskarens gjorda tolkningar accepteras av de 
personer som företräder den verklighet som studeras samt av andra bedömare som kan vara 
forskare eller praktiker221. Med detta utgångsläge så anser jag att intersubjektiviteten bör 
utvärdera dels bearbetningen av det empiriska materialet samt analysen och slutsatserna. När 
det gäller bearbetningen av det empiriska underlaget så anser jag att graden av 
intersubjektivitet är god då jag menar att den information som återfinns i empirikapitlet och i 
appendix verkligen är vad som framkom under intervjuerna. Jag spelade in alla intervjuer på 
band, sammanställde alla intervjuer som jag sedan skickade till respektive respondent som då 
fick möjlighet att rätta till eventuella missförstånd och felaktigheter. De felaktigheter jag fick 
korrigera var av mindre karaktär som exempelvis stavning av efternamn. Jag anser inte att 
detta påverkat studiens analys och slutsatser. Slutligen så har jag endast ändrat frågornas 
ordning och rubriker. Jag har inte tagit några svar från sitt sammanhang men jag har ”lyft ur” 
information i empirikapitlet som jag ansåg vara överflödig för att besvara studiens 
problemformulering och syfte om t ex klubbarnas arbete med sponsorer. För att inte 
undanhålla mina läsare denna intressanta läsning så har jag istället valt att placera denna 
information i appendix.  
 
När det gäller min analys och mina slutsatser så är det mina tolkningar som jag gjort utifrån 
mitt insamlade material och jag anser att jag inte har möjlighet eller heller någon strävan att i 
detta avseende kunna göra en bedömning av intersubjektiviteten. Jag har ännu inte låtit 
                                                 
221 Johansson – Lindfors, 1993, Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, sid 166 
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respondenterna tagit del av mina tolkningar och konklusioner och därför kan jag inte avgöra 
om de godtar mina tolkningar eller ej. Då min avsikt är att jämföra den teoretiska 
referensramen med mitt empiriska underlag så innebär ju detta att analysen är min analys och 
uppfattning om hur de damallsvenska klubbarna arbetar och mina tolkningar behöver således 
inte stämma överens med vad respondenterna anser. Som jag tidigare beskrivit så tror jag inte 
att det finns en objektiv verklighet och respondenterna tolkar deras verklighet och jag tolkar 
den utifrån deras svar. Det kan därför vara bra för läsaren att ha min kunskapssyn i åtanke 
under läsningen av mina avslutande kapitel. Det hade dock varit intressant om forskare inom 
detta forskningsområde hade granskat mina tolkningar utifrån det insamlade materialet för att 
få flera infallsvinklar och kanske nya perspektiv. Detta har inte gjorts på grund av tidsmässiga 
och praktiska orsaker. Min handledare har tagit del av min studie under hela arbetets gång 
men inte på ett sådant sätt att jag anser att intersubjektiviteten kan bedömas. 
 
 
8.3 Generaliserbarhet 
 
Denna bedömningsgrund avser huruvida det färdiga resultatet i form av slutsatser är 
användbara för andra än de personer eller företag som undersökts. Kriteriet behandlar om det 
går att finna allmängiltig kunskap från studien som kan generaliseras till olika situationer över 
tiden.222 Mitt intresse för svensk damfotboll har gjort att jag valt att begränsa studiens 
omfattning till att endast undersöka sex damallsvenska klubbar i fotboll. De resultat jag 
kommit fram till i min analys och mina slutsatser anser jag kan appliceras även på de andra 
damallsvenska klubbarnas marknadsföringsarbete men jag anser även att resultaten även kan 
generaliseras till viss allmängiltig kunskap för andra fotbollsklubbar. 
 
Min förhoppning är slutligen att min studie och dess resultat ger ett värdefullt bidrag för de 
damallsvenska klubbar som jag har intervjuat och damfotbollen i stort. Som jag tidigare 
beskrivit så har samtliga respondenter visat ett stort engagemang och intresse för att locka mer 
publik till fotbollsmatcherna och att utveckla arbetet med marknadsföring. Jag hoppas att min 
uppsats och mina resultat kommer att användas av klubbarna som en del av deras spännande 
progression. 
 
 
 

                                                 
222 Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2001, Att utreda, forska och rapportera, sid 16 
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APPENDIX 
 
Bilaga 1 Introduktionsbrev till marknadsansvariga/marknadschefer 
 
 
 
Umeå Januari 2007 
 

Hej XX! 
 
Mitt namn är Görel Eriksson och jag skriver min magisteruppsats inom marknadsföring 
innanför ramen för min Service Managementutbildning som är en tvärvetenskaplig 
civilekonomutbildning på Handelshögskolan vid Umeå universitet. Jag har i grunden även en 
idrottslärarexamen från GIH i Stockholm. Jag är väldigt intresserad av kombinationen sport 
och marknadsföring. 
 
Detta är min avslutande uppsats för att ta min magisterexamen på Handelshögskolan. Jag 
skriver om Damfotboll och sportmarknadsföring och undersöker hur damallsvenska 
fotbollsklubbar gör för att marknadsföra sin produkt. Jag har valt att skriva uppsatsen ur 
klubbarnas marknadsansvarigas synvinkel. 
 
Jag skulle vilja se på hur sex olika klubbar i damallsvenskan marknadsför sin produkt. För att 
kunna göra det så skulle jag vilja intervjua den marknadsansvarige/marknadschefen för 
respektive klubb. Du är en av sex utvalda som jag skulle vilja intervjua för att kunna 
genomföra min studie. Intervjun kommer att ta mellan 60 -90 minuter och handla om hur Er 
klubb arbetar med marknadsföring. Om Du har önskemål att se frågorna innan intervjun så 
mailar jag dem till Dig. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan kunna bearbetas. 
Materialet kommer självfallet att behandlas konfidentiellt. Det finns även möjlighet att vara 
anonym.  
 
Din medverkan är av största vikt för min studie och jag skulle bli mycket tacksam om Du 
skulle kunna ställa upp på en intervju. Önskemål är att intervjun ska ske under vecka 2 eller 3 
via telefon. 
 
Jag skulle behöva veta redan nu om Du inte har möjlighet att delta.  
 
Ser fram emot Ditt svar och hoppas att Du har möjlighet att delta i min studie. 
 
Tack på förhand!! 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Görel Eriksson, student, Handelshögskolan vid Umeå universitet, 070-602 58 89 
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Bilaga 2 Intervjumanual 
 
Umeå Januari 2007 

INTERVJUMANUAL D-UPPSATS 
Marknadsansvarig/marknadschef på damallsvenska klubbar 

Damfotboll och sportmarknadsföring 
 
BAKGRUNDSFRÅGOR ANGÅENDE MARKNADSAVDELNINGEN, MÅL & 
VISIONER 
 
Respondentens bakgrund: ålder, utbildning, hur många år som denne arbetat i klubben, när 
började denne jobba i denna position:  
 
Hur många arbetar med marknadsföring och administration på er klubb? Vad har de för 
bakgrund och utbildning? 

 
Framtida satsning på marknadsavdelningen? 
 
Vad har klubben för mål och visioner? 
 
 
BAKGRUNDSFRÅGOR ANGÅENDE PUBLIKEN 
 
Vad har ni för genomsnittligt antal åskådare per match? Speciella ”åskådar-toppar”?  
 
Hur stor kapacitet har er stadion för åskådare per idag? 
 
Hur stor del av era intäkter står matcharrangemangen för? 
 
Vilka är era ”kunder”? Vad är de viktigaste kännetecknen för era kunder? 
 
Vilka slags kunder försöker ni locka till matcherna? 
 
Hur gör ni för att försöka locka dessa? Hur gör ni för att försöka behålla dessa? 
 
Har ni gjort undersökningar/kartläggningar av era kunder och vad som styr deras 
konsumentbeteende? Om ja, när gjorde ni det senast. Om nej, har ni planer om att göra det i 
den närmaste framtiden? 
 
Vad tror du är viktigt för att allsvenska damfotbollen ska locka mer publik till sina matcher? 
 
 
MARKNADSFÖRING GENERELLT 
 
Vilka anser ni er konkurrera med när det gäller publiken? På vilket sätt anser du att ni  
skiljer er från dessa ”konkurrenter”? 
 
Vad anser ni att ni har för potentiella kundgrupper?  
 
Hur ser klubbens marknadsföring ut idag? Strategier? 
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Har ni gjort några speciella satsningar när det gäller att marknadsföra matcherna? Resultat? 
 
 
Finns det några svårigheter eller möjligheter med att marknadsföra damfotbollsmatcherna 
tycker du. I sådant fall, vilka? 
 
Är det något du tror att er klubb måste ändra för att locka mer publik till era matcher? 
 
SPORTMARKNADSFÖRINGSMIXEN 
 
Vad erbjuder klubben för tjänster och produkter i samband med fotbollsmatcher? 
Har ni några särskilda strategier när det gäller pris? 
Är matcharenan speciellt utformad med tanke på damallsvenskan? 
Vad anser du om arenans lokalisering? 
Hur beställer och köper man biljetter till era matcher? Vilket sätt är det vanligaste? 
Hur arbetar ni med PR (Public Relations)? 
Vad är de viktigaste faciliteterna ert stadion har med tanke på åskådarnas upplevelse? 
Vilka kommunikationsmetoder använder ni för att marknadsföra och sälja er produkt? 
Fördjupa gärna vad som är de viktigaste metoderna för er. 
Vad anser du vara ert bäst fungerande sätt att övertyga kunden om att komma och se en 
match? Hur kommunicerar ni detta till potentiella kunder? 
 
 
KUNDTILLFREDSSTÄLLDHET/KUNDNÖJDHET 
 
Vad tror du är den viktigaste faktorn till att era kunder ska bli nöjda med ”köpet”? 
 
Hur arbetar ni för att kunderna ska bli nöjda? 
 
Hur kontrollerar ni att era kunder är nöjda? 
 
RELATIONSMARKNADSFÖRING 
 
Vad kännetecknar era mest lojala kunder? 
 
Har ni någon relation till trogna supporters? Hur kan detta se ut? 
 
Har ni något ”program” för uppföljning av förstagångskunder för att locka dem att komma 
igen? Isåfall, hur gör ni detta? Om inte, har ni planer om att införa sådana slags program? 
 
Har ni någon databas med era ”kunder”? 
 
 
ÖVRIGT 
 
Om det är något som Du anser är viktigt rörande detta ämne som jag inte har tagit upp i mina 
intervjufrågor så skulle jag vara tacksam för om Du vill berätta om det. 
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 Bilaga 3 Publiksnitt damallsvenskan 
 

Publiksnitt Damallsvenskan
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Lag 2006 Ökning Minskning
Bälinge 906 498  
Jitex BK 468 378  
Djurgården/Älvsjö 717 95  
Hammarby IF DFF 510  61 
Kopparbergs/Göteborg 620  102 
Mallbackens IF 931  194 
Sunnanå SK 623  249 
Malmö FF DFF 718  281 
Linköpings FC 997  340 
KIF Örebro DFF 855  475 
QBIK 736  650 
Umeå IK 1685  1586 
 
Publiksnitt 2003 2004 2005 2006 Skillnad 

2005-2006 
Damallsvenskan 922 1127 1110 814 -26, 7 % 
 
Källa: Svenska Fotbollsförbundet
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Bilaga 4 Intervjuerna i sin helhet 
 
 
KIF Örebro 
 
Intervju med ordförande i marknadsföringsgruppen, Stefan Petersson, 2007-01-11, 56 
minuter.  
 
Bakgrundsinformation 
 
Stefan Petersson, 57 år och är ordförande i ”marknadsföringsgruppen”. Han sitter med i 
styrelsen i KIF Örebro sedan början av 2006. I marknadsutskottet ingår ytterligare 5 stycken 
ledamöter som är med i styrelsen och ledamöter som inte är med i styrelsen. Det är en 
blandning av kvinnor och män och alla har en del erfarenhet från näringslivet. Peterssons 
utbildning består av en dubbelexamen både som civilekonom och jur. kand. Han har i sin 
förvärvsverksamhet arbetat i olika befattningar ute i näringslivet. Dessa befattningar har inte 
varit direkt relaterade till marknadsföring men han har arbetat med ledarfrågor i olika 
chefspositioner i näringslivet. Petersson har huvudsakligen arbetat inom tjänstesektorn under 
sin yrkesverksamma karriär. Hans arbete med marknadsföring på KIF Örebro är ideellt. 
Marknadsföringsarbetet innebär att de jobbar både genom styrelsen och genom 
marknadsutskottet som träffas var tredje vecka under ”högsäsongen” då de ska sälja in sig hos 
olika kunder. Under sina träffar diskuterar de bland annat uppföljning av olika kunder. När 
det gäller de praktiska delarna av marknadsföringsarbetet så ligger det på Thomas Rasmusson 
på kansliet. Marknadsutskottet är en ”dörröppnare” och sedan får Rasmusson slutföra 
förhandlingarna. När det gäller de största kunderna så är Petersson eller någon annan från 
utskottet också med under förhandlingarna. Petersson ägnar uppskattningsvis några timmar 
per vecka i genomsnitt på marknadsföringsarbete i klubben. Han har ett önskemål om att 
klubben ska ha någon som jobbar heltid med marknadsföring men han menar att klubben inte 
har de resurserna i dagsläget. Det är två stycken som anställda på föreningens kansli. De två 
anställda arbetar med olika delar av klubbens verksamheter men samarbetar i olika 
sammanhang. En person arbetar bara med ungdomsidrotten och Thomas Rasmusson arbetar 
heltid med det allsvenska damlaget. I Rasmussons arbetsuppgifter så ligger bl a spelarförvärv, 
förhandla med spelarna, arbete med sponsorer och olika praktiska detaljer kring 
matcharrangemangen. Petersson uppskattar därför att Rasmusson arbetar maximalt halvtid 
med marknadsföringsfrågorna.  
 
Klubbens mål och visioner är att etablera sig i toppen av damallsvenskan och därefter vinna 
allsvenskt guld. Klubben anger dock ingen bestämd tidsram för detta. Petersson definierar 
verksamheten som idrottsverksamhet där det gäller att matcha fram laget till toppen men 
samtidigt ha roligt och se framgångar. Petersson säger att det inte finns några separata 
verksamheter vid sidan av idrotten. Om klubben anordnar symposium, anordnar 
sponsorträffar, spelarträffar eller samlar pressen så har det enbart med idrotten att göra. De 
har ingen annan affärsverksamhet i klubben.  
 
Kunder, konkurrenter och marknadsföring generellt 
 
Petersson anger en uppskattad genomsnittlig siffra för antalet åskådare som mellan 800-900 
åskådare per match för säsongen 2006. Han ber mig dock kontroller det exakta antalet med 
kanslisten Rasmusson. Petersson berättar att åskådartopparna beror på när på säsongen en 
fotbollsmatch spelas, vilken tid matchen spelas och vilka lag som KIF Örebro möter. Om 
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klubben möter ett bottenlag så är det inte samma publiksiffra som när klubben möter Umeå 
IK. I början av säsongen brukar publikintresset vara lite större då fotbollsintresset är stort, det 
sjunker lite under semestern men ökar igen mot slutet av säsongen. Stora mästerskap inom 
damfotbollen brukar i regel locka mer publik och han tror att VM i Kina under hösten 2007 
kommer att locka fler åskådare till damallsvenskans matcher. Petersson anser att Behrn arena 
(tidigare kallad Eyravallen) har tillräcklig kapacitet för att damklubben ska uppnå sina 
publikmål. Den ena läktaren byggs nu dessutom om. Petersson menar att arenan har en bra 
publikkapacitet och att det är en bra fotbollsplan. Planen blev utnämnd och prisbelönt som 
”Årets plan” i damallsvenskan 2006 under Fotbollsgalan. ”Publiken som kommer och tittar på 
matcherna är de närmast sörjande, släktingar och de som har ett fotbollsintresse.” Det är ofta 
så att de som har ett fotbollsintresse och går och tittar på herrfotbollen också kommer och 
tittar på damfotbollsmatcher. Petersson tror att det är intresset för fotboll som gör att publiken 
kommer till matcherna. De försöker locka kunderna genom att ge lite fribiljetter, företag som 
sponsrar klubben får bjuda in sina kunder etc. Klubben försöker att locka alla kunder. Kunder 
till deras kunder eller deras anställda och övriga som bor i närområdet. KIF Örebro riktar sig 
till alla. Föreningen riktar sig till alla som har ett intresse för idrott och för dem som har ett 
intresse för damfotboll. Klubben försöker också att locka publik som kanske inte är så ofta på 
ett idrottsevenemang. Han kan inte ”plocka ut” någon särskild målgrupp. De försöker även 
locka andra lag som spelar fotboll i andra serier. Särskilt yngre flickor kommer och tittar och 
ser de större tjejerna som en slags idoler. Petterson var lite osäker på hur det fungerade, men 
yngre lag inom klubben kan använda sig av en s.k. ”lagbiljett” för att gratis komma in på 
matchen om laget kommer som en samlad tropp. En del av ungdomslagen i föreningen hjälper 
också till under matcherna som ”bollkallar” och med andra mindre sysslor.  
 
För att locka publik att komma till arenan för första gången så kan klubben locka med olika 
evenemang som äger rum under pausen eller att något företag eller sponsorer har ett 
evenemang som sträcker sig före, under och efter matchen. Petersson säger dock att han inte 
jobbar specifikt med ”matcharrangemangen”. Men Petersson anser att det ur 
marknadsföringssynpunkt att det är viktigt att det är något som händer runt arenan och att det 
som händer är bra. Han menar dock att det viktigaste är att det spelas bra fotboll. Om det 
spelas bra fotboll så kommer publiken. Det behövs emellertid kanske ytterligare aktiviteter för 
att locka fler åskådare och framförallt kanske för att kunna locka en hel familj att komma och 
se matcherna. Då kan det vara bra att det finns någonting annat runtomkring att göra för att 
locka till sig denna typ av publik. När det gäller att försöka behålla de kunder som redan varit 
och sett damallsvenska matcher så gäller det också att spela bra och underhållande fotboll 
anser Petersson. Han anser detta vara den viktigaste faktorn till att kunna behålla publiken. 
Petersson känner inte till om klubben gjort någon undersökning eller kartläggning av sin 
publik. Det har i alla fall inte skett under säsongen 2006. Han tror knappast det har gjorts 
någon sådan marknadsundersökning. Petersson ber mig dock kontrollera detta med 
Rasmusson. Petersson och marknadsutskottet jobbar huvudsakligen med att locka och få 
betalt av sponsorer för direkt sponsring, via direktreklamskyltar och liknande men de arbetar 
även för att få sponsring till klubben i form av varor eller tjänster. Marknadsföringen inför 
matcherna, på matcherna är det andra som arbetar med. Han ser även korv- och 
kioskförsäljning som en del av marknadsföringen. Petersson jobbar huvudsakligen med att 
försöka dra in pengar till klubben men inte med själva matcharrangemangen. Han anger 
återigen ”bra fotboll” och bra publicitet i media som det främsta medlet att locka publik till 
allsvenska dammatcher generellt. Han tror att en bra placering under VM 2007 är avgörande 
för att locka mer publik till de allsvenska dammatcherna. Petersson anser att KIF Örebro 
konkurrerar med alla idrottsevenemang och övriga evenemang som finns på marknaden t ex 
konserter och TV om publiken. Han menar att utbudet är väldigt stort idag. Damallsvenskan 
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konkurrerar med alla evenemang men även med hemmasittandet. Petersson anser att klubben 
inte har några särskilda strategier för att särskilja sig från alla dessa ”konkurrenter”. Han 
återkommer till att det är bra fotboll som gör att publiken kommer till matcherna. Om det 
spelas dålig fotboll så stannar publiken hemma menar han. De idrottsliga framgångarna är 
avgörande för att publiken ska komma tror Petersson.  
 
KIF Örebro har olika strategier för hur de arbetar med sponsring och hur de arbetar med 
matcharrangemangen. Det finns strategier eller planer för hur laget ska synas med hjälp av 
sponsorträffar, kundträffar och liknande. Föreningen har en strategi för hur marknadsgruppen 
ska jobba med sponsorer och dra in så mycket pengar som möjligt eller få olika typer av 
produkter eller tjänster av dem. Petersson tycker att begreppet strategier låter lite högtravande 
och väljer att hellre beskriva situationen som att de har idéer och tankar kring hur de ska få in 
pengarna. KIF Örebro kom på sjätte plats i serietabellen säsongen 2006 men tror att om 
damlagets spel utvecklas ytterligare så kommer även publiken att öka. Petersson gör 
kopplingen till andra sporter och säger att de bästa lagen alltid har mer publik. Han ser inte att 
det är några svårigheter med att marknadsföra damfotboll han menar att det snarare är 
tvärtom. Han menar att damfotbollen har accepterats i samhället och damidrotten generellt är 
på frammarsch. Petersson menar också att damfotbollen har fått mer utrymme i media. Att 
damidrotten i stort växer menar han också ger värdefulla spin-off effekter för damfotbollen. 
Han ser att det finns en mycket större positivitet kring damidrotten idag än förr och att detta 
beror på många kvinnliga idrottsliga framgångar som har lett fram till denna positiva 
utveckling.  
 
Sportmarknadsföringsmixen 
 
När det gäller dessa frågor så hänvisar Petersson främst till Rasmusson.  
 
När det gäller Behrn arena så är den inte speciellt utformad för damallsvenskan. På arenan 
spelar även herrallsvenskan och övriga lag i regionen. Det är en väl använd arena och 
elitlagen och ungdomslagen spelar på samma plan. Det har varit en stor framgång för klubben 
att arenan är ombyggd och framförallt att det lagts in konstgräs vilket gör att planen kan 
användas så mycket som möjligt. Detta är positivt för damer och herrar på olika nivåer och 
det är också en upplevelse för framförallt ungdomslagen att få spela på en stor arena. Är det 
vanligt gräs som underlag så blir det lättare förstört och färre får nyttja planen. Petersson 
menar att herrar och damer spelar fotboll på samma sätt och menar att det skulle vara fel att 
bygga om arenan när det är dammatcher. Han ser inte att det har någon betydelse för publiken 
hur arenan ser ut.  
 
Petersson anser att PR är viktigt för att få utrymme och uppmärksamhet i media, att 
sponsorerna känner igen sig, att sponsorerna ser att det skrivs om KIF Örebro i olika 
sammanhang och att sponsorernas logo syns i olika sammanhang. Det är även viktigt att 
styrelsen, ledare uppträder korrekt och att det inte är några skandaler runt klubben. Han anser 
att det är mycket som kan vara PR. Det ligger främst på ordförandens bord att sköta media i 
olika sammanhang och att ge intervjuer men detta ligger även på ledarna och tränarna. Det är 
viktigt att damlaget får synas i TV och tidningar. Några av damlagstjejerna jobbar på skolor, 
håller fotbollsskola, några som åker runt på skolorna under vintern och lär ut bollidrotter. En 
spelare är anställd av ett fastighetsbolag för att jobba med ett bostadsområde vilket också ger 
PR för klubben.  
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Petersson anser att det är lätt att komma till arenan med bil, cykel eller gåendes då arenan 
ligger centralt beläget i Örebro stad. De viktigaste faciliteterna runt arenan tror Petersson har 
med bekvämlighet att göra. Han anser att det är viktigt att det finns parkering nära till hands 
tillgänglig, toaletter, korvkiosk och möjlighet att kunna köpa kaffe. Nu byggs arenan också 
om för att kunna erbjuda bra utrymmen för klubbarna att kunna ha sponsorträffar där 
sponsorerna kan träffas och klubben kan bjuda dem på lite mat. Det kommer att bli som en 
s.k. VIP-avdelning som inte specifikt kommer att finnas till bara för damallsvenskan men för 
ett antal lag som får använda dessa faciliteter. Kommunikationsmetoder som KIF Örebro 
använder är annonser i tidningen, radioreklam, programblad, utskick med spelomgången och 
word-of-mouth. När det är allsvensk dammatch så skriver alltid lokaltidningen Närkes 
allehanda att det är match, hur ser laget ut och liknande. Det betalar klubben inte för utan 
detta hör till tidningens nyheter. Såvitt Petersson vet jobbar så jobbar inte klubben med 
Internet som kommunikationsmetod. Han ser det dock som en bra möjlighet för klubben att 
utveckla.  
 
Kundnöjdhet 
 
Klubben har diskuterat kundnöjdhet men har inte fått fram några siffror på detta. De har 
diskuterat i klubben att det skulle vara bra att försöka mäta vad klubben har för värde, hur ofta 
syns klubben i olika sammanhang, det kan vara bra att ha någon typ av statistik över detta. 
Petersson menar att denna statistik skulle bra för att sedan visa potentiella sponsorer när man 
senare ska sälja in klubben och få in x antal kronor. De kan lättare säga till sponsorerna vad 
värdet är för att de ska vara med på dräkten och visa sponsorn med statistik hur ofta företagets 
exponeras i olika media. Han tycker Umeå gör rätt som sätter en prislapp och de syns mycket 
mer. 
 
Relationsmarknadsföring 
 
Han menar att det ligger relationsmarknadsföring i att få in pengar från sponsorerna som 
marknadsutskottet jagar då detta bygger på en relation. När det gäller sponsring så är 
företagen enormt uppvaktade idag av en mängd klubbar, idrottsföreningar, andra 
intresseorganisationer och andra föreningar som t ex scouterna. Företagen har begränsade 
resurser och det gäller att få företagen att satsa på någon typ av ideell verksamhet. Det kan i 
detta sammanhang ha betydelse att det finns en relation och att en klubb känner några på ett 
företag.  Petersson menar att det är lättare att prata med någon som man känner och att det är 
lättare att vara rak mot någon man känner. Han ser sig själv som en dörröppnare i dessa 
sammanhang. Han menar att det är slagsmål om pengarna och att en del företag kanske 
skänker pengarna till Cancerfonden eller något liknande. De argument som han främst 
använder för att sälja in damfotboll bland sponsorer är att det är en tjejidrott och att det är 
viktigt att företagen inte bara sponsrar herridrotten utan att man måste se till att man också ger 
pengar till flickorna. Dessa argument köper många företag faktiskt då han upplever att många 
nog tycker att tjejidrotten har varit missgynnad. Han argumenterar också för att KIF Örebro är 
en bra klubb och att de har ordning och reda på administration och ekonomi. Han brukar även 
berätta för sponsorerna om att klubben jobbar väldigt mycket med ungdomsverksamhet och 
att föreningen jobbar väldigt mycket med att utveckla egna talanger i närområdet, inte bara 
Örebro men inom ett område av 10-20 mil. Han riktar sig främst mot länssponsorer. Petersson 
menar också att det är viktigt för Örebro att staden blir en plats på kartan och att det är trevligt 
att gå och titta på tjejfotboll och att tjejerna har utvecklats enormt om man ser till de senaste 
åren.  
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De följer upp förstagångssponsorer genom följa upp dem under säsong, har sponsorträffar 
med dem och efter säsongens slut tar de kontakt med dem igen och stämmer av 
erfarenheterna. Om sponsorerna är nöjda och fick det klubben hade utlovat så kan de ofta 
tänka sig att sponsra klubben igen.  Klubben försöker också få lite längre kontrakt med 
sponsorerna och inte bara ettårskontrakt.  
 
Petersson vill inte kalla det för databas men menar statistiken och uppgifter kring sponsorerna 
finns. Klubben har kontroll över sina sponsorer genom excelark och listor för varje år. 
Föreningen noterar även vilka som vill komma tillbaka som sponsorer men som av olika skäl 
inte kan vara med kommande säsong. Det är alltid lättare att göra affärer med befintliga 
sponsorer istället för att försöka jaga nya. När det gäller publiken så tror Petersson att den ofta 
är ad hoc. I ett vanligt företag menar han att man alltid har en mängd uppgifter om alla kunder 
men det har inte klubben om sina åskådare. Han anser att det skulle vara en intressant idé att 
utveckla men menar att klubben skulle behöva hjälp av någon som kan bygga upp dessa 
system.  
 
Petersson efterlyser utbyte mellan olika klubbar och att detta utbyte inte behöver gälla fotboll. 
Han menar att de damallsvenska klubbarna skulle kunna träffas och diskutera publikfrågor. 
Han anser att lagen inte konkurrerar med varandra om publiken utan borde snarar hjälpas åt 
att locka publik till matcherna. Alla allsvenska damlag vill ju ha så mycket publik som möjligt 
och när andra klubbar kommer hit och spelar så skulle de ju få del av en ökad publik. 
Petersson anser att oavsett nivå så är det viktigt för alla klubbar att ha ordning på sin ekonomi 
och administration för om inte detta fungerar så blir det inget idrottsligt. Det gäller att skapa 
goda förutsättningar för klubbarnas medlemmar att kunna lyckas som idrottsmän. 
Avslutningsvis så menar Petersson att det går ju att samarbeta mellan olika idrotter och 
mellan män och kvinnor. Han ger exemplet med det allsvenska damlaget Linköping FC och 
elitserielaget i hockey Linköping HC som samarbetar och drar nytta av varandra och byter 
erfarenheter. På vintrarna är det herrarnas hockey som gäller och på sommaren är det 
damfotbollslaget. Detta gör att lagen kan samarbeta marknadsföringsmässigt och ser det som 
en stor fördel för att kunna locka publik.  
 
Övrigt 
 
Klubben skulle kunna bygga upp någon slags register där man ber kunderna fylla i när de går 
genom vändkorset. Alla kommer ju inte att göra det, men några kommer att göra det och så 
kan man långsamt bygga upp en databas och efter ett antal år så har man ju 5000 intressenter i 
databasen ju. När det gäller att använda Internet så har klubben kontakt med en 
marknadsföringsfirma och de jobbar även med andra idrottsklubbar t ex Göteborgs allsvenska 
herrar. Den firman försöker få kunderna att bli registrerade på någon typ av emailadress och 
använder sedan databasen för att snabbt kunna skicka ut information till de här kunderna. Så 
den idén köper jag. Men de skulle behöva hjälp av någon som kan detta och har systemen. 
Klubben skulle kunna börja med att lägga in hela medlemsregistret och sedan är de igång.  
 
Han tycker att jag tar upp för lite om direktsponsring och sponsring som ett sätt att få in 
pengar i min studie och att jag bara är intresserad av hur man får in pengar genom 
matcharrangemangen. Men eftersom det är ett brett ämne så det får väl någon annan skriva 
om det, säger han. Något annat han vill ta upp är att det gå att samarbeta mycket mer när det 
gäller sponsring och ta in pengarna. Kan man dra nytta och erfarenhet av varandra? Hur gör 
Umeå? Det behöver inte gälla fotboll. Han har bl a diskuterat hur Lindesberg i handboll gör 
och utbyta erfarenheter med dem eller andra. Det är mycket runtomkring en idrottsförening 
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som måste fungera. Idrottsföräldrarna är stora sponsorer och småklubbarna lever av detta, de 
får man inte glömma. Han jobbar helt ideellt, det skiljer sig från vecka till vecka hur mycket 
han jobbar. Vissa veckor jobbar han 8 timmar för klubben och vissa veckor inte alls. 
 
 
 
KIF Örebro, kompletterande intervju med kanslichefen, Thomas Rasmusson, 2007-01-
12, 41 minuter.  
 
Bakgrundsinformation 
 
Thomas Rasmusson, 45 år gammal är den administrativt den ende anställde för KIF Örebro 
dam. Han har snart arbetat i ett år på KIF Örebro. De andra som är anställda på klubben är 
tränare av olika slag i olika befattningar. Rasmusson rekryterades till detta jobb i början av 
2006. Han har jobbat tidigare med Närke basket som är en dambasketförening som under 
1990-talet var ledande inom svensk dambasket. Denna basketförening gjorde en resa likt den 
som KIF har startat i Örebro. Han anställdes för att KIF Örebro ansåg att han hade den 
erfarenhet som krävs för att jobba med elitsatsningar. Rasmusson berättar om den ärliga 
bakgrunden. – ”Sanningen är den att vi är urdåliga på matcharrangemang”. Det är för 
närvarande inte är någon som har det arbetsfältet och att han som nyanställd kanslichef har 
förbarmat sig över det under året som har varit.   
 
 
Kunder, konkurrenter och marknadsföring generellt 
 
Rasmusson uppger att det genomsnittliga antalet åskådare per match är 855 personer per 
match säsongen 2006. Säsongen innan var det ytterligare 500 personer. KIF Örebro följer 
dessvärre den negativa publiktrend som damallsvenskan har haft det senaste året. Han menar 
att mycket av det förlorade antalet åskådare kan för KIF Örebro: s del förklaras i en enskild 
match. Matchen mot Umeå UIK 2005 lockade 5200 personer och förra året 3200 personer. 
Rasmusson berättar att de 2000 personer som skiljer ger stort utslag för det genomsnittliga 
antalet åskådare då klubben i övrigt har relativt låga publiksiffror. Han menar att om man 
bortser från denna match så låg publikgenomsnittet på ungefär samma nivå som under 
säsongen 2005. 
 
Generellt så menar Rasmusson att KIF Örebro har bedrivit få medvetna aktiviteter för att 
locka publik till matcherna. Han menar att det är ett relativt obearbetat område. Han tror att 
det beror på ”slumpens skördar” vilka publiksiffror det är från år till år då han anser att antalet 
åskådare inte kan härledas till särskilda marknadsföringsaktiviteter. När det gäller särskilda 
”åskådartoppar” så har det varit speciellt mycket publik när KIF Örebro har mött Umeå IK.  
 
För övrigt så är det bättre publiksiffror i början av säsongen, i mitten av sommaren är 
publiksiffrorna riktigt dåliga och så är de hyggliga igen under hösten/vintern. Han anser inte 
annars att publiksiffrorna kan kopplas direkt till andra lag eller tabellplaceringar som 
motståndarlagen har. Detta tror Rasmusson dock kan bero på att klubben under säsongerna 
2005 och 2006 inte heller varit i ett skede där de tävlat om topp- eller bottenplaceringar utan 
snarare varit ett stabilt mittenlag i tabellen.  
 
Den officiella siffran för Behrn arenans maxkapacitet är 13 000 åskådare efter byggnationen 
av den nya läktaren. Han definierar publiken som ”en stor familj”. Han upplever att det är 
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många i publiken som är nära och kära som har en knytning till föreningen och spelarna eller 
laget på något sätt. Publiken är huvudsakligen familjemedlemmar, arbetskamrater, 
ungdomslag och ungdomsfotbollsspelare. Rasmusson menar att de tydliga aktiviteterna för att 
locka kunder har lyst med sin frånvaro. Klubben har gjort en del sådana inslag men det har 
”spretat lite åt olika håll” mycket beroende på vem som är matchvärd223. Vid ett par tillfällen 
har klubben försökt locka hyresgäster som publik genom de bostadsbolag som har sponsrat 
matcherna. Vid andra tillfällen har det varit andra stora företags kundkretsar klubben har 
försökt locka till matcherna. Ibland har föreningen även medverkat i aktiviteter vid olika 
köpcentra där klubben har delat ut biljetter till kunder som har varit där. Han menar 
sammanfattningsvis att det inte är tydligt vad klubben har jobbat mot.  
 
Rasmusson berättar att de i klubben har diskuterat att rikta småaktiviteter mot 
fotbollsspelande tjejer och deras familjer och det är en plan och en strategi föreningen 
definitivt kommer att följa upp under kommande säsong 2007. Men detta arbete har inte varit 
så jättetydligt fram till nu. KIF Örebro försöker ta inträde av så många de kan. Det finns dock 
s.k. lagbiljetter som ett ungdomslag får använda för att komma in på matchen gratis om de 
kommer gemensamt som lag iklädda klubbens träningsoveraller.  
 
Sponsorerna har också möjlighet att göra aktiviteter för sina kunder och då kan det ges ut en 
del fribiljetter. Men klubben försöker i störst möjliga utsträckning att ta betalt av sina kunder. 
Rasmusson menar att KIF Örebro egentligen inte gör någonting för att försöka behålla de 
åskådare som de väl lockat. Damallsvenskan anordnade däremot centralt en supporterkampanj 
under säsongen 2006.  Det var en lojalitetskampanj där alla allsvenska lag hade en tävling på 
respektive ort där åskådaren stämplade sitt specialgjorda lojalitetskort varje gång denne var på 
en match. Den person som vid sista hemmamatchen hade 10 eller 11 stämplar tävlade om ett 
förstapris som var ett presentkort på en resa för några tusen kronor.  
 
De som hade lite färre stämplar tävlade om ett glasföremål med ett värde av 3500 kr. Utöver 
detta var det en mängd småpriser. Det var en kampanj som alla damallsvenska klubbar 
genomförde och kampanjen var initierad av EFD224. Denna aktivitet var till för att locka till 
troget tittande på damallsvenskans matcher. Han har inte fått någon officiell utvärdering av 
kampanjen men i Örebro så var det i slutet av säsongen ungefär 50 personer som tävlade om 
olika priser. Om denna kampanj ökade antalet lojala åskådare tycker han är svårt att säga då 
många av dem som tävlade var otroligt kända ansikten. Han ser det som sannolikt att de hade 
kommit till matcherna i alla fall men han anser att kampanjen var ett bra försök och initiativ 
för att försöka locka lojala kunder.  
 
KIF Örebros entré- och kioskintäkter är 300 000 kr och klubben omsätter 4 miljoner vilket 
innebär mindre än 10 % av den totala omsättningen. Så matcharrangemangens intäkter är 
väldigt små i förhållande till omsättningen. För KIF Örebro: s del så står sponsorintäkterna för 
ungefär 30 % av klubbens totala omsättning.  
 
Några studenter på Örebro universitet har fått i uppgift att försöka att ta reda på vilken publik 
KIF skulle kunna nå och hur de ska arbeta för att nå dem.  
 
                                                 
223 Matchvärd är det sponsorföretag som står som värd för de olika matcherna. 
224 EFD bildades 1978 och är en frivillig sammanslutning av föreningar tillhörande det svenska seriesystemet 
Damallsvenskan och Division 1 för damer. EFD arbetar för att åstadkomma ett fast samarbete de anslutna 
föreningarna emellan och arbetar för gemensamma intressen inom damfotbollen. 
 



 120

Rasmusson anser att det är en mängd faktorer som ska till för att damallsvenskan generellt ska 
locka publik till sina matcher. Han väljer att plocka ut de viktigaste faktorerna och han börjar 
med att säga att det är jätteviktigt att klubben når sina egna ungdomar som spelar fotboll. För 
att kunna göra det så handlar det för KIF Örebros del om att lyfta fram sina damspelare så att 
de blir förebilder och kända ansikten på orten. Han anser det vara viktigt att KIF Örebro blir 
känd som förening hos ungdomslagen och att klubben marknadsför sig och får ungdomarna 
att börja komma till klubbens matcher. Han menar även att det är viktigt att damallsvenskan 
gemensamt kan få olika tv-avtal där de kan göra idrottsliga resultat med landslaget och 
ungdomslandslagen för flickor så att damfotbollen även syns och beskrivs. Detta är viktigt för 
Rasmusson menar att idrottsevenemang i Sverige som har en stor publiktillströmning också 
har bra draghjälp av media. Sammanfattningsvis så anser han att ungdomsspelare, Tv-
sändningar och internationella framgångar är viktiga faktorer även om det finns mycket mera 
som kan göras för att damallsvenska matcher generellt ska locka publik.  
 
Rasmusson tror att klubben konkurrerar med väldigt mycket när det gäller publiken. Han tror 
att det handlar främst om att det handlar om tid som är en bristvara för väldigt många. Så det 
gäller för klubben att fråga sig hur de kan få människor att satsa tid på oss. Vad kan göra att 
folk avsätter en eftermiddag för damfotboll. Det handlar inte så mycket om pengar eller 
entrépriser om publiken kommer till matcherna eller inte, tror Rasmusson.  Eftersom 
konkurrensen är total och det är människors fritidssysselsättningar som han anser att 
damallsvenskan konkurrerar med så blir det därför extra viktigt med vilka klubben försöker 
attrahera också. Han tror inte att det fungerar att planlöst gå ut och tro att man kan locka kreti 
och pleti. Klubben behöver utföra riktade aktiviteter mot särskilda grupper, t ex 
ungdomsgrupper och att ”rida på” deras redan befintliga intresse för fotboll.  
 
Han anser att damidrott redan i grunden skiljer sig väldigt mycket från herridrott. Damidrotten 
står för andra värden. Han anser att fair play gäller i större utsträckning för damidrotten och 
generellt är de väldigt genomtänkta idrottsmänniskor som kan vara förebilder. Damfotbollen 
rymmer många goda värden anser Rasmusson. Damfotbollen är lustfylld, kamratlig, det finns 
en gemenskap där man tar hand om människor och inte bara spelare.  Han anser att mycket 
annan idrott i etern är sådan som bara handlar om pengar och utslagning. Alla dessa olika 
faktorer gör att han anser att damfotbollen skiljer sig mycket från sina konkurrenter. 
Rasmusson menar att klubben kan använda sig av dessa värden och egenskaper framförallt 
gentemot sponsorer och mot kommunen.  Damfotbollen kan locka yngre tjejer till 
meningsfyllt hälsoarbete, att röra på sig och hålla på med idrott. Han vet däremot inte riktigt 
hur dessa goda värden ska användas för att locka mer publik även om han tror att detta är 
värden som borde och måste lyftas fram även i syfte att locka mer publik. 
 
Örebro är ingen väldigt stor stad och herrfotbollslaget Örebro SK har gått upp i 
herrallsvenskan och de har satsat oerhört hårt på att bearbeta sponsormarknaden och 
publikmarknaden så blir ju det förstås en skarp konkurrent när det gäller att övertyga 
sponsorer om att de borde satsa pengar i KIF Örebros verksamhet och göra aktiviteter kring 
de matcherna. Det finns kanske även de som hellre väljer att lägga sin tid på att titta på Örebro 
SK i allsvenskan istället för att titta på damallsvenskan.    
 
Rasmusson anser att KIF Örebro har lyft sig rejält fotbollsmässigt men även 
organisationsmässigt under de sista säsongerna och blivit ganska välkända på orten. Mycket 
av detta tror han beror på Pia Sundhage som är KIF Örebros tränare. Sundhage är en profil 
som flitigt används som föreläsare och är ute i media och företagsvärlden. Sundhage är 
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klubbens stora marknadsförare och har så varit under de senaste åren. Sundhage utgör ett 
viktigt inslag då hon är en tränarprofil som i högsta grad syns lokalt. 
 
KIF Örebro sjösätter även en fotbollsakademi där klubben framförallt mot Fotbollssverige ska 
marknadsföra sig med en akademi där man som talang verkligen ska få chansen att bli så bra 
man någonsin kan bli. Akademin har börjat men kör på med ännu större kraft där klubben ska 
marknadsföra sig mot Fotbollssverige. Sedan kommer den där spretigheten som han talade om 
tidigare. Föreningen har en liten aktivitetsplan för hur KIF Örebro ska annonsera kring 
matcherna och där spelarna är ute lite här och var inför matcherna och talar om att det är en 
fotbollsmatch på gång. Han menar att klubbens strategi är att satsa lite mer pengar på 
annonser och att klubben verkligen har för avsikt att synas i lokaltidningen. KIF Örebro har 
satsat pengar på att synas i tidningen vid flera tillfällen innan varje match så det har varit ett 
tema under året där klubben har försökt göra lite skojiga slogans och olika spelare har funnits 
med i denna satsning.  Klubben har även bedrivit utåtriktade aktiviteter någonstans inför varje 
match. De har haft olika aktiviteter i köpcenter, på ett antal skolor, i centrum av Örebro eller 
liknande. Spelarna har då varit ute på dessa aktiviteter och spelat fotboll på ett torg eller 
jobbat för Axa, bjudit på bröd någonstans och delat ut fribiljetter. KIF Örebro har genom 
dessa olika aktiviteter försökt locka mer publik till matcherna.  
 
Resultatet av alla dessa aktiviteter anser Rasmusson dock vara dåligt. Klubben har inte gjort 
en professionell mätning men klubben kan i alla fall se hur många av fribiljetterna som 
kommer tillbaka till entréerna vid matcherna. Han berättar att fribiljetterna kommer tillbaka 
till arenan i väldigt liten omfattning. Det är möjligt att dessa aktiviteter på lång sikt ytterligare 
stärker klubbens föreningsnamn och varumärke och att insatserna kan vara värdefulla på sikt 
men på kort sikt så lockar det inte en massa publik och klubben upplever inte att de får 
tillbaka det som de satsar i tid och pengar.   
 
Sportmarknadsföringsmixen 
 
I samband med fotbollsmatcherna så erbjuder KIF Örebro produkter och tjänster som 
kioskförsäljning där åskådarna har möjlighet att köpa godis, dricka, kaffe, korv med bröd. 
Något annat erbjuder klubben egentligen inte förutom trevlig fotboll. Det företag som är 
matchvärd har däremot chans att göra väldigt mycket och klubben försöker lobba hårt för att 
matchvärdarna ska göra mer. Det har varit mycket utdelning av giveaways under säsongen 
och företagen som kommer till arenan har mer eller mindre tvingats till att dela ut solskärmar, 
mjukisdjur eller nyckelringar och liknande till den publik som kommer på matcherna.  
 
Matchvärdarna har någon typ av besöksplats, en monter eller liknande på arenan där företagen 
kan profilera sig och erbjuda besökarna någonting speciellt. Rasmusson menar att det är upp 
till företagen vad de vill hitta på i samband med match men klubben arbetar tillsammans med 
företagen för att de ska bidra till en bättre miljö och ”bättre kosmetik” för att åskådarna ska 
erbjudas något mer än bara fotboll. KIF Örebro säljer inga supporterprylar förutom halsdukar 
som de alltid har liggande framme och det säljs inte så många av dessa halsdukar. En 
förbättring inför säsongen som kommer är redan klar då KIF Örebro kommer att ha bedriva 
souvenirförsäljning i samarbete med Örebro SK. Detta kommer att innebära att klubbarna ska 
sälja souvenirer åt varandra på respektive matcher.  
 
Klubben har inga speciella strategier när det gäller inträde till matcherna. Han vill inte påstå 
att de har någon speciell strategi än att de kör på i gamla mönster. En strategi eller tanke har 
dock varit att försöka locka olika lag med lagbiljetter. Entrépriserna är 80 kr för vuxen och 40 
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kr för ungdom, student och pensionär. Åskådarna kan bara köpa biljetterna till matcherna i 
samband med match i biljettluckan och där kan man också köpa en säsongsbiljett om man vill 
det. Biljettluckorna öppnar en timme innan match. Det vanligaste är att publiken löser 
matchbiljett för matchen de ska se på vid det tillfället. När det gäller säsongsbiljetter så brukar 
klubben sälja ungefär ett 20-tal i början av säsongen, mer är det inte. Rasmusson anser att de 
viktigaste faciliteterna idag vid matcherna är korvförsäljningen även att det finns rikligt med 
toaletter för både tjejer och killar. Arenan har varit en byggarbetsplats under de två senaste 
åren och det har fram tills nu inte funnits någon VIP-plats, men det kommer det att finnas då 
det är klart. De kommunikationsmetoder klubben använder för att marknadsföra matcherna är 
annonser i tidningar och radioreklam på Radio Rix FM inför varje match. Det mest 
övertygande sättet att locka publiken till matcherna anser Rasmusson handla om att lyfta fram 
de landslagsspelare klubben har och enskilda individer i laget. Klubben har duktiga tjeckiska 
spelare som har blivit kända och det har lockat en del publik som kommer för att se dem 
spela. Han avslutar med att säga att profiler i laget är viktiga.    
 
Kundnöjdhet 
 
Rasmusson menar att vädret och upplevelsen av fotbollsspelet är avgörande faktorer för att 
publiken ska känna sig nöjda med köpet.  För att åskådarna ska bli nöjda så gör klubben allt 
de kan för att stärka själva fotbollsspelandet. Det går enormt mycket resurser till laget för att 
utveckla spelarna och spelet. KIF Örebro har många olika tränare av olika slag och bra 
träningsmöjligheter och krutet har verkligen legat på detta under ett par års tid. Komforten på 
stadion har också förbättrats och åskådarna behöver inte bli blöta en regning dag när de tittar 
på fotbollsmatcherna om de inte vill det. Rasmusson menar att yttre omständigheter påverkar 
alla typer av utomhusarrangemang. Klubben kontrollerar inte om kunderna är nöjda eller inte 
utan går på känsla och agerar utifrån vad de får höra.  
 
Relationsmarknadsföring 
 
Rasmusson berättar att KIF Örebro inte har någon speciell relation till trogna supporters. 
Klubben har en del trogna supporters och sponsorer som de knutit nära band till. De har även 
regelbundna möten och aktiviteter med deras sponsorer. När det gäller spelare i föreningens 
egna ungdomslag så försöker klubben anordna så många möten som möjligt med spelare och 
tränare från A-laget tillsammans med spelare från den yngre generationen. Rasmusson ger 
exempel på julträffar, träningar, ledare som kanske kommer ner och leder ungdomsträningar 
och liknande som exempel på dessa aktiviteter. För vuxna människor så erbjuder klubben 
platser i spelarbussen så att de som vill får följa med och titta på när laget spelar 
bortamatcher. Klubben har ingen uppföljning av förstagångskunder och de har heller inga 
planer på att införa någon sådan uppföljning i den närmaste framtiden. KIF Örebro har listor 
på sina sponsorer och deras medlemmar finns med i klubbens egen databas men föreningen 
har inte någon databas som är speciellt utformad eller riktad mot publik. De har pratat om det 
i klubben och de har ett företag i Örebro som försöker ordna detta. Detta företag jobbar även 
med hockeylag i elitserien som t ex HV71, Färjestad och Frölunda hockey i syfte att arbeta 
fram databaser där klubbarna kan erbjuda olika saker och koppla ihop det med även andra 
företeelser.  
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Sunnanå SK 
 
Intervju med marknads- och informationschef, Inger Arnesson, 2007-01-12, xx minuter.  
 
Bakgrundsinformation 
 
Inger Arnesson är 53 år gammal och hennes bakgrund är att hon har spelat fotboll på hög nivå 
själv. Först spelade hon i sin hemorts sportklubb först och därefter i Öxabäck IF225 i nästan 10 
år innan hon flyttade till Sunnanå i Skellefteå 1982 och spelade sina sista 5-6 säsonger. Hon 
har spelat i damlandslaget som både landslagsmålvakt och utspelare. Arnesson är utbildad 
fritidspedagog. Hon har även läst 10 poäng marknadsföring och så gick de en sport 
managementutbildning i Örebro som alla allsvenska föreningar blev inbjudna till. Så 
klubbarna åkte dit på utbildning några gånger under två år. Om man ville ha högskolepoäng 
så fick man det. Hon anser sig alltid ha varit en föreningsmänniska och var ledare redan då 
hon var 16-17 år. Hon har varit anställd i föreningen i princip sedan 1991 då hon fick ett 
diskbråck och bytte från barnomsorgen till detta jobb. Arnesson har jobbat både i Sunnanå 
Utveckling AB som är ett utbildningsbolag som ägs av Sunnanå SK. De senaste 4-5 åren har 
hon koncentrerat jobbat som kanslichef och med marknadsrelaterade uppgifter på klubben. 
Hon tycker det är svårt att sätta en titel på sitt arbete men hon är egentligen marknadschef om 
man tittar krasst på vad hon gör. ”Sedan eftersom det är en förening så gör man ju lite av varje 
ändå.” Detta innebär att hon fungerar som personalchef också men hon uppger att den 
slutgiltiga titeln blir marknads- och informationschef. Arnesson jobbar med marknadsföring 
för hela klubben men de flesta väljer ju aktiviteter kring damallsvenskan även om vi har stor 
ungdomsverksamhet. Sunnanå SK har ett herrlag i division 3 också men det laget samarbetar 
även med Skellefteå FF.  
 
Arnesson jobbar som heltidsanställd på Sunnanå SK. En person jobbar med ekonomi, en 
vaktmästare, en halv på administration och en person är lönebidragsanställd, vilket hon i en 
bisats menar är den traditionella föreningsstrukturen, Sedan har klubben från och med den 
första januari 2007 anställt en kille som gjorde sin arbetspraktik genom arbetsförmedlingen 
förra året tillsammans med Inger och som ska jobba som evenemangsansvarig och även med 
marknad. Han har ingen direkt utbildning men han har jobbat med Skellefteåmässan och 
evenemang innan. Det är ingen annan planerad framtida satsning på marknadsavdelningen i 
nuläget. Det kan dock vara så att klubben ibland köper in konsulter när det gäller att göra 
matchprogram. Sunnanå SK samarbetar också med reklambyråer och fotografer. Arnesson 
menar att man kan samarbeta på många olika sätt och att det kan vara i sponsring i det också. 
Det damallsvenska lagets mål och visioner är att klubben sportsligt sett ska vara med uppe i 
toppen av serietabellen. De satsar ganska hårt på att ta sig upp till topp fyra och sedan ut i 
Europa i sikt. Sunnanå SK satsar också på att vinna SM inom denna period.  
 
Kunder, konkurrenter och marknadsföring generellt 
 
Genomsnittligt antal åskådare per match säsongen 2006 var 623 st. Det var lite lägre än 2005. 
Arnesson tycker inte att debatten alltid är så nyanserad när det gäller damfotbollens 
publiksiffror. Hon anser att media sparkar lite grand på damsidan av fotbollen hon menar att 
det har varit likadant på herrsidan. Publiken minskade för hela fotbollen förra året och det 
finns ganska självklara saker som påverkade det och hon menar att VM var en av de stora 
förklaringarna till denna nedåtgående tendens. Arnesson anser dessutom att damallsvenskans 
                                                 
225 Öxabäck IF:s damfotbollslag bildades 1966 och betydde mycket för damfotbollens tidiga utveckling i 
Mellansverige. 
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spelordning var under all kritik förra året och att de svikande publiksiffrorna även beror på 
detta. Det var alldeles för långa glapp mellan matcherna i omgångarna och det var för mycket 
uppehåll för EM-kval och VM-kval. Detta innebar att publiken inte visste om damallsvenskan 
spelade eller inte.  
 
När det gäller åskådartoppar så anser Arnesson att säsongspremiären alltid är en bra match om 
man ser till antalet åskådare. Matcherna mot Umeå IK lockar också mycket publik eftersom 
det blir ett norrlandsderby. I somras hade klubben ovanligt mycket publik under 
semestermånaden annars anser Arnesson att det kan vara svårt att locka publik under denna 
tid. Under juli 2005 var det också bra med publik. Det tror hon framförallt beror på att ”man 
spelar när gräset är grönt” och det är faktiskt viktigt för då kan publiken sitta ute och titta på 
fotboll i kvällssolen. De är lediga och känner att de har möjlighet att slappna av och att de har 
möjlighet att göra saker de kanske inte orkar eller hinner med att göra under vardagen. Det är 
också mindre aktiviteter under semestermånaden. En sak som Arnesson också tror är viktig är 
att fotbollen är en sån stor folkspor vilket visar sig i Skellefteå där de har en enormt stor 
kommunfotboll. När det gäller kommunfotbollen så är det flera hundra lag. Det går ju inte att 
undvika att det spelas andra matcher samtidigt som en allsvensk match. Damallsvenskans 
matcher spelas ofta på helger och då är det ofta väldigt många ungdomsmatcher som spelas. 
Detta innebär att det är många barn och föräldrar som är på sina egna matcher och detta gör 
att de kanske inte har möjlighet att gå och se en allsvensk match. Klubbens stadion har 
kapacitet för ca 10 000 åskådare och det är läktare under tak för ungefär 1000 personer. 
Utöver detta så är det mobila läktare utan tak på ena sidan av arenan. Av Sunnanås intäkter så 
är det en väldigt liten andel som kommer från matcharrangemangen. Hon uppskattar denna 
andel att vara mellan 7-10 %. Den stora intäkten för klubben är sponsring som står för 85-90 
% av Sunnanå SK: s intäkter.  
 
Klubbens åskådare är framförallt ungdomar under 15 år som själva spelar fotboll i ett 
ungdomslag. Sedan är det en gammal ”Sunnanåkärna” bestående av gamla Sunnanåare. 
Föräldrar, grannar, klasskompisar till spelare hör också till dem som kommer och tittar på 
matcherna. Sedan tycker hon sig se att det är fler pensionärer än man tror som sitter med i 
publiken. Det är ganska många lite äldre som går och ser på fotbollen, är intresserade och som 
följer laget. Därutöver är det matchvärden eftersom klubben har företagsarrangemang i 
samband med matcherna och dessutom anställda, personal och kunder på alla olika 
sponsorföretag. Sunnanå SK försöker locka ”alla” kunder till matcherna vilket bland annat 
innebär alla klubben våra sponsorer och det är ju flera hundra från olika branscher. Detta kan i 
sin tur leda till att olika matchsponsorer bjuder in sin personal, deras familjer och deras 
kunder till matcherna. Matchvärdarnas uppgift är att bjuda in publiken och klubben håller i 
arrangemanget och bjuder dem på något lätt tilltugg, har en föreläsning eller träff före med 
spelare och tränare. Sedan får de se matchen och i pausen får de något tilltugg och ibland kan 
det vara något efter matchen också. Det är relativt många företag som köper dessa tjänster och 
det gör företagen gärna men det beror huvudsakligen på om matchdagarna passar dem eller 
inte. Det fungerar bättre på vardagar än på helger för att om företagen bjuder in kunder och 
personal så är det svårare att få dit dem under en helg när de är lediga från jobbet.  
För att försöka behålla företagskunderna så anser Arnesson att det är viktigt att det är god 
kvalitet på det klubben gör i dessa sammanhang. Det är viktigt att klubben är serviceminded 
och har folk som tar hand om sponsorerna och att klubben har ett högt kvalitetstänkande. 
Sedan är det viktigt att också ha kontinuerlig kontakt med sponsorerna. Någon kartläggning 
eller undersökning av publiken har inte gjorts. Klubben hade tänkt göra en 
marknadsundersökning för två år sedan men det blev aldrig så beroende på klubbens ekonomi 
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och tidsbrist vilket innebar att detta prioriterades bort. Det finns inte några planer på att göra 
detta i den närmaste framtiden.  
 
För att damallsvenskan ska locka mer publik till sina matcher så anser Arnesson att det krävs 
att lagen spelar bra och positiv fotboll. Hon anser också att det är viktigt att vinna om de 
enskilda lagen ska få mycket publik. Det kommer alltid mer publik när man vinner. Spänning 
i matcherna, att damfotbollen får uppmärksamhet och att mediebevakningen är bra är också 
jätteviktigt för att locka åskådare.  
 
Hon anser också att det är viktigt att klubbarna har bra annonseringar och affischeringar om 
när matcherna är och att de syns på olika sätt i området där man bor. Det kan vara många 
olika aktiviteter för att synas. Utöver detta så ser hon det som en utveckling för klubbarna att 
ha säljare som arbetar för dem även om det är något som inte traditionellt hör till idrotten. 
Men hon anser att kvinnor och män i idrotten är oftast väldigt målstyrda och kan därför oftast 
bli bra säljare och marknadsförare, men det är däremot få som är tränade i det. Utbildning är 
därför viktigt anser hon och att klubben har en policy och grundvärden som hjälper till att 
stödja detta och utveckla en professionell organisation. Arnesson att de allsvenska klubbarna 
på den här nivån bör ha professionella säljare och inte bara människor som arbetar ideellt. De 
damallsvenska klubbarna behöver vara ute varenda dag och att ha anställda tjänar 
föreningarna på i slutändan och hon anser att klubbarna måste vara modiga och våga göra 
detta. 
 
Arnesson anser inte att damlaget har någon annan konkurrens än ungdomsfotbollen i 
Skellefteå. Sunnanå SK har ett herrlag också men det spelar bara i division 2. Herrlaget har ju 
inte heller de publiksiffror som damlaget har. Det är framförallt attityder i samhället som hon 
tycker att damlaget konkurrerar med och hockeyn. Ishockey är den största sporten i Skellefteå 
och det är en hockeykultur i samhället. Ishockeylaget spelar ju i och för sig inte på sommaren 
men någon gång i oktober kan matcharrangemangen faktiskt krocka. Under denna höst så var 
det krock under två helger och det syns direkt på damlagets publiksiffror. 
 
Sunnanå SK skiljer sig från sina konkurrenter genom att nästan alla har varit med i 
ungdomsfotbollen och mycket grundar sig där. Damlaget har också en tydligare 
professionalitet eftersom de spelar på en högre nivå och det kräver också ett mer ekonomiskt 
tänkande. Arnesson menar att det allsvenska damlaget är en allmän stolthet i stan, de som bor 
i Skellefteå känner stolthet över att de har ett elitlag i Skellefteå och vill gärna följa dem. 
 
Arnesson menar att potentiella kundgrupper är att försöka locka ännu fler ungdomslag att 
komma till matcherna. Hon anser att eftersom Sunnanå SK är en väldigt stor förening med 
många lag så bör damlaget först och främst lyckas med att få dit alla sina egna lag att gå och 
titta på fotboll. Hon tror också att det fortfarande finns en stor potential när det gäller att locka 
annan publik och företag. Arnesson menar dock att det hänger det ihop med vilken arena 
klubben har och hon menar att Sunnanå SK fortfarande är lite i bakvattnet när det gäller deras 
stadion eftersom hon anser att arenan bör ha lockande lokaler vilket den nuvarande inte har.  
Arnesson vill beskriva klubbens marknadsföring idag utifrån egna underrubriker. Sunnanå 
SK: s damlag jobbar med en grundidé av olika marknadsåtgärder vilket kan vara allt från att 
sälja in damlaget till stora huvudsponsorer till att göra matchprogram och liknande. 
Marknadsföringen innebär mycket kontakter med omvärlden och mycket information som 
skickas både externt och internt. Arnesson har utarbetat en kommunikationsplan och klubben 
har också gjort en marknadsplan med inriktning både mot publiken men även mot företagen. 
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Sunnanå SK har speciella strategier som de uppdaterar varje höst för att se om det är något de 
ska förändra till nästa år.  
 
Några speciella satsningar som klubben har gjort när det gäller att marknadsföra matcherna är 
t ex när de hade arrangerat en match mot Umeå IK som låg otroligt snett i tid och i konkurrens 
med ett annat evenemang. Denna match köpte en sponsor och bjöd alla på inträdet, vem som 
helst. Klubben arrangerade matchen som en familjematch och det var allt från ponnyridning, 
styltgångare, sådana som gjorde ballonger till djur, thaimat och massa roliga aktiviteter runt 
arenan. Arnesson menar att det var otroligt svårt att med det dåliga utgångsläget locka 3-3500 
personer till denna match så klubben gjorde denna satsning för att försöka locka massa publik. 
De lyckades locka minst 2000 pers till denna match trots detta svaga utgångsläge. Sedan har 
klubben gjort andra satsningar som att ha avslutningen på fotbollsskolan på matcher eller haft 
klasstävlingar där ju fler som kom och tävlade desto större chans att vinna pris till klasskassan 
Sunnanå SK: s damlag försöker att nästan varje match har något slags arrangemang som ska 
locka extra publik. Vissa matcher anser Arnesson vara större utmaningar än andra och det kan 
en anledning till varför klubben tar till de här aktiviteterna. Det är t ex en stor utmaning att ha 
mycket publik i oktober utomhus när det t o m kan komma snö i Skellefteå och då menar 
Arnesson att klubben får se till att ha några extraaktiviteter för att locka publik. Hon menar att 
det är viktigt att vara kreativ i de här sammanhangen. 
 
Arnesson menar att det inte är några särskilda möjligheter eller svårigheter med att 
marknadsföra damfotboll. Damerna har samma utgångsläge att marknadsföra sig utifrån 
affischer, annonser och liknande.  Det är däremot attityden utifrån och samhället i stort som 
hon anser påverkar mest. ”Damfotboll är inte lika roligt att titta på som herrfotboll” menar en 
del medan andra säger tvärtom, säger Arnesson. Hon anser att en yngre kille/man mellan 13-
35 år och som själva är aktiva fotbollsspelare är de som är mest skeptiska och svårast att locka 
till de damallsvenska matcherna medan äldre män är de mest positiva. Detta menar hon 
handlar mycket om attityder. Arnesson menar att för att jobba med dessa attityder så är det 
vardagliga arbetet med klubben och fotbollen viktigt för att visa hur bra damlaget är. Hon 
säger att detta kan visa på damernas professionalitet, deras goda engagemang, vilja, visioner 
och hårt arbete. Det gäller för alla som är delaktiga i det damallsvenska laget att hela tiden 
vara förespråkare för en bra verksamhet och vara stolta över denna.  Arnesson anser måste 
lobba hårdare för att få en bättre matcharena för att locka mer publik till matcherna. Det är en 
viktig vision för klubben men även en grundförutsättning då det också är en potentiell 
inkomstkälla för föreningen. Hon tror att det är viktigt att ha en bra matcharena där man kan 
arrangera bra matcher och dra mycket publik. En ordentlig fotbollsarena innebär att publiken 
får komma nära planen och få möjlighet att uppleva fotbollen på ett helt annat sätt. 
Upplevelsen av fotbollsmatcherna skulle bli mycket mer fartfylld än att som i dagsläget sitta 
på en läktare 10-15 meter bort.  
 
Sportmarknadsföringsmixen 
 
Förutom underhållningen på fotbollsplanen så erbjuder klubben supportershop, 
kioskverksamhet, företagsarrangemang, matmöjligheter och ibland musik och underhållning i 
samband med fotbollsmatcherna. Klubben har även publikvärdar. Pausunderhållningen kan 
bestå av t ex Taekwondouppvisning, cheerleaders eller ungdomar som spelar en kort 
minimatch.  En populär syssla som klubben haft de senaste åren är att damlaget har bjudit in 
klubbar i Skellefteå som kan få vara med och vara bollkallar eller fair-playtjejer under 
matcherna.  
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Sunnanå SK spelar på Norrvalla IP som är huvudarenan i Skellefteå. Det är en gammal 
idrottsarena och ingen fotbollsarena. Detta innebär att den inte är så tight och att det är 
löparbanor runt omkring planen och det finns inga lokaler i anslutning till arenan som kan 
underlätta för att ha ett företagsarrangemang för ca 60-100 personer. De faciliteter som finns 
runt arenan är en stadigvarande kiosk och sedan får klubben plocka in en mängd mobila 
kiosker vilket inte Arnesson inte ser som en fördel. Det finns ingenstans där åskådarna kan 
sitta inne och äta. På sommaren får klubben plocka upp tält, partytält och liknande när de 
arrangerar matcherna.  Arnesson har hållit på i flera år att arbeta fram möjligheter för en 
ordentlig fotbollsarena vilket har gått trögt men hon hoppas på den utvecklingen på sikt. 
Norrvalla IP ligger centralt till vid badhuset och det finns parkeringsplatser i närheten men det 
är inte tillräckligt med parkeringsplatser vilket är ett problem när klubben arrangerar stora 
matcher.  
 
Klubben har försökt att följa någon slags gemensamt utgångsläge för entrépriser i 
damallsvenskan vilket innebär 80 kr för vuxna och 40 kr för studerande och pensionärer. 
Sedan kan priserna ibland skilja sig i olika matcher t ex Umeå IK-matchen då de har 
numrerade nummer på läktaren eftersom det kommer mycket mer publik som vill ha 
läktarplatser och vill köpa biljetter på förköp. På andra matcherna föreningen ej erbjuda 
förköp även om det finns möjlighet att göra det för dem som vill. Det vanligaste är att 
publiken köper biljetterna på plats eller förköp via Ticnet. Det är också möjligt för åskådare 
att komma in på kansliet och köpa biljetter. Säsongskort finns att köpa på kansliet eller i 
samband med första matchen finns de även tillgängliga i biljettluckan.  
 
Arnesson berättar att Sunnanå SK har en lista på PR-aktiviteter som de gör före match. 
Klubben har en schematisk grovplanering som sträcker sig över hela säsongen men de har 
även en mer detaljerad plan. Damlaget gör en PM tillsammans med EFD där de skriver lite 
aktuell information om lagen och matcherna inför varje serieomgång. Dessa PM skickas 
centralt som klubbarna sedan förmedlar vidare till lokala tidningar och media, TV4 och lokal 
radio. När det gäller lokala aktiviteter så har Arnesson också ständigt en distributionslista som 
hon skickar till olika aktörer som t ex sponsorer, ledare i föreningen, medlemmar i föreningen, 
styrelsen och till olika nätverk som klubben har.  
 
När det gäller PR gentemot samhället så är klubben t ex med i projekt med Röda korset efter 
Tsunamikatastrofen för att samla pengar under matchen. Andra projekt damlaget medverkat i 
är Stoppa rasismen och Röda kortet.  Klubbens profil Hanna Marklund har också varit 
involverad i alkoholprojekt och drogprojekt i lokala förebyggargruppen.   
 
De kommunikationsmetoder som klubben använder sig av är email, telefon, radioreklam, TV-
reklam på Tv 4, bloggar på Norrans226 sida och på Skellefteå krafts hemsida och klubben har 
även en kille som bloggar på en Aftonbladet hemsida. Genom distributionslistorna så skickar 
Arnesson email till alla föreningar i Västerbotten, alla fotbollsledare i kommunen och till 
andra intressenter på olika listor. Hon anser att det mest övertygande sättet att locka publik är 
att spelare är ute i samhället och att folk får kontakt med dem. Hon tror att det lockar publik 
till matcherna om åskådarna får möjlighet att prata med spelarna, får möta dem i vardagen 
utanför planen och får ett ansikte på spelaren så att det blir intresserade av personen. Att detta 
är viktigt märker Arnesson med de unga fotbollsspelarna som kommer och tittar på 
matcherna. Damlagsspelarna blir idoler och det blir mera uppmärksamhet när de vet vem hon 

                                                 
226 Lokaltidningen Norra Västerbotten, även kallad ”Norran” 
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är och fått träffa henne och kanske komma ut på en träning hos dem. Då kommer det mer 
spelare och tittar.  
 
Kundnöjdhet 
 
Arnesson anser att den viktigaste faktorn när det gäller kundnöjdhet är att klubben håller vad 
de lovar. Om föreningen skriver avtal med olika kunder som sponsorer och liknande så är det 
viktigt att klubben verkligen gör vad de säger och att de har en bra dialog med företagen på 
olika sätt. Hon tror att allt är viktigt när det att publiken ska vara nöjda med ett 
matcharrangemang. Allt ifrån att sälja en glad korv och inte en slokande korv till att spela en 
offensiv, rolig fotboll där spelarna vågar mycket. Matchen i sig är viktig för nöjda kunder och 
att publiken känner en positiv stämning oavsett om det är tungt på plan eller inte. Arnesson 
säger att klubben arbetar för att kunderna ska bli nöjda genom att överträffa kundernas 
förväntan och att överraskningar kan vara ett medel för att uppnå detta. Det kan vara allt ifrån 
sportsliga överraskningar till att det kan vara någon överraskning på läktaren eller utanför 
arenan. Klubben kontrollerar om deras kunder är nöjda eller inte genom att helt enkelt prata 
med dem på arenan och ställa frågor.  
 
Klubben följer upp arrangemangen med de aktörer de har haft med i ett evenemang. 
Föreningen bjuder på en funktionärsfest för alla funktionärer efter säsongen. Arnesson menar 
att kundnöjdhet främst handlar om att hela tiden ha en bra kommunikation med de olika 
kunderna. Hon besöker sponsorföretagen och har en utvärdering med dem efter säsongen som 
har gått och diskuterar vad klubben skulle de kunna utveckla till nästa säsong och liknande. 
Föreningen har också sin hemsida där de har sin gästbok där de lägger ut frågor och 
information. Arnesson menar att hemsidan är ett viktigt redskap och det är viktigt att den hela 
tiden uppdateras. Hon jobbar själv bara med de marknadsmässiga uppdateringarna och sedan 
är hon snarare projektledare för att andra uppdaterar det sportsliga. Klubben har webbmasters 
i olika lag som gör uppdateringarna på ideell basis. Dessa uppgifter anser hon fungerar att ha 
på en ideell basis. Klubben har bland andra en kille som fotograferar på matcherna och en 
kille som skriver och en tjej som skriver inifrån laget. 
 
Relationsmarknadsföring 
 
Det som kännetecknar klubbens mest lojala kunder när det gäller publiken är att dessa har 
spelat i Sunnanå eller att de som spelar i laget är deras syskon, föräldrar och liknande. När det 
gäller andra aktiviteter kring matcher och klubben så är det långvariga relationer med 
sponsorer och med dessa relationer tycker hon att klubben har lyckats bra. Föreningen har 
behållit samma sponsorer och även utvecklat en del relationer. Det är viktigt för Sunnanå att 
förbättra sig och vara kreativa när det gäller att underhålla den långvariga relationen med 
sponsorer. Utvärderingsmötena på hösten är otroligt viktiga så att de inte säljer samma paket 
varje år och att klubben utgår lite mer utifrån sponsorernas verksamhet. Hon anser att det är 
viktigt att vara kreativ och hitta det unika i varje avtal. När klubben väl har lockat en kund så 
har de möjlighet att lyckas allt bättre. För att kunna göra det så gäller det att hela tiden ha en 
bra kundpolicy där man håller kontakten med kunderna. När det gäller ungdomsspelarna som 
är en stor del av den trogna publiken så gäller det att ha ett gott samarbete i Skellefteå för 
damfotbollens bästa och då handlar det inte bara om Sunnanå anser Arnesson. För att klubben 
ska kunna ha en elitverksamhet så krävs det att föreningen utvecklar de ungdomar som finns 
här i stan till att bli elitspelare. För att göra detta så har klubben en mängd olika 
samarbetsprojekt, utbildningar, utvecklingstillfällen tillsammans med olika klubbar runt 
omkring. Exempel på vad klubben gör är att elitspelarna åker ut och tränar ungdomslag, håller 
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föreläsningar, besöker föreningar och träffar ledarstaber. Klubben har ingen uppföljning av 
förstagångskunder då de ej vet exakt vem som kommer för första gången till deras matcher.  
 
Klubben har däremot uppföljningar kring de lagen som de har bjudit in som bollkallar och 
fair-playtjejer. Så på ungdomsnivå anser Arnesson att de har lite kontroll. När det gäller de 
äldre som går på fotboll för första gången har klubben däremot ingen översikt på.  Arnesson 
säger att klubben inte har tänkt så mycket på uppföljning av förstagångskunder men hon 
tycker däremot att det är en bra fråga att fundera över. Klubben utförde som de andra 
damallsvenska lagen lojalitetskampanjen ”Supporter 2006”. Hon anser att utfallet hos 
Sunnanå blev relativt bra. Hon uppskattar att klubben hade uppåt 80 stycken åskådare som 
tävlade i slutet. Hon tror att den här kampanjen kan ha lockat några åskådare som annars ej 
hade kommit till matcherna. Arnesson anser att varje sådan här insats för att försöka locka 
mer publik till matcherna har sitt marknadsvärde. Klubben har databaser och listor på sina 
kunder. Men all publik finns inte med i dessa uppgifter även om de har en del av publiken 
registrerade. Arnesson anser att det är ett oavbrutet arbete att jobba på denna databas. Hon 
anser att ju större databasen blir desto bättre är det. Hon uppger att Sunnanå SK har mellan 
800 -1000 medlemmar i sina register om inte annat och de får kontinuerligt medlemsutskick.  
 
Övrigt 
 
Redan när Arnesson var aktiv spelare så höll hon på att göra matchprogram så hon har hållit 
på med det mycket. Klubben kom fram till att hon var bäst lämpad till det här jobbet då de 
fokuserade marknadsmässigt ganska mycket mer. Det var mycket som hände vid den här 
tiden. Det blev allt högre krav och förväntningar på allsvenskan och VM-succén. Intresset och 
uppmärksamheten ökade och engagemanget. Spelarna blev mera professionella. Det var 
mycket sådant som hände då. Och då gjorde Sunnanå en sportslig satsning och anställde 
Arnesson för att ta hand om de frågorna.  
 
Fotbolls-VM för herrar i somras påverkade även damsidan mycket. Om man specifikt går in 
och tittar på damallsvenskans spelschema under säsongen 2006. Förra året var det te x en 
match i april och sedan var det uppehåll resten av månaden. Innan vi hade en hemmamatch så 
var de inne i mitten av maj och då undrar publiken vad som hänt sedan sist. Det var helt 
enkelt för dålig spelordning under säsongen 2006. Spela mot UIK är alltid en speciell match, 
derby.  
 
Man får inte glömma bort att det är ganska mycket utövare av fotboll jämfört med t ex 
hockeyn. Där är det mindre antal utövare och inte lika mycket matcher igång samtidigt. Detta 
syns mycket tydligare i en större stad än i en större stad. Klubben säljer sponsoraktiviteter 
från september nästan in i april. Sedan kan man sälja sådana här paket under säsongen också 
om det handlar om matchsponsring. Efter matcherna om klubben har haft en matchsponsor 
där då gör man en liten utvärdering tillsammans med dem. Ibland ringer hon och ibland 
mailar hon, det beror på. Men hon ser till att följa upp dem. God dialog krävs och en bra 
projektorganisation. Det räcker inte med syskon, mamma och pappa, mormor och morfar på 
våra matcher. Sedan är det viktigt att även ungdomsfotbollen i Skellefteå att de går och tittar. 
Den allsvenska damfotbollen är ju den bästa fotbollen de kan få gå och titta på i området. I 
utbildningssyfte och utvecklingssyfte så är det ju det bästa de kan få gå på så där är 
fortfarande en stor potentiell grupp både här i Skellefteå och utanför fortfarande anser Inger. 
Ibland kan jag tycka att det är mer intresse för de mindre orterna utanför att ta hit sina flicklag 
och så vidare. Det är en stor grupp. Sedan tror jag att det fortfarande finns en stor potentiell 
grupp av fotbollspelare över lag att gå och titta på fotboll. Här är hockeyn störst. Fotbollen 
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ligger lite i bakvatten. Men klubben ger sig inte. Det första som klubben blivit lovade är att 
det ska finnas en fotbollshall för träning men inte en fotbollsarena/matcharena. Vi har ju en 
fantastiskt bra arena på Sörvallen där vi sitter egentligen men vi får inte spela där för att de 
saknar vissa saker för elitlicensens kriterier. Annars skulle det bli en otroligt fin matcharena 
för fotboll. Damallsvenskan och division 2 herrar Skellefteå FF spelar på Norrvalla IP. ska vi 
lägga till eller plocka bort något, vad har fungerat eller inte. Detta görs av 4-5 personer som 
jobbar med detta. I höstas gjorde gruppen också en resa. De följde med laget till Linköping. 
Sedan åkte de vidare och gjorde ett besök på Kalmar FF. Sedan bilade de upp till Stockholm. 
Under dessa dagar pratade de om vad som hade hänt och hur de skulle vilja förändra och 
utveckla. Detta var en central grej men sedan har klubben jobbat med olika aktiviteter kring 
matcherna. De hade en landskamp här förra året 2005, och de hade nästan 6000 på läktaren 
och det var ju fantastiskt. Den där klasstävlingen körde de den 4 oktober när de hade match. I 
år ska de t ex ha ett samarrangemang med Stadsfesten, eftersom de fick en match mitt i 
Stadsfesten som i sig är ett jättearrangemang. Då får de Umeå-derbyt mitt i den helgen. Det 
blir intressant att se hur stor publik det kan locka.  
 
Hårt arbete finns i damfotbollen men inte så mycket i herrfotbollen kanske. Detta är en 
samhällsfråga och de får lobba överallt, i olika grupper på arbetsplatsen och i familjen. 
Överallt så är det ju en ständig lobbying kring denna fråga om kvinnligt och manligt. Umeå 
har lyckats på det viset att de blev bäst. Ska du vara tjej idag och bli erkänd så ska du vara 
bäst. Och det är ju en stor utmaning. Är du tvåa eller sjua i allsvenskan så slår det inte lika 
hårt. Du ska vinna. De har t o m haft liveband, familjeinspirerande underhållning som det hon 
berättade om förut. Klubben har bara 10 minuter på sig så det är tight och väldigt korta inslag. 
Det är inte pausunderhållning varje match. De har också haft fair-play tjejer som är 9 år. De 
tar in nya grupper varje år. Alltid 9 åringarna eller 13-åringarna som vi bjuder in hit till 
kommunen och det har varit populärt. Det har han gjort som tidigare haft den tjänsten på EFD 
nu har de bytt till en kvinna från Borlänge som jobbar som EFD-kanslist. Klubben har också 
varit ute mycket på Rotary och berättat om damverksamheten och mycket sådana nätverk. De 
jobbar väldigt nära och mycket med skolan i området, lokala förebyggargruppen, besöker låg- 
mellan- och högstadiet, Hanna jobbbar till 30 % för deras utbildningsbolag så har de oerhört 
mycket kontakter med skolprojekt fram för allt.  
 
Det är viktigt att ständigt försöka överraska publiken med någonting hela tiden. 
Överraskningsmoment tror Arnesson är bra. Om hon träffar ett företag så vill Inger veta vad 
företaget jobbar med, vad som är deras kultur och tar reda på mycket om företaget och vad det 
kan det finnas för synergieffekter i det här samarbetet och vad skulle kunna locka dem att vara 
med i det här. Detta försöker man sedan att utveckla för varje år. Man lämnar dem bara inte 
när de har köpt någonting, man pratar med dem några gånger då och då. De anser att de har 
många goda relationer med sina trogna supporters och avser främst då sponsorerna. Det är 
otroligt viktigt t ex att Morön kom upp i division 1 det här året. De har ett låneavtal med 
Morön under den här säsongen så att vi kunde lyfta in två stycken spelare enligt ett centralt 
avtal. Två allsvenska reserver fick spela med dem för att hjälpa dem att bli bättre. Arnesson 
anser att det är viktigt med samarbete på alla nivåer, ända ner från ungdomsfotbollen. Man har 
gemensamma utvecklingsmöten för tränare och liknande. Den kollen har de inte i kassan eller 
entrén så för då vet man ju kanske att de kommer för första gången. Det finns de som ringer 
flera månader innan och dem har de ju lite kontakt med efteråt eftersom man följer upp hur 
det kändes för dem och hur de upplevde det hela. Det finns speciella värdinnor som pratar 
med dem under matchen och är med dem och så där. På landskampen var det nog många som 
var på fotboll för första gången. Där lockade de ny publik till deras allsvenska matcher också 
från den matchen. Man måste våga dra hit stora arrangemang också för att folk ska få ett öga 
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för det här med hur stor damfotbollen är.  Pensionärerna som kommer hit läser tidningar och 
hänger med på ett helt annat sätt, de kommer hit och besöker kansliet någon gång och frågar 
och hon tror att. Det som lockar mest är Inger övertygad om är att de har någon slags relation 
med dem som är på matcherna redan att man tar med sig grannen eller någonting. Eller att 
man känner någon som spelar på plan. De tycker att det är roligt om det händer saker på 
arenan lite grand, men inte för mycket, det får inte störa för mycket att köpa kaffe och korv i 
paus. Det måste man ha tid till. Det får inte vara för mycket pausunderhållning och så där. En 
del av dem som går på idrottsevenemang går för att träffa människor. Är det mycket folk på 
matchen så kommer det mer folk nästa gång. Folk söker sig tillfolk. Är det 3000 åskådare på 
Umeåmatchen då vet vi att det är lite fler människor nästa match också. Folk vill träffas och 
det blir som en kultur. Om det sen är fotboll eller hockey eller spelar ingen roll för vissa. För 
de som är väldigt intresserade däremot så är det inte så. Man kan se det när det är mycket folk 
på hockeyarenan att många går dit bara för att de vet att de träffar folk. Det kan ju också vara 
en anledning. De kanske inte har hjärtat för laget egentligen men det kan det ju få. 
 
Det är viktigt att det skrivs och visas mycket från matcherna. Damklubbarna behöver få 
uppmärksamhet. En del säger ”ni får den uppmärksamhet ni förtjänar” eftersom ni bara har 
800 på matcherna. På den tiden hon spelade kom det mellan 2000-3000 på matcherna mycket 
av ren nyfikenhet för de hade aldrig sett tjejer spela fotboll kanske. Men det är snedvridet idag 
hur mycket damidrott det visas i tidningar och TV. Man märker direkt att det blir mera 
uppmärksamhet kring matcher etc. så fort det skrivs eller visas mera. Framförallt TV 
resonerar lite konstigt där ibland. Varje mästerskapsår så är det ju alltid mer uppmärksamhet 
inför och så där, och det kommer ju att påverka jättemycket plus att resultaten är väldigt 
viktiga. Vinner de två tre första matcherna i allsvenskan då kommer det mer publik. Förlorar 
laget däremot några matcher i början så börjar publiken droppa av och tar redan ut saker i 
förskott. Så det gäller att vinna de första matcherna och ha en bra ”spirit”. 
 
 
Linköping LFC 
 
Intervju med marknadschef Susanne Westling, 2007-01-15, 51 minuter.  
 
Bakgrundsinformation 
 
Susanne Westling är 33 år, har ingen utbildning inom marknadsföring men hon har spelat golf 
på den svenska touren, europatouren och lite grand på sydafrikatouren. Detta gav henne 
erfarenhet kring arbete med sponsorer och liknande. LFC och LHC är samma organisation 
men när LFC bildades så behövde klubben en till på marknadssidan och då tog de kontakt 
med henne och frågade om hon var intresserad av att börja jobba för klubben. Westling har 
jobbat snart tre år i klubben och hon är den som jobbar mest med marknadsföring på LFC. 
Det är 4 personer som jobbar med marknadsföring för LFC även om det inte är någon som 
jobbar heltid under året med det. Westling jobbar ungefär halvtid och sedan är det en person 
som jobbar 30 % och två stycken som jobbar uppskattningsvis 10 % med marknadsföring. Det 
är med andra ord ungefär en heltid som jobbar med marknadsföringen. När det gäller framtida 
satsningar på marknadssidan så är det en person som nu är inne på en projektanställning under 
en månad och så är fotbollsspelaren Frida Östberg projektanställd under detta vinterhalvår. 
Östberg jobbar på marknad, knappt halvtid och hon styr helt själv när hon vill jobba utifrån 
hur det passar med träningar och så.  
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Linköpings mål och visioner är att vinna SM-guld och ”ut och spela i Europa”. Det handlar 
om att vara med i cuperna och finalerna. Det är också ett mål för klubben att bli bättre för 
varje år och det har de ju lyckats med. Första året var de sexa i damallsvenskan, andra året var 
de fyra och i år blev de trea och vann även svenska cupen. ”Det blir ju smalare och smalare 
upp till toppen, så ska vi bli bättre och bättre för varje år så är det ju SM-guld snart.” Klubben 
har inte satt något exakt tidsperspektiv för sina mål då Westling menar att det också kan vara 
tillfälligheter som kan avgöra vem som vinner SM-guldet. Men klubbens mål är att de ska 
komma dit. 
 
Kunder, konkurrenter och marknadsföring generellt 
 
Genomsnittligt antal åskådare per match var under den gångna säsongen 997 personer. 
Klubben har åskådartoppar när de möter Umeå IK och oftast när de möter Djurgården/Älvsjö. 
Men under säsongen 2006 så spelade de mot Djurgården/Älvsjö dagen före midsommarafton 
vilket gjorde att det inte var så många som kom. Westling anser att publiksiffrorna beror 
väldigt mycket på när matcherna spelas. En tendens hon anser sig se är dock att klubbens 
publiksiffror är sämre under juli månad. Westling menar att stampubliken numera är större än 
den var för tre år sedan som var klubbens första år i damallsvenskan även om publiktopparna 
var högre under deras första år. Westling gör en jämförelse med hur publiksiffrorna var för tre 
år sedan, under LFC: s första år i damallsvenskan. Klubben hade då 5500 åskådare mot 
Djurgården och 6500 st mot UIK under sina hemmamatcher, men det var också vissa matcher 
där klubben bara hade 300 åskådare. Dessa låga publiksiffror har LFC inte längre eftersom 
deras stampublik numera är större även om åskådartopparna var högre under deras första år i 
damallsvenskan. De har inte gjort någon form av undersökning för att undersöka resultatet av 
marknadsföringsinsatserna inför matcherna, men det de ser är att stampubliken är större än för 
två till tre år sedan. Men om det är ett resultat av dessa insatser eller att det går bättre och 
bättre för laget och att de har alltfler landslagsspelare är svårt att säga. Hon tror att dessa bitar 
går hand i hand. Hon uppskattar att stampubliken har ökat med ungefär 300-400 personer. 
Runt de sämre matcherna mot inte så namnkunnigt motstånd så har publiksiffran legat runt 
700 personer mot tidigare ungefär 300 personer. Så det är ändå en rätt kraftig ökning på de 
matcherna.  
 
Westling uppger att matcharrangemangen i form av inträde står för väldigt lite av klubbens 
omsättning. Linköping FC har inte själva någon kioskförsäljning under matcherna på 
Folkungavallen. Detta sköter ungdomslagen i BK Kenty och de får också förtjänsterna av 
denna försäljning. Linköpings fotbollsklubb är bara ett elitlag och de har ingen 
ungdomsverksamhet. Men LFC är BK Kenty DFF: s gamla A-lag och när laget gick upp i 
allsvenskan under 2003 och bildade LFC så skrev klubben ett avtal med Kenty som sköter 
ungdomsverksamheten att de får sköta försäljningen på Folkungavallen och få intäkterna 
därifrån. Detta är då ett sätt för LFC att sponsra ungdomsverksamheten. Linköping FC spelar 
på Folkungavallen och arenan har kapacitet för 8000 åskådare. Av dessa är 2500 sittplatser 
och en stor del av sittplatserna är under tak men dock inte alla.  
 
En hel del av klubbens åskådare är ungdomslag och flickor, men annars anser Westling att 
publiken är ganska blandad. Publiken består av allt från pensionärer till mindre barn. 
Linköping FC har inte gjort någon undersökning på vilka åskådare som besöker matcherna 
men klubben har pratat lite grann om att göra det men det finns inget spikat beslut om att göra 
det. Westling bedömer inte att det egentligen är några särskilda kännetecken för deras publik 
förutom att de är idrottsintresserade. Klubben försöker jobba mycket ute på skolor och i 
föreningar för att locka flicklag och pojklag att komma på matcherna. Klubben hoppas 
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därigenom även att flickorna och pojkarna tar med sig föräldrar och andra till matcherna. ”Vi 
är en väldigt ung förening så därför är det väldigt viktigt att få de unga att känna tillhörighet 
och se LFC-spelarna som deras idoler.” Westling anser att det är viktigt att binda 
ungdomsspelarna till sig i ett tidigt stadium och hon anser att klubben jobbar mest aktivt för 
att locka dessa spelare till matcherna. Klubben bedriver annars radioreklam, annonser i 
tidningar och liknande för att locka publik till matcherna. Westling menar dock att det är 
lättast att komma åt ungdomsföreningar genom att spelarna åker ut och hälsar på. 
 
Westling berättar att klubben arbetar väldigt mycket för att bearbeta de större företagen i 
Linköping. SAAB har över 1000 anställda och klubben jobbar för att företaget ska sponsra en 
”SAAB-match” där alla företagets anställda får komma in gratis på matchen och SAAB får 
stå för omkostnaderna. Klubben arbetar likadant på Ericsson som har varit med och sponsrat 
LFC sedan klubben bildades. Westling säger att det dock har varit få av de anställda som valt 
att gå och se matcherna. Detta har gjort att klubben nu har haft några av spelarna ute på 
Ericsson och gett lite föreläsningar. Spelarna har bland annat pratat om livet som 
fotbollsspelare, deras bakgrund och liknande för att de anställda på Ericsson ska känna en 
tillhörighet till LFC. Klubbens förhoppning är att de anställda ska tycka att det är kul att gå på 
matchen för att de träffat några av spelarna och kanske därmed känner speciellt för de 
spelarna. Linköping FC försöker behålla kunderna genom att arrangera olika aktiviteter på 
Folkungavallen och klubben har en ideell grupp som startades under hösten och som ska 
jobba med olika aktiviteter på Folkungavallen. Westling tror dock inte att ”det går att lura 
folk, det handlar ju om att spela bra fotboll”. Hon menar att de som kommer till arenan 
kommer dit för att titta på fotboll. Hon anser att det är viktigt att ha ett bra arrangemang men 
att det är själva fotbollen som är det viktigaste och om laget presterar bra på planen så 
kommer åskådarna tillbaka. Klubben har inte gjort något speciellt för att locka studenter mer 
än att de kommer billigt in. 
 
Westling anser att om den allsvenska damfotbollen generellt ska locka mer publik till sina 
matcher så är det framförallt viktigt att prestera bra fotboll på planen och att landslaget 
presterar bra. Hon menar också att kommande VM under hösten 2007 är väldigt viktigt och 
att då alla matcherna sänds i TV så är det viktigt att landslaget spelar bra.  
 
Hon anser att de egentligen inte konkurrerar med någon i Linköping när det gäller idrott. På 
herrsidan är division 2 det bästa de har på herrsidan och hon känner inte att de konkurrerar 
med dem. Annars så är det hockeyn, men det är en annan säsong. Det är klart, skulle de spela 
samma dag som hockeylaget så skulle det inte vara så många åskådare på Folkungavallen. De 
har inte gjort någon undersökning på det, men en del av dem som går på hockeymatcherna går 
även på damfotbollsmatcherna. De skiljer sig från sina konkurrenter genom att de är i toppen 
av den högsta serien. Jobba mera med att få ut våra spelare som profiler och att man vill 
komma och se våra spelare och att de är idolerna och då kan det vara dels de stora företagen, 
men hela Linköpings befolkning kan också vara en kundgrupp. Sedan jobba mer mot 
ungdomar och barn.  
 
De som jobbar på marknadssidan jobbar idag mycket med att besöka företag, ringa till företag 
för att få in sponsorpengar. De har jobbat tidigare med radioreklam inför alla hemmamatcher, 
de har haft plattskärmar ute på olika ställen i Linköping, på flygplatsen, på några olika större 
företag, på resecentrum etc. Där har de haft reklam inför alla hemmamatcher. De har haft 
tidningsannonser, dels i Östgötakorrespondenten som är den stora tidningen har i stan men 
sedan aven i gratistidningar. De har också matchaffischer som de sätter upp på så många 
ställen som möjligt runt om i stan. Så det är väl de bitarna de har jobbat mycket med innan, 
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men nu har de en ny grupp som jobbar ideellt dels med matcharrangemang men också med att 
profilera LFC mer i Linköping och profilera våra spelare, så det är en ny grej som vi jobbar 
med nu, att våra spelare ska bli kända, att alla ska veta vilka de är och att de ska bli idoler och 
förebilder. De har en del idéer om hur detta ska gå till. De ska vara ute mer i skolor, mer i 
olika föreningar.  
 
Hon tycker inte att det är några särskilda möjligheter eller svårigheter att marknadsföra 
damfotboll. Westling anser att de har samma förutsättningar som om det skulle vara 
herrfotboll som marknadsförare. Sedan är det ju fortfarande så att det sedan 1970-talet 
egentligen inte varit någon fotbollskultur i Linköping och det är väl det att skapa den här 
fotbollskulturen och att det nu är damfotboll som gäller. Det sitter ju kvar hos en del 
fortfarande att damer inte kan spela fotboll och sådant. Men hon tycker att denna attityd 
försvinner alltmer även om man givetvis stöter på den på olika ställen. Å andra sidan så finns 
det ju många som inte tycker om fotboll överhuvudtaget oavsett dam eller herrfotboll.  
 
Westling tror att för att den allsvenska damfotbollen generellt ska locka mer publik till sina 
matcher så är det framförallt är viktigt att klubbarna och landslaget presterar bra fotboll. VM 
är väldigt viktigt då alla de matcherna sänds i TV och hon tror att det är viktigt att landslaget 
spelar bra då hon anser att det varit ”lite sådär spelkvalitet på de senaste två årens matcher 
som har sänts på TV och att det har inte varit så jätteroliga matcher”. Westling menar att 
Linköping FC ska jobba mera med att få ut sina spelare som profiler och att publiken ska vilja 
komma och se klubbens spelare och att de är idoler. Hela Linköpings befolkning kan vara en 
kundgrupp men också de stora företagen och så ska klubben jobba mera för att locka 
ungdomar och barn.  
 
De som jobbar på marknadssidan i klubben jobbar idag mycket med att besöka företag och 
ringa till företag för att få in sponsorpengar. Linköping FC har jobbat med radioreklam inför 
alla hemmamatcher och haft plattskärmar utplacerade på olika ställen i Linköping som t ex på 
flygplatsen, på resecentrum och på några olika större företag. 
 
Klubben har haft tidningsannonser, i den stora lokala tidningen, Östgötakorrespondenten, men 
även i gratistidningar. Klubben har matchaffischer som de sätter upp på så många ställen som 
möjligt runt om i stan. Westling berättar att det är främst dessa marknadsföringsaktiviteter 
klubben har jobbat med men nu har de alltså en grupp som jobbar ideellt med 
matcharrangemangen men också med att profilera LFC mer i Linköping och profilera våra 
spelare. Klubben arbetar för att deras spelare ska bli kända och att alla ska veta vilka spelarna 
är och att de ska bli idoler och förebilder. Linköping FC har en del idéer om hur detta arbete 
ska gå till och klubben ska t ex vara ute mer i skolor och olika föreningar. Det finns även 
planer på att spelarna ska medverka i någon typ av modevisning i mars innan säsongen 
kommer igång, där tjejerna är modeller som visar upp kläder i en av de större galleriorna i 
Linköping. Klubbens strategier är att verkligen synas inför varje hemmamatch och att skapa 
profiler av spelarna. Klubben har inte gjort någon form av undersökning för att undersöka 
resultatet av marknadsföringsinsatserna inför matcherna, men Westling menar att 
stampubliken är större än för två till tre år sedan. Om stampublikens ökning är ett resultat av 
dessa insatser eller av att det går allt bättre för laget och att klubben har alltfler 
landslagsspelare anser Westling vara svårt att säga. Hon tror att dessa insatser går hand i hand. 
Westling tror inte att det är något som klubben borde ändra för att locka mer folk till 
matcherna. Klubben har däremot inför säsongen 2007 jobbat alltmer på att få spela flera 
vardagsmatcher. Klubben anser att vardagsmatcher är bättre eftersom fotbollen spelas på 
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sommarhalvåret och spelar klubben på lördag eftermiddag eller söndag så är många familjer 
ute i sina stugor och åker kanske inte in till stan bara för att titta på matchen. 
Hon tror egentligen inte att det är något som klubben borde ändra för att locka mer folk till 
matcherna. De har däremot jobbat inför denna säsong alltmer på att få flera vardagsmatcher. I 
och med att fotbollen spelas på sommarhalvåret och spelar man på lördag eftermiddag eller 
söndag så är många familjer ute i stugor och kanske inte åker in bara för att titta på matchen. 
Därför anser de att vardagsmatcher är bättre. Kommande säsong har de en del fler 
vardagsmatcher i alla fall. När spelschemat tidigare lades så lades de flesta matcher på helger 
och sedan är det upp till varje klubb. Man pratar med alla klubbar och om man vill ändra en 
match så försöker man göra det. Så om LFC har en match som ligger på söndag och så vill de 
spela den på måndag istället, tidigare var det upp till bortalaget att godkänna och bestämma 
den eventuella ändringen. Men nu i år ändrades det och det blir mer upp till hemmalaget att 
bestämma. Därför har klubben större möjlighet att ändra lite matcher. Det är många klubbar 
som tycker att detta är bra men det är även en del klubbar som tycker att det är dåligt då det 
kan innebära förlorad arbetsinkomst etc. att spela på vardagar. Men spelar man på vardagar så 
tycker hon också framförallt att det är mycket lättare att locka företag som är intresserade av 
att gå och göra kundaktiviteter och personalaktiviteter eftersom de väldigt sällan gör 
aktiviteter på helgerna.  
 
Sportmarknadsföringsmixen 
 
LFC erbjuder kiosk, glass, korv och liknande genom deras ungdomsverksamhet och i övrigt 
erbjuder klubben även lite souvenirförsäljning. Deras sponsorer har möjligheter att komma till 
VIP-rummet innan matcherna och få lite mat och matchinformation av våra tränare och 
liknande. Denna möjlighet finns för företagsaktiviteter men måste dock bokas i förväg. Hur 
mycket detta utnyttjas beror främst på om det är vardagsmatcher eller inte. Har klubben bra 
vardagsmatcher som ligger vid en bra tidpunkt på året så berättar Westling att det är en hel del 
företagskunder som utnyttjar dessa aktiviteter. På de större matcherna så har företag 
aktiviteter och arrangemang och bjuder kanske åskådarna på någonting men klubben har inte 
så väldigt stort utbud av saker som de gör själva vid matcherna. De har dock någon gång haft 
en studentorkester, en clown eller liknande som underhållning en stund före match och i 
pausen. Aktiviteterna vid matcharrangemangen beror ofta väldigt mycket det företag som är 
matchvärd. Boxholms ostföretag hade t ex ett arrangemang förra året där de stod vid entrén 
och bjöd på ost till alla som kom in etc. Klubben försöker jobba mycket med matchvärdar 
men förra säsongen var spelschemat en katastrof vilket inte gjorde det så intressant för företag 
att vara matchvärdar.  
 
När det gäller inträde så gäller följande. Upp till 16 år så går man in gratis. De tycker att 
ungdomarna ska kunna komma till oss och titta på matcherna och det ska inte ha något att 
göra med föräldrars ekonomi utan alla de ska kunna komma. Annars har de studentpris och 
pensionärspris. 100 kr ordinarie pris och 40 kr är för studenter och pensionärer. Ibland kor de 
också specialpris 2 för 1. Sedan hade de faktiskt en match förra året då det var tre stycken från 
LHC som var med och vann VM-guld i hockeyn och då firades eller uppmärksammades de tre 
av Linköpings kommun i samband med en fotbollsmatch och då sponsrade Linköpings 
kommun och två andra företag så att hela Linköping fick komma in gratis på den matchen. De 
hade då 1600 åskådare mot annars sannolikt 700-800 st, så en sannolik fördubbling av antalet 
åskådare i alla fall. Alla åskådare oavsett om de betalt inträde eller ej t ex ungdomar räknas 
med i publikstatistiken, förutom fotbollsspelarna och domarna.  
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Matcharenan är inte speciellt utformad med tanke på damallsvenskan och de har för 
närvarande en jättedålig matcharena. Det kommer att byggas en ny fotbollsarena i Linköping 
som beräknas vara klart år 2009. Den nya arenan kommer att bli LFC: s nya hemmaarena. 
Den kommer inte att ligga där nuvarande arena Folkungavallen ligger nu utan den kommer att 
ligga bredvid Cloetta center som är hockeyarenan. Westling anser att det är väldigt positivt att 
placeringen blir bredvid hockeyarenan. Arenan ligger nu mitt i stan vilket på ett sätt är bra, 
men när det gäller parkering så är det inte bra. Vid Cloetta center finns redan 
parkeringsplatser så det kommer att bli bättre. Det nya stadion kommer till en början få en 
kapacitet för ca 5000 åskådare och sedan kommer den att byggas så att det finns möjlighet till 
att utöka till runt 12-13000 åskådare. Det kommer att bli en konstgräsarena.  
 
Man kan köpa biljetter till matcherna via ATG-ombud, Ticnet, sedan kan man köpa på LHC 
eller LFC-kansliet. Som företag kan man köpa ett företagshäfte med 20 biljetter till valfria 
matcher under säsongen. Sedan kan man förstås köpa på plats och så finns det VIP-kort också 
till företag. I VIP-korten ingår numrerad sittplats och fika i pausen och sedan får man utskick 
av VIP-mail om man vill ha det inför alla allsvenska matcher om ”läget i laget”. Det 
vanligaste sättet är nog de biljetter som delas ut via företag till deras personal och kunder och 
det är nog därför de har så dåliga publikintäkter på varje enskild match. Hon beskriver 
biljettförsäljningen till matcherna via Ticnet som väldigt liten. Eftersom de har så stor arena 
och det säljs aldrig slut så kan man köpa sin biljett direkt i kassan när man kommer. De 
öppnar vanligtvis kassan en timme innan match. Vissa matcher, t ex när de möter Umeå så 
öppnar de kassan 1,5 timmar innan match eller när det är lite större matcher.  
 
När det gäller PR så är klubben ute på skolor, och föreningar och hon försöker ha en bra 
relation till Linköpings lokala tidning och de skriver ju väldigt mycket om LFC. Det är 
klubbdirektören Anders Mäki som har den mesta kontakten och som utarbetar informationen. 
När det gäller samhällsfrågor så har de bl a ett projekt med Linköpings kommun som kallas 
”Vi syns säkert i Linköping” och det är reflexvästar som ska delas ut gratis till all 
skolungdom. Det är ett projekt med LFC, LHC och kommunen där två av deras spelare i LFC 
är deltidsanställda, projektanställda på kommunen för att göra den här grejen. Klubbmärken 
för LFC och LHC är med på västarna. Sedan kommer både fotbollsspelare och hockeyspelare 
vara ute på skolorna för att då få barnen att tycka att det är lite häftigt att bära en sådan här 
väst istället för att bara ge ut en helt vanlig reflexväst så har de försökt få det lite roligare så 
ska det stå namn på ryggen t ex Östberg, Seger etc. De tjänar inga pengar till klubben men 
detta är en typisk goodwill grej och så får ju två tjejer jobb. Sedan har de haft ett projekt med 
Länsförsäkringar där Mia Karlsson var deltidsanställd i ett halvår och var ute på skolor och 
pratade om trafiksäkerhet när man cyklar till skolan etc.  
 
”Vårt stadion är så gammal och skruttig så det finns inga faciliteter som är viktiga för 
åskådarnas upplevelse. ”Det är sportupplevelsen som är det viktiga. Folkungavallen är i 
grunden en idrottsarena så publiken kommer en bit ifrån fotbollsplanen. Denna upplevelse 
kommer att bli annorlunda eftersom den byggs som ett fotbollsstadion.  
 
De kommunikationsmetoder de använder sig av är annonser, radio, matchaffischer och 
plattskärmarna. Klubben använder sig inte av TV-reklam. De har hemsidan och det är viktigt 
för dem att uppdatera hemsidan kontinuerligt. LFC skickar ut massmail till sponsorerna.  
Klubben kommer också att se till så att man på hemsidan kan skriva in sig som privatperson 
och uppge sin emailadress så att man också kan få utskicken av VIP-mail inför varje match. 
Det har de gjort på hockeyn och det har visat sig att det är många privatpersoner som är 
intresserade av den informationen så det är en växande grupp som får dessa mail. LFC har 
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inte gjort någon marknadsundersökning på vilka kommunikationsmetoder som fungerar bäst 
men för LHC hockeylaget har de gjort det och då visade det sig att det är tidningsannonserna i 
Östgötakorrespondenten som de har flest träffar på och de tror att det är detsamma även för 
LFC. De har nöjt sig med resultaten från den undersökningen så länge så får de se om de 
kommer att göra någonting men det är inget som är bestämt i nuläget. Bästa sättet för att 
övertyga kunden för att komma och se en match är ”bra och kul anfallsfotboll”. De 
kommunicerar detta genom det som står i tidningarna.  
 
Kundnöjdhet 
 
Westling anser att det laget presterar på fotbollsplanen är den viktigaste faktorn för att 
kunderna ska bli nöjda med köpet. Klubben arbetar med kundtillfredsställelse på så sätt att de 
jobbar för att förstärka laget och hela tiden bli bättre och bättre. Hon tror också att det 
kommer att betyda mycket för åskådarnas upplevelse när klubben får en ny arena även om det 
är några år till dess. Linköping FC har inte gjort någon kontroll på om åskådarna är nöjda men 
de har kontrollerat detta hos sina sponsorer. Klubben har kontakt med sina sponsorer inför 
varje säsong och där får de än så länge bara en positiv respons berättar Westling. Dessa 
utvärderingar sker genom samtal och diskussioner. 
 
Relationsmarknadsföring 
 
Westling vet inte vad som kännetecknar klubbens mest lojala kunder. Hon tror att det är 
idrottsintresset. Klubben har inte haft någon relation till trogna supporters tidigare men den 
ideella gruppen som nu har startats har bl a ett 70-tal namn och adresser på dem som var på 
alla hemma matcher förra året på lojalitetskampanjen ”Supporter 2006 - Hur mycket fotboll är 
du”? Klubben samlade in stämpelkorten och där finns namn och adresser till dem som var på 
alla hemmamatcher förra året. Dessa kunder kommer föreningen att registrera så att de får 
mail och brev och sedan ska de försöka få dem att även bli medlemmar i klubben. Linköping 
FC har tänkt att på egen hand fortsätta med lojalitetsprojektet. Westling tror inte att det blev 
någon större skillnad i publiksiffrorna genom detta lojalitetsprojekt men hon tror däremot att 
det är viktigt att komma åt de trogna supportrarna så att de känner sig lite speciella. Klubben 
kommer också att ta fram någon supportertröja eller liknande som de mest trogna åskådarna 
har möjlighet att köpa. Det är vikten av att uppmärksamma lojala supporters och försöka 
utöka den gruppen som gör att klubben väljer att fortsätta köra lojalitetsprojektet själva. Hon 
tror att lojalitetsprojektet kan ge klubben något på längre sikt. Linköping FC har inget 
program för att följa upp förstagångskunder och de har ingen kontroll på vilka som är 
förstagångskunder. Klubben har inte heller någon plan för närvarande att göra någon sådan 
uppföljning. Sponsorkunderna finns i en databas men inte den allmänna publiken förutom de 
trogna åskådarna från lojalitetsprojektet där klubben i alla fall har adresserna.  
 
 
Malmö FF Dam 
 
Intervju med marknadsansvarig Jakob Wester, 2007-01-15, 56 minuter. 
 
Bakgrundsinformation 
 
Jakob Wester, 43 år, är diplomerad marknadsekonom på IHM. Han har jobbat i klubben i 1 år. 
Han har erfarenhet inom Tennisklubben ATL och han har varit kampanjansvarig på 
Bredbandsbolaget. Wester arbetar nu som marknadschef/vice VD på ett företag. Han menar 
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att alla sju personer som sitter i klubbens styrelse jobbar med marknadsföring av Malmö FF 
Dam på ett eller annat sätt. De som utstuderat arbetar med klubbens marknadsföring är tre 
personer och alla arbetar ideellt. Wester arbetar helt ideellt för klubben men han anser dock 
att det helt klart behövs en anställd som jobbar med klubbens marknadsföring. Detta anser han 
dock för närvarande vara ett önsketänkande och det finns inga konkreta planer på att anställa 
någon. Wester tror att det kan bli så inom några år om de satsningar som klubben nu planerar 
faller väl ut. Malmö FF Dam har två heltidsanställda personer på kansliet som sköter 
administrationen för närvarande. 
 
Ett mål som klubben har är att vinna damallsvenskan och visionärt vill de gärna komma ut i 
Europa och spela Women’s league och även på sikt vinna Women’s league. Klubben har lagt 
olika scenarier på den visionen eller drömmen. De har satt tidsmässiga mål men Wester menar 
att mycket är beroende av klubbens ekonomi och hur Malmö FF Dam kan attrahera och 
rekrytera nya spelare. Genomsnittligt antal åskådare är 718 personer227. Kring vissa matcher 
har klubben vissa åskådartoppar och särskilt när klubben möter Umeå IK, Djurgården/Älvsjö 
och andra topplag så kommer det mycket åskådare. Wester menar att vädret påverkar 
publiksiffrorna men i övrigt ser han inga speciella åskådartoppar under säsongen. Klubbens 
intäkter från matcharrangemangen är 342 256 kr av totalt 5 031 596 kr vilket utgör drygt 6,8 
%228. 
 
Kunder, konkurrenter och marknadsföring generellt 
 
Wester berättar att familjen är målgruppen när det gäller publiken. Klubben har sedan skurit 
ut en målgrupp som de kallar flickor 12-20 år. Den sekundära målgrupp är män 40 + och det 
är underförstått att detta är papporna som är engagerade i döttrarnas fotboll. Han menar att de 
viktigaste kännetecknen för åskådarna är att de är sportiga och aktiva människor som är 
engagerade i sina barn. Malmö FF Dam har försökt att via skolklasser och skolorna locka 
familjen men även via kringliggande fotbollsföreningar då klubben är det enda damallsvenska 
laget nere i södra Sverige. Klubben gör också direkta inbjudningar till fotbollsklubbarna om 
att spelarna får komma och titta på matcherna. Föreningen har även jobbat en del med 
fribiljetter till matcherna ute på olika motionsanläggningar. Klubben har inget 
lojalitetsprogram för att försöka behålla de kunder de lockat och de har ingen uppföljning av 
åskådarna via mail eller liknande. De försöker dock att bjuda på en upplevelse när åskådarna 
väl kommer till arenan. Wester berättar att i det nya konceptet som de nu håller på att arbeta 
fram, så tänker klubben väldigt mycket mer på kringarrangemang än de tidigare har gjort. Han 
menar att klubbens resurser hitintills inte har medgett det. Han poängterar dock att 
matcharrangemangen ändå först och främst ska vara en upplevelse via spelet. 
 
Malmö FF Dam har inte gjort några undersökningar eller kartläggningar över vad som styr 
åskådarnas konsumentbeteende. De har dock planer på att så småningom göra detta eftersom 
klubben försöker bli bättre och proffsigare. Wester tror att det är viktigt att journalisterna 
försöker spegla damfotbollen mer och bättre och att det visas mer damfotboll i TV för att 
locka mer publik till damallsvenska matcher. När det gäller potentiella kundgrupper så tror 
Wester mycket på att utveckla det nya konceptet och ur familjebegreppet skära ut målgruppen 
tjejer 12-20 och därefter rikta in sig på papporna. Klubben har inte tidigare provat att göra på 
det här viset rent marknadsföringsmässigt. Nu funderar klubben mer i banor kring 
livsstilsmarknadsföring, att göra det lite tuffare och lite fräckare där klubben försöker hitta de 
sponsorer som också riktar sig mot den här målgruppen. Wester menar att det ryms mycket 
                                                 
227 Kompletterande uppgift via mail från Lars Lanker, kassör Malmö FF Dam, 2007-01-17 
228 Kompletterande uppgift via mail från Lars Lanker, kassör Malmö FF Dam, 2007-01-17 
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inom familjebegreppet och klubben ser ingen ytterligare potentiell kundgrupp i nuläget som 
de har för avsikt att lyfta fram. Klubbens marknadsföring är under utveckling och i det så 
kommer det mer konsumentinriktad marknadsföring, B2C229, mot den målgruppen. Malmö 
FF Dam: s huvudsponsorer är konsument företag som säljer produkter med målgruppen tjejer 
12-20 år i fokus. När det gäller att locka företag, B2B230, så är denna målgrupp mer 
intresserade av nätverkandet mellan företagen och inte så intresserade av fotbollen i sig menar 
Wester. Den damallsvenska fotbollen är en form av mötesplats för företagen att träffas på och 
det kan innebära att fotbollen i sig inte är det som drar men företagen vet att de träffar 
personerna i andra intressanta företag vid dessa tillfällen och det är värdefullt för företagarna. 
Wester menar att genom B2C så kommer matcherna framöver att bli mer event-orienterade 
och fotbollen blir en del av hela eventet.  
 
De anser sig konkurrera med allt som händer i stan ungefär men det är klart att det främst 
andra idrottsevenemang som t ex när Malmö FF herrlag spelar eller andra fotbollslag som 
spelar. Det är så mycket som konkurrerar idag så det kan vara vad som helst. Men de har inte 
gjort någon exakt konkurrentanalys. Han tycker att de absolut skiljer sig från sina 
konkurrenter av idrottsevenemang där målgruppen är familjen så menar vi att damallsvenskan 
är den perfekta familjeunderhållningen. Det är inte speciellt dyrt inträde till matchen, sedan 
har de ordnat lite folkligt runtomkring, man kan grilla och käka en bit mat. Dels så finns det 
att köpa men man kan grilla själv också.  
 
Malmö FF Dam: s arena heter Malmö IP och är en säker och trygg plats dit man kan ta barn 
med sig. Det är inget läktarvåld och stadion är inramad vilket innebär att barn kan springa fritt 
och att föräldrarna inte behöver vara oroliga för att det ska hända barnen något där. Detta 
menar Wester gör att det är en väldigt trivsam miljö för familjeevenemang. Den 
marknadsföring som klubben utför idag är inriktad mot familjen och den görs via planscher, 
affischer, fribiljetter, inbjudningar till fotbollsföreningar. Klubben har även annonser i 
Sydsvenskan som är den största lokaltidningen i området. Det hålls även föredrag i klasser 
och företag av vissa spelare som är ute och pratar för varan. Föredragen är väldigt 
kundanpassade och de kan bygga på ett valt tema men det är inget speciellt som spelarna 
lyfter fram mer än att de kan ta med sig familjen. Innan Wester kom så fanns det inte så 
mycket till strategier för klubbens marknadsföring. Wester menar fortsatt att kompetensen 
inte fanns och att hela det nya konceptet som klubben nu lägger fram mot sponsorerna är ett 
nytt grepp som föreningen inte har gjort tidigare. Förut har klubbens marknadsföring 
mestadels varit traditionell försäljning av skyltreklam. Wester säger att klubben inte har gjort 
några speciella satsningar då det gäller att marknadsföra matcherna förutom att trycka och 
sätta upp matchaffischer. Han menar att ”det är en strid på kniven om resurser och pengar” så 
han tror att om klubben lyckas med sin kommande satsning så kommer de att få in engagerade 
sponsorer som kommer att vara med och hjälpa till vid marknadsföringen. Wester tror att 
företagens marknadsavdelningar kommer att vara engagerade i Malmö FF Dam för att få ut 
mest möjligt av marknadsföringen. Detta kommer att innebära att det kommer att bli på ett 
helt annat sätt än vad det har varit tidigare och tanken är att de ska ha ett väldigt nära 
samarbete, säger han. 
 
När det gäller möjligheter eller svårigheter med att marknadsföra damfotboll så anser Wester 
att det finns en hel del förutfattade meningar om vad damfotboll är. Men återigen, det gäller 
att få ut budskapet mer. Det kan också vara ett hinder att det ofta är gubbar som driver företag 
som sitter på pengarna och de sponsrar då herridrott. Det kan då vara både och att det är män 
                                                 
229 Business-to-Consumer 
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som sitter på klubbarna och ska försöka få pengar av sponsorerna. Han skulle gärna se att det 
var mer tjejer som engagerade sig i klubben när de frågar på årsmöten etc. Men det är inte så 
lätt att hitta. Han vet inte vad det beror på men de kanske är dåliga på att hitta de förmågorna 
om de ska vara självkritiska, men det kan bero på mycket och är en annan diskussion. Ska 
man se det rent sportsligt, vilket man ibland kan glömma bort så är det väldigt öppen fotboll, 
inte så nära markeringar i damfotboll. Detta ger ett öppnare spel som är roligt att titta på, det 
är inte så mycket avblåsningar och det är mer rent spel. Det är väl det som är problemet, att 
många som uttalar sig inte har varit och tittat på damfotbollen egentligen. Han hade själv inte 
heller sett en enda damfotbollsmatch innan han blev engagerad i detta uppdrag och så såg han 
en del matcher under våren och hösten och det var ju riktigt roligt att titta på. Han fick 
uppdraget för att hans kompanjon och kollega på företaget han jobbar rekryterade honom 
eftersom klubben behövde någon som tog tag i marknadsföringen. Det var så han kom in. Han 
ser ett enormt värde i damfotbollen. Om man jämför med andra grenar som t ex de som är 
friidrottsstjärnor, t ex Carolina Klüft och Kajsa Bergkvist. De går verkligen igenom TV: n, de 
har en enorm genomslagskraft i rutan. Tittar man på damkronorna under OS när de gjorde sin 
halva bragd att ta sig till final så skrevs det minst lika mycket om damkronorna som herrarna. 
Så det finns ju jättestora värden för företag som använder damfotbollen på rätt sätt för att få 
fram sina tjänster och produkter. Det är han helt övertygad om. Damfotbollen är en slumrande 
jättetillgång helt enkelt. Speciellt nu i början när det är relativt billigt att sponsra damlagen. 
Detta försöker de prata med företagen om. Det är lite spännande som man också att komma in 
i kvinnoidrotten och se orättvisorna för det är faktiskt orättvisor om man jämför med de 
resurser som läggs på herrarna så att säga. Men detta är säkert någonting som går att ändra på.  
 
Wester tror att klubben måste ändra sig för att locka mer publik och föreningen tror på mer 
event och mer kringarrangemang och de har spånat på en hel del koncept runt detta. Han 
menar dock att detta koncept kräver enorma resurser. ”Först måste det göras ett säljarbete för 
att få in sponsorer, sedan är det ett oerhört leveransarbete vilket man ofta glömmer bort. Det 
är där det brister många gånger”. Wester menar att det oftast är relativt lätt att få accept på 
själva konceptet av en idé men att det sedan vid genomförandet finns resurser, människor och 
pengar som kan göra att det blir ett verkligt bra event. Han menar att det är här problematiken 
ligger. 
 
Sportmarknadsföringsmixen 
 
I samband med fotbollsmatcherna så är erbjudandet till kunderna i nuläget ”supertraditionellt 
så det bara skriker om det”, säger Wester. Det erbjuds korv, kiosk, glass, supporterhalsdukar 
och liknande som souvenirförsäljning. Klubben har haft idéer om att ha ett samarbete med 
Nyttigt Mellanmål och erbjuda en box med sådana produkter men det blev inte så. Det blev nu 
inte så men Wester berättar att det funnits och finns andra idéer som kan kopplas till livsstil. 
”Att käka korv och hamburgare är ju inte speciellt nyttigt men att anlägga en annan profil 
kring sund livsstil där är maten absolut är en ingrediens”, säger Wester. Malmö FF Dam har 
inga speciella prisstrategier mer än att det ska vara hyfsat billigt för en familj att gå på en 
match och att de ska inte bli skinnade när de går på damfotboll. Han ser dock inte att det är 
inträdet som är deras huvudintäkt heller ligger och menar att huvudintäkten ligger och 
kommer att ligga på sponsorerna. Entrépriserna är 80 kr för vuxen och 40 kr för pensionärer, 
studerande och barn. Klubben erbjuder familjeårskort till en kostnad av 600 kr. 
 
Matcharenan heter Malmö IP och är inte speciellt utformad med tanke på damallsvenskan. 
”Arenan är i utgångsläget inte gjord för damfotboll men den fungerar bra för publiken 
kommer nära spelet och den är väl inramad i en charmig miljö.” Wester anser att det är lagom 
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storlek på arenan och att lokaliseringen är perfekt. Den ligger centralt i stan, det är lätt att ta 
sig till arenan och det finns gott om parkeringsplatser. Åskådarna köper biljetter till matcherna 
på plats men de kan även köpa biljetter via kansliet om de vill. Säsongsbiljetter ska publiken 
kunna köpa i biljettluckorna men dessa biljetter skickas oftast direkt ut till medlemmarna då 
de enkelt kan kryssa för om de vill ha säsongskort. Klubben har inte Ticnet, ATG eller 
liknande distributionskanaler så det vanligaste sättet är att publiken köper biljetter direkt i 
biljettluckorna innan matchen. Wester menar att de viktigaste faciliteterna med tanke på 
åskådarnas upplevelse är läktarna och hela miljön runtomkring matcharenan. Malmö IP ligger 
vid Pildammsparken i Malmö som är ett naturskönt område och läktarna ger närhet till spelet. 
Arenan är byggd under 1940- eller 50-talet och är en riktigt gammal idrottsplats som är 
renoverad och helt i trä vilket ger en genuin känsla, säger Wester. 
 
Klubben har ingen PR-byrå som de har anlitat men de diskuterar PR-frågor mer eller mindre 
på varje styrelsemöte. Klubben har inte däremot inga speciellt utarbetade PR-strategier. 
Wester säger att det är mycket press kring spelarförvärv och liknande. Klubben försöker 
förbereda sig inför de tillfällen då intresse finns. Detta uppstår oftast i samband med 
försäsongen då spelartruppen presenteras. Malmö FF Dam har inte någon speciell person som 
antagit en PR-roll och som jobbar speciellt mot pressen. Som samhällelig PR så är klubben 
väldigt engagerade i Malmö fotbollsgymnasium och Civitas. Klubben kommer i 
fortsättningen att tona ner ett av engagemangen. Föreningen har också gjort två projekt 
tillsammans med MKB Fastigheter AB och kommunen kring ett bostadsområde där de ska 
bygga en multiarena så han anser att klubben har varit väldigt aktiva i sådana aktiviteter ur ett 
goodwillperspektiv. Malmö FF Dam har en egen ungdomsverksamhet med fotbollsskola för 
bara flickor och den är relativt omfattande med professionella tränare. Malmö FF har flicklag 
från F7 och alla ålderskategorier upp till damallsvenskan. 
 
De kommunikationsmetoder som Malmö FF Dam använder är annonser, planscher, affischer 
och deras hemsida. Klubben försöker vara väldigt noga med att uppdatera hemsidan och de 
har en duktig journalist som är kopplad till sidan och som skriver ideellt för klubben. Wester 
menar att om han ska vara självkritisk så klubben inte varit speciellt duktiga överhuvudtaget 
på detta område och han ser att de kan bli mycket bättre på att nå ut. Han tror själv mycket på 
PR, att vara duktig på att hålla kunderna uppdaterade om allt som händer i föreningen. Han 
menar att klubben kan göra detta dels via hemsidan men att också jobba fokuserat med PR så 
att det skrivs om klubben i tidningarna. På detta sätt tror han att klubbarna skulle kunna bygga 
någon slags hype eller få upp intresset för damfotboll. Wester menar att det mest övertygande 
sättet att få publiken att komma och se en match är att landslagsspelarna gör bra ifrån sig på 
landskamper och det skrivs mycket om spelarna i tidningen. Han hade gärna sett att klubben 
hade haft någon fixstjärna i laget och att föreningen kanske genom ett spelarköp av en 
utländsk klubb skulle kunna hitta och locka till sig en väldigt duktig spelare. Han menar att 
det finns bra exempel på sådana fixstjärnor i damallsvenskan.  
 
Kundnöjdhet 
 
Wester tror att det är totalupplevelsen som är det viktigaste för att kunden ska vara nöjd med 
köpet. ”Den viktigaste faktorn är vädret.” Att titta på damfotboll när det är klarblå himmel och 
lagom temperatur är lockande, menar Wester. Klubben har hitintills jobbat väldigt traditionellt 
med sina matcharrangemang. De har en VIP-salong under läktaren för sponsorerna. Där kan 
de före match lyssna på tränaren som kommer in och pratar lite om strategier och i pausen så 
kan sponsorerna komma dit och få sig en bit mat. När det gäller publiken så är det 
kioskförsäljningen som har betydelse för kundnöjdheten. Klubben kontrollerar inte om 
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kunderna är nöjda. Han menar att området som handlar om att bygga kundlojalitet och 
relationsmarknadsföring är oerhört eftersatt. Malmö FF Dam ska under år 2007 börja med att 
bygga upp en kunddatabas där klubben ska börja med att under mer strukturerade former 
lägga in kunder och framförallt sponsorerna. Klubben har insett att de måste jobba mer 
strukturerat med detta och de har försökt få kunders email-adresser via hemsidan. Detta för att 
föreningen sedan ska kunna göra mer riktade utskick till sina kunder för att snabbare och mer 
effektivt nå olika målgrupper och i syfte att rekrytera publik.  
 
Relationsmarknadsföring 
 
Malmö FF Dam har inga program för uppföljning av förstagångskunder och de vet inte vilka 
dessa kunder är. Klubben har dock planer på att införa även detta. I det kommande konceptet 
så är Wester övertygad om att de involverade företagen/sponsorerna kommer att vara väldigt 
intresserade av att följa upp klubbens kunder. Föreningen har för avsikt att minska på antalet 
sponsorer men att knyta dem närmare till sig. Om sponsorerna satsar mer pengar så är det 
viktigt att de verkligen får ut något av satsningen och att deras marknadsavdelningar kopplas 
in på Event Marketing (EM) och det här ”tänket” kring arenan. Han menar att det är viktigt att 
sponsorerna är med och diskuterar hur det eventet ska göras på bästa sätt för att stödja deras 
försäljning. ”Tanken är att sponsorerna ska sitta med och känna att de är med och äger 
produkten/tjänsten att det är deras produkt/tjänst.” Wester menar att sponsorerna med sin 
blick för sina produkter och tjänster kan använda klubben på bästa sätt i deras 
marknadsföringsmix. ”Sitter man med ett gäng med marknadsförare från ett antal bolag som 
kan gå in med en hel del pengar så får du också en helt annan uppmärksamhet kring dessa 
frågor.” Han menar att matcharrangemangen idag sköts på ideell basis och det främst handlar 
om att ”få till matchen”. Wester anser att det finns lust och idéer men att genomförandet 
brister. Han återkommer till problematiken han förut nämnde. ”Det är hyfsat lätt att ta fram en 
tjänst eller ett koncept och sälja in det, men sedan ska det levereras och det är då problemen 
uppstår när det inte finns tillräckligt med resurser.” T ex den lägsta sponsornivån är att man 
får ett diplom. Men det ska tryckas, skrivas under, det ska ramas in och levereras och hela den 
kedjan blir problematisk om man inte har personal som kan göra det. Malmö FF Herr sitter 
och bollar med flera hundratals miljoner. Det finns å andra sidan en enorm potential i 
damfotbollen och här kan man verkligen få valuta för pengarna och snabbt bygga ett bra lag. 
 
Det som enligt Wester kännetecknar klubbens mest lojala åskådare är att de är en familj, att de 
spelar fotboll och att hela familjen är mer eller mindre engagerade i dotterns spelande. Malmö 
FF Dam har ingen speciell relation till trogna supporters. Det är inte något uppbyggt program 
för att hålla liv i dessa relationer men det går ut ett nyhetsmail till dem som är medlemmar. 
Utöver detta görs dock inget så även detta område kan utvecklas anser Wester. ”Det morsas 
kors och tvärs på själva matchdagen och alla känner alla mer eller mindre, så litet är det så att 
säga.” Han vet inte hur många som var med i sluttävlingen när det gäller lojalitetskampanjen 
som drevs av EFD. Wester anser att upplägget av kampanjen var bra men han är tveksam till 
om det var några i publiken som kom till arenan som inte hade kommit i annat fall. ”Det är 
givetvis superbra att det görs kampanjer centralt eftersom det återigen handlar om att få ut 
damfotbollen.” Wester anser dock att uppföljningen av denna kampanj var lite otydlig. ”Det 
är självklart bättre att göra sådana här saker än att inte göra det alls. Det här kan också vara 
något som inte klubbarna klarar av eller orkar med att göra själva så det är alltid bra med 
draghjälp och det är alltid helt rätt att försöka stimulera lojalitet”.  
 
Wester menar att om jag skulle göra den här intervjun om 2-3 år så skulle situationen se 
väldigt annorlunda ut. Klubben är på väg in i en brytpunkt nu. ”Föreningen har insett att det 
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inte går att spara och gneta sig ur det här. Här måste man satsa, och där är sponsorerna 
livsavgörande och då kan man göra lite skojigare marknadsföring och arrangemang 
runtomkring. För nu är det väldigt traditionellt. Men det tar ju tid att skruva om det. Det är ett 
spännande område där det är massor att göra.” 
 
 
Umeå IK 
 
Intervju med marknadschef, Susanne Granberg, 2007-01-19, 90 minuter.  
 
Bakgrundsinformation 
 
Susanne Granberg, 38 år, arbetar som marknadsansvarig på Umeå IK (UIK). Hon är inte alls 
utbildad för detta jobb utan improviserar sig fram i livet. Hon har dels läst en del språkkurser 
på universitetet. Hon hamnade här efter att ha läst på Universitetet och insett att hon bara läste 
för att hon tyckte det var roligt men att hon inte hade en tydlig plan med sina studier. Hon 
hade också varit ute och rest runt i världen. Hon började läsa på deltid istället och ordnade så 
att hon fick ett ALU-jobb under ett halvår och skulle ta den tiden för att bestämma sig för vad 
hon ville göra och vad hon ville bli. Hon stegade in på UIK: s kansli och frågade om hon 
kunde få göra sin ALU-tjänstgöring hos dem. Detta var precis vid den tiden som UIK gått upp 
i allsvenskan. Hon tänkte att fotboll är ju roligt och här kan jag ju vara under ett halvår. Hon 
undrade om de behövde henne och de nästan slet in henne och sedan blev de aldrig av med 
henne. Hon började november 1995 och UIK började spela i damallsvenskan under 1996.  
När halvåret hade gått så ville UIK har kvar Granberg hon fick fortsätta på utbildningsbidrag 
och så småningom anställde klubben henne. Hennes jobb som marknadsansvarig fanns inte 
överhuvudtaget när hon började utan det är en tjänst hon har skapat och utformat själv. När 
hon började jobba på UIK så jobbade även Roland Arnqvist som numera är fotbollsansvarig 
på klubben på utbildningsbidrag. När klubben fick råd så anställde UIK både Granberg och 
Arnqvist. De är fyra heltidsanställda på UIK: s kansli som jobbar endast med damfotbollen. 
Granbergs huvudsakliga arbetsuppgifter är marknadsföring, matcharrangemang och att dra in 
pengar som de andra kan göra av med. Det är främst Granberg som jobbar med införsäljning 
mot sponsorer men Arnqvist är med i att utforma olika matchpaket för att bolla lite idéer och 
liknande. UIK har också tagit hjälp av ett företag som heter Baes som finns i Skövde. De 
hjälper UIK att sälja in ”Guldklubben”. Granberg spärrar de som är innevarande 
samarbetspartners och de företag hon tänker bearbeta för kommande säsong. De kontaktar 
med andra ord alla företag som Granberg inte själv hinner kontakta. Baes arbetar i utbyte mot 
provision. De säljer åt andra elitklubbar i Sverige också såsom allsvenska herrfotbollslag, 
hockeylag i elitserien, svensk elithandboll och elitbandy. Baes väljer ut sina kunder på det 
sättet att de inte kan vara samarbetspartners med mer än en klubb i en stad för det skulle 
innebära att de börjar konkurrera med sig själva om att finna sponsorer. Hon tror att denna 
lösning absolut skulle kunna fungera för andra klubbar i damallsvenskan. Granberg har i 
övrigt medhjälpare som hon kallar in när det behövs. T ex när det gäller annonser i 
matchprogram och sådant. En del spelare som t ex inte har fått tillräckligt med arbete fast de 
har lönegaranti och de kan då kallas in på kansliet för att hjälpa till med olika uppgifter tills 
vidare. De tar också emot praktikanter för kansliet. För närvarande har hon en kille som läser 
på Umeå universitet som ska praktisera hos henne under fem veckors tid. Han har som 
målsättning att sedan jobba med reklam och marknadsföring. De andra som arbetar på 
kansliet har en väldigt blandad och brokig bakgrund. En person har ett förflutet som 
bilförsäljare, en annan har ett förgånget inom fotbollsvärlden som tränare och spelare och den 
tredje har arbetat på bank. ”Det är intresset för fotboll som styr arbetet och man måste vara en 
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speciell typ av människa för att jobba med detta.” För Granbergs del så tycker hon jobbet är 
så roligt för att UIK har kommit upp på en sådan nivå och hon upplever att hon får oerhört 
mycket tillbaka för det arbete hon lägger ned. Hon får vara med på resor, se världen, träffa 
folk och få hamna i situationer som hon aldrig annars skulle få möjlighet att uppleva. Sedan 
upplever hon att klubben har och under åren har haft en väldigt fin gemenskap som hon 
beskriver som en storfamilj. Hon får även vara och jobba nära laget och de andra som jobbar 
med laget, t ex tränare, sjukvårdare etc. UIK har jobbat hårt för att alla som jobbar med och 
kring laget, även olika funktionärer ska bli med i gemenskapen. Denna gemenskap är viktig 
för Granberg. Om man endast skulle jobba med reklamförsäljning då anser hon att man kan ta 
ett annat jobb med bättre betalt. Löpande under säsongens gång så kan en sådan sak som att 
lägga upp en mailgrupp med alla som är engagerade i UIK på olika sätt får all information 
som senare ska ut till media. Klubben försöker se till att sådan medieinformation först 
kommer ut till alla samarbetspartners, styrelsemedlemmar och funktionärer så att de inte får 
en överraskning när det senare står i tidningen. De skickar även ut veckobrev till alla så att de 
vet vad det är för träningar, när det är träningar om det är något särskilt på gång etc. så att alla 
är informerade. Sedan har de runt laget varje måndag efter träning teoripass efteråt där alla 
ledare och de som arbetar runt laget är välkomna att delta. Där försöker Granberg också 
informera om det är något särskilt som är på gång. De kan även bjuda in samarbetspartners så 
att de får träffa laget om de så vill. I början av året kan det också vara så att Granberg kan 
informera om det är någon ny huvudsponsor och företaget har också möjlighet att komma och 
presentera sig själva. Sedan har de några träffar under året då alla funktionärer träffas, 
diskuterar, äter och har lite trevligt tillsammans. UIK diskuterar för närvarande om de ska 
göra några ytterligare satsningar på marknadssidan. Granberg har många olika planer när det 
gäller marknadsföringen och skulle gärna vilja kunna göra mer när det gäller marknadsföring 
av klubben. Hon utvecklade och samlade på sig en mängd idéer från sin resa hon gjorde under 
förra året i USA då hon var tjänstledig under sex månader. Hon har hämtat en massa nya idéer 
och inspiration som hon vill pröva. Resan till UIK var både nytta och nöje. Hon tog också 
tjänstledigt för att hon håller på att göra en bok om Umeå IK. Hon insåg att hon aldrig skulle 
ha tid eller möjlighet att genomföra hennes egna bokprojekt hemma i Umeå och samtidigt 
jobba så därför for hon iväg. De tre första månaderna bodde hon med ett fotbollslag i USA. 
Hon kunde inte hålla sig borta helt från fotbollen.  
 
UIK: s mål är att fortsätta hålla sig i toppen av damfotbollen såväl i Sverige som ute i Europa. 
UIK har ju varit i en helt egen klass under några år och det hoppas de att de så ska förbli 
framöver. Deras vision är att fortsätta att utvecklas. Det gäller att inte luta sig tillbaka och tro 
att allt rullar på av sig själva utan det gäller att ständigt ha en vilja att utvecklas och att alla 
inblandade brinner för det de gör. Det krävs av spelare och ledare att man lägger ner väldigt 
mycket tid om man ska spela på den här nivån för att fortsätta att kunna bli ännu bättre.  
 
Kunder, konkurrenter och marknadsföring generellt 
 
Genomsnittligt antal åskådare per match för säsongen var runt 2000 åskådare. Under säsongen 
2005 har de en genomsnittlig publik på ungefär 3300 åskådare. Minskningen var ganska rejäl. 
Granberg menar att publiksiffrorna över lag sjönk rejält under 2006 i Sverige vare sig det 
gällde hockey, handboll eller fotboll. Man kan ju spekulera i vad detta berodde på som en 
generell trend men när det gällde UIK: s publiksiffror så tror hon att minskningen delvis 
berodde på att UIK redan hade avgjort serien när det fortfarande var många seriematcher kvar. 
Hon menar att det är svårt att locka publik till matcherna när laget redan har vunnit serien. En 
annan faktor var att marknadschefen var borta, svarar Graneberg med glimten i ögat. Hon 
upplever att de har åskådartoppar upp emot 9000 åskådare på enskilda matcher i allsvenskan. 
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Det inträffar när UIK möter andra topplag. Det är ett av problemen som de hade under 
säsongen 2006 eftersom det inte fanns några andra topplag i serien att fajtas mot och ingen 
direkt konkurrens. Hon menar att det under tidig höst kan vara mycket publik om serien är 
jämn. Generellt är augusti och september bra månader som lockar publik. Sedan när man 
kommer in i oktober månad och vid något tillfälle då UIK spelat Europacupen under slutet av 
november så kan det ju lika gärna vara snöstorm och isgata och då är det inte lika lätt att locka 
publik till matcherna. Hemmapremiären lockar också alltid mycket folk. Men under säsongen 
låg hemmapremiären under påskhelgen och dessutom var det snöstorm så den premiären är 
inte en marknadschefs dröm att försöka locka publik till. Under sommarmånaderna juni och 
juli så är det inte så mycket publik på matcherna. Umeå är en studentstad och när det 
dessutom är semestertider så försvinner halva Umeås befolkning från stan.  
 
Stadion heter Gammliavallen och har en publikkapacitet på 6000 åskådare i nuläget. Men när 
de har stormatcher som de vet lockar mycket publik så kan klubben ställa dit extra läktare och 
då kan de komma upp i publiksiffror runt 11 000 åskådare. Umeå FC: s officiella 
publikrekord är 13 000 åskådare.  
 
UIK: s kunder i form av publik är en väldigt blandad grupp. Hon brukar säga att de som går 
och ser herrfotboll kan lika gärna komma och se damfotboll. Men det finns en del av 
åskådarna som kommer och tittar på damfotboll som aldrig skulle gå för att se herrfotboll. 
Hon tror att UIK har en del yngre flickor som kommer och ser matcherna, de har många 
familjer som kommer och tittar. De har allt ifrån små flickor till gamla farbröder. Det är en 
grupp äldre farbröder i 70- 80 årsåldern som står och väntar först vid grindarna vid matcherna 
och väntar på att få komma in. Hon tror också att det är en del kvinnor som kommer och tittar 
som aldrig annars skulle gå på en fotbollsmatch. Hennes mamma som förut var helt 
ointresserad av fotboll numera till och med jobbar under UIK: s matcher. UIK har jobbat 
väldigt mycket på att lyfta fram de tjejer som spelar i laget för att publiken ska lära känna dem 
på något sätt. Granberg tror att många i publiken har lärt känna UIK: s spelare så pass mycket 
att de upplever att de är bekanta eller att de nästan känner dem. Ibland kommer det in gamla 
farbröder på kansliet och köper biljetter och ska heja på flickorna. Det är nästan som att 
tjejerna är eller blir deras barnbarn. Några farbröder började nästan gråta när de hörde att 
Malin Moström skulle sluta spela fotboll. De viktigaste kännetecknen för publiken är att de 
känner en stark tillhörighet till laget och är genuint intresserade av spelarna. Hon upplever 
också att UIK har blivit hela norrlands lag. De har publik som kör ända från Kiruna för att 
titta på matcherna. De har också många från Örnsköldsvik som kommer på matcherna. Det 
familjära som UIK har byggt upp runt spelarna visar sig över hela Sverige. Det finns en 
mängd UIK-supporters runtom i Sverige. De är några som helt spontant har startat en hemsida 
för ”UIK-fans”. Det är bl a en kille från Örebro, en kille från Karlstad och en kille från Lund 
som har gjort denna hemsida och är drivande. De har funnit varandra på något sätt och är 
jätteengagerade i UIK.  
 
De försöker locka ”alla” kunder till matcherna. Granberg kan inte påstå att klubben vänder sig 
mot någon målgrupp direkt. De gör det i sådana fall via vissa punktinsatser. Överlag så har de 
en bas som klubben utgår från när det gäller marknadsföringen. I övrigt gör de punktinsatser 
och försöker utöka stammen av publik från år till år. Punktinsatserna kan innebära att de 
försöker locka grupper som inte kommer på UIK: s matcher, det kan t ex vara att försöka 
locka olika invandrargrupper till matcherna. Eftersom UIK har brasilianska spelare så är det 
tacksamt att försöka locka de som är portugistalande t ex. Granberg märkte att när Marta kom 
till klubben så hade UIK helt plötsligt en grupp i publiken som aldrig hade varit och tittat på 
UIK: s matcher förut. UIK har en bas av marknadsföringsinsatser som de gör inför alla 
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matcher. Det kan vara annonsering, TV, radioreklam etc. Men det kan ändras lite beroende på 
vilka matcher som ska spelas och vilket motstånd UIK möter. Tvärtom mot vad man skulle 
kunna tro så marknadsför Granberg betydligt mindre inför matcherna mot Djurgården, Malmö 
FF och Linköping FC eftersom de säljer sig själv bra och matcherna i sig lockar publik. 
Granberg menar att hon anstränger sig mycket mera när det gäller att försöka locka folk till 
matcher där UIK spelar mot lag som är nära nedflyttning och ligger långt ner i tabellen. Redan 
när klubben lämnar ut matchprogrammen i början av säsongen så kryssar publiken för att de 
ska gå och titta på UIK när de möter några av de andra lagen i toppen av tabellen. De matcher 
som ligger eländigt till på året måste man också anstränga sig mycket mer för att försöka 
marknadsföra. Granberg menar att det sportsliga är centralt när det gäller att försöka behålla 
UIK: s publik.  Sedan har klubben jobbat väldigt hårt på gemenskapen i UIK och att klubben 
ska utstråla att alla som jobbar för och i föreningen är ett bra gäng personer. Det är viktigt att 
publiken känner sig väl emottagna när det är hemmamatcher och att alla funktionärer också 
inser att de har en stor del i denna gemenskap och bild av klubben utåt. Publiken ska trivas. 
UIK jobbar också mycket på arrangemangen runtomkring att det ska vara även lite annat som 
pågår. De lär verkligen upp alla som jobbar i och runt UIK att jobbar man i föreningen så är 
man en del i det som klubben representerar och klubbens ansikte utåt och man har allas ögon 
på sig.  
 
UIK har ibland enkätundersökningar i samband med match för att undersöka vad publiken 
tycker om arrangemanget, om det är något klubben kan förbättra. De har ofta gjort sådana här 
undersökningar i slutet av säsongerna för att sedan använda dessa som en del av ett underlag 
som de kan diskutera kring för att försöka förbättra verksamheten inför kommande säsong.   
 
Granberg skulle önska att det var flera klubbar i damallsvenskan som jobbade hårdare med 
marknadsföringen runt matcharrangemangen för att locka mer publik till matcherna.  Hon 
upplever att UIK har dragit damfotbollen framåt under ett antal år. Hon upplever att UIK får 
ganska liten hjälp från övriga lag. Hon önskar att de andra lagen höjer sina ambitioner. Det 
blir en nackdel för UIK att de vinner för lätt, då skapas inte längre någon spänning för 
publiken. UIK vet att de drar mycket folk på bortaplan när de kommer och spelar just för att 
publiken kommer för att se Hanna Ljungberg, Marta eller andra kända namn. Hon önskar att 
flera klubbar kunde lyfta fram sina spelare och skapa kända profiler som UIK och de andra 
lagen kan locka med i sin marknadsföring av matcherna. Granberg skulle helt enkelt vilja ha 
lite draghjälp av de andra klubbarna med att skapa kända ansikten inom damfotbollen och att 
arbeta hårdare för att locka publik till matcharrangemangen. Hon hoppas verkligen på en 
attitydförändring bland de marknadsansvariga i de olika damklubbarna. Det har varit en 
attityd hos en del av de marknadsansvariga i de damallsvenska klubbarna att ”det finns inget 
intresse för damfotboll så det är ingen idé att vi gör någonting, det kommer ändå inget folk”. 
Hon hoppas verkligen att denna inställning ändras. Det är viktigt att tänka långsiktigt på 
damfotbollen och ha ett långsiktigt mål. Att bara göra punktinsatser och hoppas på en bra dag 
räcker inte. Hon gör en liknelse med att inte känna en enda människa men sedan helt plötsligt 
bjuda in en massa människor på ett födelsekalas. De inbjudna undrar nog varför de skulle gå 
på den festen. Det gäller alltså att jobba långsiktigt och aldrig någonsin gå ut i pressen och 
säga att det inte finns något intresse av damfotboll. Ju fler gånger ett budskap upprepas desto 
fler människor tror att det är sant. Det är därför i sammanhanget oerhört viktigt att vara 
medveten om vilket budskap damfotbollen vill sända ut och vad man önskar för långsiktigt 
resultat med det.  
 
Granberg anser att klubben konkurrerar med bl a TV om publiken. Det kan t ex vara en 
melodifestival, Champions Leaguematch eller VM i olika sporter som kan locka många 
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tittare. På kansliet så försöker de alltid lägga spelschemat så att matcherna inte kolliderar med 
andra arrangemang i stan. Om inte annat så kanske de kan ändra tiden för matchen. Hon 
menar att det bara är dumheter att försöka konkurrera med andra arrangemang om man inte 
behöver göra det. Hon menar att ”allt som drar folk” är deras konkurrenter. Vet man att det 
kommer att vara ett V75 på travbanan så kommer det att locka publik särskilt eftersom det 
inte händer så ofta. Hon anser att UIK skiljer sig från dessa konkurrenter genom att erbjuda en 
spännande match om de möter ett bra lag. I övrigt gäller det att bygga upp ett behov så att 
publiken inte vill missa matcharrangemanget även om just den matchen inte är så spännande. 
Man ska försöka skapa behovet att vilja se ”lilla familjen” spela på söndag och hur det går för 
dem och heja på dem. Publiken ska nästan känna lite dåligt samvete om de inte kommer. 
Publiken ska känna som att de nästan missar ett födelsedagskalas eller en 
familjesammankomst. När det gäller potentiella kundgrupper så tror Granberg att klubben har 
publik att hämta och mycket att arbeta för bland olika invandrargrupper.   
 
UIK: s marknadsföring generellt är att de har en grund av olika insatser de gör inför varje 
match. Det är allt från att annonsera i de två stora lokaltidningarna, radioreklam i Rix FM och 
reklam i TV 4. Detta har klubben byggt upp via lokala samarbeten där UIK gör lite olika 
”byteshandlar” med dessa. Annars skulle inte en liten klubb ha råd att köra TV-reklam alla 
veckor. Marknadsföring kan också vara en sådan enkel sak att man redan matchen innan 
berättar när kommande match går av stapeln och lägger en annons om detta i 
matchprogrammet. Alla spelare i laget har också leasade bilar som de kör runt i med UIK-
dekaler och som står utställda under matchen. Det är viktigt att se till att alla bilar har 
bildekaler och att de uppdateras med information om när matcherna är. Det är också viktigt att 
UIK:s hemsida uppdateras med annonsering. Klubben sänder också utskick till 
samarbetspartners. Klubben har sina strategier och tog för några år sedan fram ett 
profildokument men de har diskuterat att försöka uppdatera detta och få ner på pränt hur de 
jobbar. Som det är idag är mycket av planerna och kunskaperna knutet till ett fåtal personer på 
kansliet vilket gör att klubben blir sårbar om någon skulle försvinna. En strategi klubben har 
är också att lägga mer krut på marknadsföringen när det gäller matcher som är ”svårsålda”. 
UIK jobbar också hårt på att se till att ha matchvärdar på varje match. Dessa matchvärdar är 
också väldigt bra marknadsföring ut mot sina anställda och kunder. Hon ger ett exempel från 
musikbranschen i USA där marknadsföringen fungerar snabbt och bra genom olika ”Street 
teams”. UIK har kontakter som de har en bra relation med och de i sin tur han kontakter de 
kan vidarebefordra information om matcher till som i sin tur har kontakter. På detta sätt kan 
information spridas snabbt. UIK har alltid en grundplåt till hur deras matchaffischer ser ut. 
Dessa kan lätt mailas till andra som kan sätta upp dem på sina arbetsplatser. 
Marknadsföringen blir enklare och personer som vill hjälpa till behöver inte åka inom kansliet 
för att hämta ut affischer. De som driver hemsidan UIK-fans marknadsför också när UIK 
spelar matcher runtom i Sverige eller när olika UIK-matcher sänds i TV.  
 
Granberg har en mängd av exempel på speciella satsningar de gjort för att locka publik till 
olika matcher. Hon nämner en satsning som blivit någon slags tradition och som klubben kör 
varje år. De har en stor samarbetspartner som heter UPAB, Umeå Parkerings AB. De går in 
som matchvärdar och köper ett antal biljetter av klubben. UIK utformar dessa biljetter så att 
de ser ut som parkeringsböter. Sedan sätter deras parkeringsvakter ut dessa biljetter på 
bilrutorna hos olika bilägare. Personerna blir först väldigt arga när de tror att de fått en 
parkeringsböter men blir sedan väldigt positiva när de tittar närmare på boten och ser att det är 
en matchbiljett. När klubben sedan räknar av hur många av dessa biljetter som utnyttjas så är 
del väldigt hög nyttjandegrad av dessa biljetter. Klubben är generellt väldigt försiktig med 
fribiljetter i övrigt. Klubben vill känna att det är ett värde på det man erbjuder. Företaget 
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UPAB har också fått många positiva reaktioner och människor som hört av sig till dem med 
positiva kommentarer.  
 
Granberg anser att det fortfarande finns mycket att göra när det jämställdhet i samhället 
generellt. Men hon ser en stor förändring under de tio år hon har arbetat med att marknadsföra 
UIK och det har varit ett hårt jobb att bearbeta marknaden och berätta om klubben och varför 
folk ska gå på matcher och ibland har hon stött på skrämmande åsikter. Man kanske tror att 
världen ska vara jämställd nu men det är mycket kvar att göra ännu. Nu har klubben fått bra 
respons här i Umeå men det är något som de har arbetat sig till och det är ett hårt arbete som 
ligger bakom denna framgång. Hon kan känna att det många gånger att mycket att jobba 
emot. UIK har många duster med SvFF och UEFA. En del tycker att UIK kan vara lite tjatiga 
och halvkaxiga ibland men tyvärr så är det så att vill man ha en förändring till stånd så hjälper 
det inte att man ber snällt, för det har klubben provat. Ett exempel där SvFF inte inkluderar 
damfotboll var en reklamfilm som förbundet lanserade som skulle marknadsföra svensk 
elitfotboll, men det var bara herrfotboll som visades i denna reklamfilm.  
 
Hon menar att damfotbollen har många fördelar. I herrfotbollen är det sådana spelarlöner 
inblandade. Ett företag som väljer att synas tillsammans med ett damlag de vet var pengarna 
går. De vet att pengarna går till att förbättra verksamheten och till att förbättra tillvaron för 
tjejerna. Pengarna försvinner inte i ett stort svart hål. Hon tror också att publiken kan uppleva 
en större verklighetsanknytning till damfotbollen. Man har också möjlighet att lyfta fram vissa 
värden inom damfotboll och göra matcharrangemangen mer familjära. Damspelarna är också 
mer trogna sin förening medan på herrsidan byter många spelare ofta klubbar beroende var de 
får bäst betalt. UIK har också en medveten policy i den här frågan där spelare som frågar efter 
UIK: s pengar så är den spelaren inte intressant att ha i den här klubben. Är spelaren bara ute 
efter att få bäst möjligt betalt så säger klubben tack och adjö. Om en spelare hellre vill spela 
någon annanstans så blir det oftast inga diskussioner, UIK vill bara ha personer i 
organisationer som vill tillhöra klubben och brinner för den.  
 
Hon upplever att klubben är inne i en generationsväxling och klubben måste ständigt jobba 
med att lyfta fram nya namn. Hon tror också att det är viktigt att UIK tar ett steg vidare både 
när det gäller laget och organisationen. Klubben försöker att varje år förbättra sin organisation 
ytterligare och bli ännu mer professionella på olika plan.  
 
Sportmarknadsföringsmixen 
 
Klubben erbjuder traditionell kiosk och korvförsäljning, grillad hamburgare och 
supporterförsäljning. De har VIP-rum. De erbjuder fika för pressen i ett pressrum som finns 
för dem. Där finns också personer som tar hand om dem. UIK lärde sig väldigt mycket av 
landskamper som de arrangerade tillsammans med SvFF. Klubben fick bl a insikt i vikten av 
att behandla pressfolk väl. 
 
När det gäller pris så håller UIK ett mellanläge. ”Det ska vara billigt nog för folk att gå och se 
matcherna men ändå dyrt nog för att det ska vara värt att ha.” En vuxenbiljett kostar 80 kr och 
60 kr för studerande, ungdomar och pensionärer. Barn upp till tolv år i målsmans sällskap får 
gå in gratis.  
 
Gammliavallen är inte speciellt utformad med tanke på damallsvenskan. Arrangemanget 
runtomkring är däremot mer utformat mot damallsvenskan. Klubben försöker alltid ha 
någonting som pågår vid sidan av planen för att också skapa en ”happening” rent allmänt. De 
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har haft allt från uppträdanden innan match till tävlingar av olika slag. De försöker alltid att 
uppmuntra sina samarbetspartners att hitta på något. Det kan vara så enkelt som att de har en 
avdelning där de är och berättar om sin verksamhet och delar ut giveaways. Klubben kan 
också ha olika teman på sina matcher. De kan t ex ha påsktema och dela ut påskägg och om 
det är snöstorm i slutet av november så kan klubben ha jultema och erbjuda varma drycker. 
De försöker särskilt lägga lite mer krut med olika kringarrangemang på de mindre 
publikdragande matcherna. De har även haft en loppmarknad i samband med match någon 
gång. Hon tycker att arenans lokalisering är väldigt bra. Det enda som kan vara en nackdel är 
antalet parkeringsplatser eftersom de är begränsade då arenan ligger nära stan. Det gäller att 
klubben har en bra organisation med parkeringsvakter när det är stormatcher. Annars är det 
nära från flyget, nära till stan och hotell och för de som arbetar på kansliet är det bara att gå 
över vägen så är de på matcharenan så de kan inte få det bättre.  
 
Man kan köpa biljetter på kansliet, beställa biljetter via Internet eller på Biljettcentrum där 
man också kan gå in till deras tjänster via Internet. Det beror på vilken match det är. Är det en 
match som publiken inte tror det kommer så mycket publik till så betalar de flesta i 
biljettkassan innan matchen. Är det större matcher så kommer många in på kansliet eller 
köper biljetter på Biljettcentrum. Kansliet säljer också mycket biljetter till sina 
samarbetspartners. Klubben gör direkta utskick till dem med direkta förfrågningar och det gör 
att de beställer direkt hos kansliet också. UIK jobbar aktivt för att deras samarbetspartners ska 
köpa biljetter till matcherna. Klubben ger ut väldigt begränsat antal fribiljetter. När Granberg 
började på UIK då var det mer på det sättet att det delades ut många fribiljetter. Men då var 
det nästan ingen som var intresserad och det var närapå frågan om att muta folk att gå på 
matcherna bara för att skapa ett intresse. Klubben skickar VIP-biljetter till de som är kända 
Umeå-personer för klubben vill att de ska visa sig på arenan så att folk ser att de är 
intresserade av deras matcher. Nuförtiden delar inte UIK ut många fribiljetter. I sådant fall är 
det via som företag går in och köper ett antal biljetter som de i sin tur delar ut till sina kunder 
eller anställda, men UIK får betalt för dessa biljetter. Då är det alltså företaget som bjuder på 
biljetterna. Det är dock klart att huvudsponsorerna får några fribiljetter men då handlar om 
runt 5 st biljetter och inte 50 st.  Hon tycker att det är viktigt att biljetterna och matcher ska ha 
ett värde. Normalt så öppnar UIK biljettkassorna ungefär en timme innan matchstart men vid 
stora matcher öppnar de ungefär 1,5 timmar innan så att alla hinner komma in och sätta sig 
och så finns det lite extra möjligheter för olika kringarrangemang.  
 
Granberg anser att PR-arbetet gäller alla inblandade. När det gäller pressutskick är det dock 
för det mesta fotbollsansvarig Arnqvist som klubben hänvisar till. När det gäller press runt 
matcherna så är det alltid någon i styrelsen som är informationsansvarig. Sedan gäller det för 
alla som är inblandade i UIK så ska man ha en viss attityd som är ödmjuk. Granberg tror att 
de har fått en del gratis för att de är ett damlag.  Klubben är väldigt noga med att förklara för 
nya spelare vad som gäller när de spelar för UIK. Detsamma gäller funktionärer och de som 
sitter i styrelsen. Man har självklart rätt att säga till när man tycker något är fel men det ska 
göras på rätt sätt. UIK försöker ställa upp alla välgörenhetsprojekt i den mån det är möjligt. 
Detta kan ibland bara innebära att de skickar en signerad fotbollströja till Cancerfonden eller 
liknande. Sedan kan det vara att skicka ut spelare i olika sammanhang om det t ex är en 
välgörenhetsgala eller ställa upp om det är någon förening som arrangerar en fotbollsskola. 
De har också haft loppmarknad där de skänkte pengarna de fick in till SOS Barnbyar till en 
liten by i Brasilien. Allt sådant här tar väldigt mycket tid så det gäller at man är beredd att 
offra den tiden. Bara en loppmarknad tar mycket tid i anspråk för att anordna.  
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De viktigaste faciliteterna som Granberg anser att Gammliavallen har med tanke på 
åskådarnas upplevelse är att publiken kan få en plats under tak. Kansliet kan även informera 
om vilken läktarsida som är solsidan under vissa matchtider. Hon hade även läst en 
undersökning där fotbollspublik hade angett ”rena toaletter” som en viktig faktor vid 
matcharrangemang och detta har UIK försökt att också ta till sig.  
 
Granberg har involverat sin bror i arbetet med att utforma och uppdatera UIK: s hemsida. Han 
bor i Eskilstuna men sköter den ändå. Klubben har pratat om att ha någon på närmare håll 
som kan uppdatera hemsidan mer löpande. Det blir många sms och mail mellan Granberg och 
hennes bror. Hemsidan är snygg och proffsigt utformad men hon anser att klubben har mycket 
att kunna utveckla när det gäller den.  
 
De viktigaste kommunikationsmetoderna anser hon dels vara annonserna i tidningar eftersom 
de når väldigt många. De har också möjlighet att ha en bild med i dessa annonser vilket 
innebär att UIK faktiskt kan marknadsföra och lyfta fram olika spelare genom olika varianter 
av dessa annonser. Vill klubben lyfta fram t ex en ny spelare så är bilden ett bra sätt att göra 
detta och få publiken att uppmärksamma denna spelare. Sedan får man också genom detta 
visa upp samarbetspartners när det gäller dräktreklam. Annars är Internet ett väldigt bra 
verktyg för att också kunna maila ut matchinformation till en mängd människor. Man kan 
också göra olika mail för olika grupper men då når man bara de som har nått innan. 
Sammanfattningsvis så tycker hon att annonser och Internet med både mail och deras hemsida 
är de kommunikationsmetoder som fungerar bäst för UIK.  
 
Det mest övertygande sättet att försöka locka någon att komma och se en match är att stå öga 
mot öga mot den personen, helt enkelt personlig kontakt. Därför är det också viktigt att 
spelarna är ute och pratar med folk.  
 
Kundnöjdhet 
 
Det sportsliga är viktigast för att publiken ska gå nöjda därifrån, anser Granberg. ”Vackert 
spel och trevligt mottagande.” UIK arbetar med kundnöjdhet genom att försöka förbättra sig 
hela tiden när det gäller det sportsliga, det organisatoriska och allt runtomkring. Klubben 
kontrollerar att kunderna är nöjda delvis genom enkäter men även genom att prata med 
publiken. Hon menar att det är viktigt att klubben har en bra kontakt och kommunikation med 
sin publik och sina sponsorer. 
 
Relationsmarknadsföring 
 
Det som kännetecknar UIK: s mest lojala kunder är att de söker en tillhörighet eller känner en 
tillhörighet till klubben. Det är många som köper årskort och klubben tar deras emailadress 
när de köper kortet och på detta sätt så kan klubben erbjuda att skicka dem löpande 
information under året. Åskådarna kan också köpa ett årskort där det ingår ett medlemspaket 
med ytterligare information och det är de som är väldigt trogna som väljer detta alternativ. 
Klubben säljer många årskort och ganska många av dessa årskort säljer de genom företag. 
Ungefär 100 personer köper numrerade årskort och det är sådan publik som verkligen 
kommer varje match. De onumrerade årskorten har klubben inte lika stor kontroll på. UIK gör 
ingen uppföljning av förstagångskunder för att försöka få dem att komma igen. Klubben 
försöker däremot följa upp de punktinsatser som de har gjort. UIK har en del av sin publik i 
en databas men inte alla eftersom de inte kan kontrollera vilka som går på matcherna. 
Klubben försöker dock samla så mycket information som möjligt om alla sina kunder. 
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Granberg menar att de har bra koll på alla sponsorer och att de följer upp dessa, både 
innevarande sponsorer och några de har haft föregående år. När företag köper biljetter som de 
i sin tur delar ut så kollar UIK upp hur många av dessa biljetter som blev använda. Alla 
medlemmar, styrelsemedlemmar, gamla spelare, de med årskort och funktionärerna finns med 
i särskilda grupper i deras register.  
 
Övrigt 
 
Granberg önskar att SvFF kunde styra upp marknadsföringen i damallsvenskan lite mera. Det 
räcker inte med att ge pengar till klubbarna till marknadsföring. Det gäller att utföra det från 
klubbarnas sida också för att få pengarna. Förbundet måste ställa större krav och säga att ”det 
här och det här” måste ni göra inför match. Sedan är det ju bra om sånt som 
marknadsföringsfilmen inte upprepas. SvFF borde jobba hårdare på att ändra sin attityd mot 
damfotbollen. Damfotbollen har en enorm potential och det här är bara början. Damfotbollen 
kan bli precis hur stor som helst om man bara jobbar lite på det. Sponsorerna och klubbarna 
kan komma att tjäna goda pengar en vacker dag om man bestämmer sig för att jobba 
långsiktigt. Hon tror att det är många företag som väljer att synas med damlag istället för där 
kan du betala en rimlig summa pengar och få en massa reklam tillbaks medan man kanske 
som företag får betala massa pengar för att sponsra ett herrlag men inte får så mycket tillbaka 
för det.  
 
Under alla år så har Granberg jobbat mycket med att få en personlig kontakt med sponsorerna. 
”Viktigt att jobba hårt för att hålla UIK undan en massa tänkbara skandaler och dåliga 
rykten.” Sedan ger det så mycket med den personliga kontakten. Klubben försöker också 
försöka få företagen och spelarna att lära känna varandra men även att företagen nätverkar 
med varandra. UIK tar hjälp av företag för att göra vissa mediemätningar, hur mycket klubben 
och spelarna syns i media etc. Företaget SCOM gör sådana mätningar. Det var väldigt 
medvetet av dem för att kunna visa sponsorerna hur mycket de visas. Då kan de visa de större 
sponsorerna svart på vitt. ”Det här är vad du betalar och det här ar vad som är det egentliga 
värdet.” Var det inte värt det? ☺ Klubben har först byggt upp ett väldigt bra samarbete här i 
stan och sedan fått de företagen i sin tur att lobba på sina huvudkontor centralt. 
Mediemätningarna är väldigt mycket värt för dem i sin tur att visa upp för sina chefer, ”titta 
vilken bra deal jag gjorde”.  
 
 
QBIK 
 
Intervju med klubbdirektör/marknadsansvarig, Roger Pettersson, 2007-01-19, 70 
minuter.  
 
Bakgrundsinformation 
 
Roger Pettersson är 39 år, arbetar som marknadsansvarig på QBIK. Han har en bakgrund som 
kapten i Försvarsmakten och han har varit ägare till ett företag inom IT och ledarskap under 
en period av drygt 6 år. Där var han VD för åtta anställda. Han har varit klubbdirektör under 
ett år för QBIK men nu är han marknadsansvarig och det finns egentligen ingen klubbdirektör 
kvar för närvarande då klubben har gjort en ny organisatorisk indelning. Han har arbetat som 
anställd under 2006 för klubben och tidigare har han varit både ledare i klubben och suttit 
med i styrelsen. Pettersson har varit engagerad i föreningen i ca fyra år men är sedan förra året 
heltidsanställd. På administrationen jobbar det för närvarade en person som halvtidsanställd 
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och hennes bakgrund är administrativ. Hon har en arbetsskada så klubben får lönebidrag som 
täcker en del av hennes lönekostnad. Så totalt är det 1,5 tjänst som är anställda på QBIK. När 
det gäller framtida satsningar på marknadssidan så ska klubben denna säsong anställa en av 
spelarna i samband med att de värvar spelare till damlaget, berättar Pettersson. Denna person 
ska understödja marknadssidan och det kommer att bli en heltidstjänst fr.o.m. februari 2007. 
Den anställda kommer dock inte att bara arbeta med marknadsrelaterade uppgifter utan även 
täcka upp för en hel del andra administrativa behov runt elitverksamheten. QBIK är en 
förening för damer och klubben har totalt 18 lag i föreningen. Det är inte bara A-laget som 
klubben har hand om till skillnad från de andra allsvenska damlagen, menar Pettersson. Det 
allmänna målet för klubben är att varje fotbollsspelande tjej ska kunna utvecklas på sin nivå. 
Elitlaget har målsättningen att någonstans runt 2010 vara ett topplag vilket innebär att vara 
bland de fem bästa i allsvenskan. Visionen är att bli bäst och att QBIK ska spela ute i Europa 
och i Women’s cup. 
 
Kunder, konkurrenter och marknadsföring generellt 
 
Genomsnittligt antal åskådare är runt 700 stycken för säsongen 2006. Åskådartopparna har 
traditionellt varit när det har varit Värmlandsderby mellan QBIK och Mallbacken, men så 
kommer det ju inte att bli under säsongen 2007 eftersom Mallbacken inte är kvar i 
allsvenskan, säger Pettersson. Annars är det mest publik under premiären och när QBIK 
spelar mot topplagen, bl a UIK och Djurgården/Älvsjö. Han tycker i övrigt inte sig se någon 
speciell tendens över säsongen, men i takt med dåliga resultat sviker publiksiffrorna. QBIK 
har inte nått de resultaten som de hade hoppats på i allsvenskan under förra säsongen och då 
blir det svårare att locka publik till matcherna, menar Pettersson. Han har märkt en viss 
vikande tendens i takt med matchresultaten men menar att matcherna mot topplagen ändå drar 
en ansenlig mängd åskådare. QBIK har en omsättning på 6 miljoner. Entréavgifter, 
publikbonus från SvFF för allsvenskan och kioskförsäljning drog in ca 325 000 kr. QBIK har 
även turneringen Sun Cup som drar in 1, 5 miljoner så den ska egentligen då dras bort från 
denna omsättning så den turneringen i sig är en verksamhet, menar Pettersson. Tingvalla IP 
har kapacitet att rymma 9-10 000 åskådare. ”Deras åskådare är fotbollsintresserade, nästan 
uteslutande sådana som har hållit på med fotboll eller håller på i någon form nu som ledare 
eller spelare.” Pettersson menar att det är en salig blandning mellan 15-60 år. Han tror att 
könsfördelningen bland publiken är relativt lika. De viktigaste kännetecknen bland publiken 
är deras fotbollsintresse och ett intresse för damidrott.  
 
QBIK försöker locka ”alla” till matcherna. Klubben har dock valt att satsa lite hårdare för att 
locka unga som kan bli en tänkt publik framöver. Pettersson berättar att klubben ibland också 
riktar in sig mot olika målgrupper, dessa kan exempelvis vara sköterskor eller domare. Under 
denna säsong ska de dock framförallt koncentrera sig på den yngre publiken så att de tidigt 
kan bli intresserade. Han definierar den yngre publiken till att vara skolungdom upp till 16 år. 
QBIK försöker att locka denna publik genom att marknadsföra fotbollsmatcherna med 
direktutskick. QBIK kan också använda sig av någon eller några som distribuerar dessa 
utskick på plats ute i skolorna och genom gratiserbjudanden. Pettersson menar att det i princip 
bara är gratiserbjudanden eller starkt rabatterade priser som kan locka denna publik. Ibland är 
det A-lagsspelare som är på skolorna och delar ut dessa lappar och ibland är det funktionärer. 
Han hoppas också förstås att själva evenemanget ska locka dem att komma tillbaka. Klubben 
försöker behålla kunderna genom att anordna bra matcharrangemang och se till att det även är 
bra service runtomkring själva matchen. Ibland har QBIK någon liten ”happening” på 
arrangemanget och det kan vara ett lotteri, någon liten tävling eller liknande.  
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Föreningen har inte gjort några systematiska undersökningar eller kartläggningar om vad som 
styr kundernas konsumentbeteende. Det finns ett intresse för sådana här undersökningar men 
klubben har ingen plan för att göra det. Klubben brukar fråga några från publiken vid olika 
tillfällen om vad de tycker. Förra året var det Pettersson som frågade runt bland åskådarna. 
QBIK har inga planer på att göra några marknadsundersökningar men Pettersson säger att 
klubben alltid försöker att alltid göra någon slags utvärdering av deras insatser. Denna 
utvärdering gör de själva med dem som varit inblandade i ett arrangemang eller aktivitet av 
något slag. Under utvärderingen resonerar de som arrangerade matchen kring vad de gjorde 
innan matchen, under matchen och vilket utfall de fick, sett till publiksiffror. De lägger sedan 
till medverkande faktorer som väder, motstånd, tidpunkt, och veckodag i sin utvärdering. 
Klubben försöker se om det var något de skulle kunna förbättra. De som sitter med i 
utvärderingsgruppen kan vara ordföranden, en funktionär och någon annan som är i nära 
anslutning till föreningen. För att den allsvenska damfotbollen generellt ska locka mer publik 
till sina matcher så tror Pettersson att framförallt uppmärksamhet i media är viktigt. Pettersson 
anser att mediebevakningen av damfotboll är alltför dålig. Han menar att landslagets 
internationella framgångar är betydelsefulla och att landslaget får fram fixstjärnor som 
publiken kan se upp till och att media har en viktig del i detta. Pettersson upplever att 
mediebevakningen lokalt är tillfredsställande men han menar att riksintresset är alltför dåligt. 
Han ger ett exempel med Aftonbladet som damlandslaget har ett sponsoravtal med men som 
inte publicerar några artiklar om svensk damfotboll. Petterson anser också att damfotbollen 
får alltför lite utrymme i TV. 
 
Pettersson anser att QBIK konkurrerar med andra idrotter, dock inte bara idrottsevenemang 
utan även idrottsengagemang. Med det senare menar han att det är föräldrar som är 
engagerade i många olika barn och ibland kör dem till andra matcher, träningar och liknande. 
De konkurrerar också med annan typ av familjeliv som inte har anknytning till idrott. Sedan 
menar han att de egentligen också konkurrerar med alla andra aktiviteter som folk i allmänhet 
kan uppleva som roligare och mer lättillgängligt att göra än att gå och titta på en 
fotbollsmatch. Men i grunden ser han de främsta konkurrenterna som de som är involverade i 
annan idrottslig verksamhet eftersom de har ett sportintresse i grunden. Han anser dessutom 
att föräldrar kan välja att hellre gå och titta på sina barns matcher än att gå och titta på 
damallsvenskan. Han sammanfattar frågan med att det antingen är idrott eller andra 
fritidsaktiviteter som QBIK konkurrerar med. Han anser att de skiljer sig från dessa 
konkurrenter genom att klubben anordnar ett bra arrangemang. Han anser också att fotbollen 
är attraktiv. Även om det inte alltid är en bra match så tycker han generellt sett att QBIK 
bjuder på en bra underhållning. Pettersson menar att damfotbollsmatcherna dessutom är ett 
relativt billigt underhållningsalternativ. Till en jämförelsevis billig penning så får publiken 
nästan två timmars bra underhållning och frisk luft så han anser att det är prisvärt att gå och se 
en allsvensk dammatch. När det gäller potentiella kundgrupper så ser han att de skulle kunna 
anordna fler företagsarrangemang. Pensionärer är en annan grupp han nämner som en 
potentiell kundgrupp. Den yngre generationen som kommer och tittar på fotboll blir också en 
potentiell kundgrupp som vuxna då de förhoppningsvis har kvar sitt fotbollsintresse.  Han 
menar därför att det är viktigt att skola de unga till att det är roligt att gå och titta på 
damfotboll.  
 
”Klubbens marknadsföring idag bygger på strategier och vi har en årlig agenda som klubben 
jobbar utifrån.” Petterson säger att det i denna agenda också är ett ”tänk” på längre sikt vilket 
innebär att QBIK ska ha lite koll på de befintliga kunderna som de tror att de kan öka i antal. 
Klubben har också en lista på tänkta strategiska kunder och Pettersson menar att klubbens 
strategier inte är så avancerade idag men anser att QBIK ständigt utvecklas och har en vilja att 
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utvecklas. ”Klubbens arbete med marknadsföring bygger på att få allt att hänga ihop.” Han 
säger att det handlar om allt från att laget spelar attraktiv fotboll och presterar bra resultat till 
att klubben anordnar ett bra arrangemang. QBIK har för avsikt att framöver utveckla en 
levande och uppmärksammad hemsida som de kan erbjuda näringslivet att bedriva sin 
marknadsföring på.  
 
För att locka stora sponsorer så är det viktigt att sponsorerna tycker att damfotbollen är ett 
intressant utvecklingsforum. ”Sedan är ju självklart de som jobbar i klubbarna är 
ambassadörer för om de själva tycker det är intressant”. Han menar att man inte kan tvinga på 
kunder av olika slag ett intresse för damfotboll, men det gäller att väcka intresset hos olika 
företag och få dem att göra en bedömning av om företagen tycker att deras insats i pengar och 
tid är värd det. Pettersson menar att de inte går att ge alla sponsorer ”motjänster” tillbaka hela 
tiden utan han menar att fotbollen i sig måste vara så pass attraktiv att den är värd att satsa 
pengar på. Han menar att om den svenska damfotbollen kommer att lysa mer i svensk media 
och att damfotbollen kommer ut mer på internationellt farvatten så blir det en alltmer 
intressant arena.  
 
Några speciella satsningar som föreningen har gjort är riktade utskick och de anser Pettersson 
fungera bra för att locka folk till matcherna. ”Klubben gör väldigt stora massinbjudningar till 
olika fotbollsklubbar, både tjejer och killar, och detta ger resultat i form av ökat antal 
åskådare.” Han menar att detta ökar tillströmningen av publik även om han inte kan uppge 
några specifika siffror på dessa satsningar. QBIK ger också ut en del gratisbiljetter och ordnar 
kampanjer med A-lagsspelare vilket leder till ett visst ökat intresse då klubben genom detta 
får en del extra åskådare till matcherna, enligt Pettersson. Klubben jobbar också med något 
han definierar som ”cirkusaffischering” där föreningen sätter upp affischer inför varje match 
på några utvalda platser. Han menar att detta leder till att människor uppmärksammar 
matchen på ett helt annat sätt och att det inte räcker med att annonsera i tidningar för att 
publiken ska lägga märke till att det är en fotbollsmatch. Pettersson menar att det är viktigt att 
sätta upp information om kommande matcher på stan för att folk i allmänhet ska registrera att 
det är en match på gång. Han menar att detta ökar medvetenheten om damfotboll generellt 
bland människor på kort men även på lång sikt.  
 
Pettersson anser inte att det är någonting som klubben måste ändra för att klubben ska locka 
mer publik till matcherna. QBIK ska snarare fortsätta att utveckla det de redan gör. Han 
menar att fotbollslaget måste lyckas idrottsligt på sikt och att det är den viktigaste faktorn till 
att locka mer publik. ”Det är därför betydelsefullt att fortlöpande utveckla laget så att de hela 
tiden förbättras och detta är en förutsättning för att locka mer publik.”  
 
Pettersson ser inga särskilda svårigheter med att marknadsföra damfotboll. Han är dock 
osäker på om han anser att det är några speciella möjligheter med att marknadsföra 
damfotbollsmatcher. Han menar att som marknadsförare måste man arbeta för att publiken 
ska uppleva lite nyheter och förändringar samtidigt som det också är kontinuitet i 
marknadsföringen. Han ger ett exempel på försäljning av godis där man ständigt försöker 
förnya förpackningarna för att sälja mera och hålla uppe intresset för produkten. Det gäller att 
arbeta med kontinuitet samtidigt som klubben visar på förnyelse. Inför varje år är det 
exempelvis alltid nya spelare och laget har nya ambitioner och liknande. Han menar att det är 
en möjlighet att satsa mer på marknadsföring av klubbens damfotboll men problemet är att 
marknadsföringsåtgärder är dyra. De ekonomiska kostnaderna menar han utgör klara 
begränsningar och att det även är resurskrävande med olika funktionärer som ska dela ut 
broschyrer och information om matcherna. Klubben hinner inte eller orkar inte dela ut så 
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mycket broschyrer som de skulle vilja göra. Han ser alltså att de är bristande resurser av olika 
slag som är den största begränsningen för att ha möjlighet att bedriva marknadsföring av 
damfotbollsmatcherna i den utsträckning de skulle vilja göra det. Pettersson anser inte att det 
skulle vara någon skillnad att marknadsföra herrfotbollsmatcher istället för 
damfotbollsmatcher, han menar att det är samma problematik.  
 
Sportmarknadsföringsmixen 
 
Klubben säljer traditionell mat såsom hamburgare, korv och glass i samband med 
fotbollsmatcherna. Föreningen anordnar också företagsevent där företaget kan få disponera 
arenan vid olika tillfällen för att marknadsföra sina tjänster och produkter. Pettersson anser att 
förra säsongens satsning på att locka företag som matchvärdar var framgångsrik. Lagets 
tränare kommer till matchvärden innan match och redogör för läget och berättar om taktiken 
och liknande inför dagens match. QBIK erbjuder alltså företaget som är matchvärd denna 
tjänst och detta har varit uppskattat. Föreningen säljer en del supportermaterial men i väldigt 
begränsad utsträckning. De säljer armband, klistermärken, någon keps och någon t-shirt har 
förekommit. Pettersson tror att denna försäljning kommer att växa men att detta kommer att ta 
tid. Han menar att det i nuläget inte är någon idé att utöka den verksamheten mera då han 
anser att det inte finns något större behov eller efterfrågan av olika supportersaker i dag. 
 
Klubbens strategier när det gäller entrépriser är att det generella priset ska vara någon slags 
gyllene medelväg. ”Klubben vill locka publik att komma och se matchen men samtidigt ta 
betalt.” Han menar att det är viktigt att hitta ”smärtgränsen” för kunden när det gäller 
entrépriser. Pettersson menar att det också är viktigt att det ska vara lätt att betala. Ibland gör 
QBIK vissa prisjusteringar, rabatteringar, lagpriser och kampanjer där publiken får ”gå två för 
priset av en”. Dessa justeringar gör föreningen vid särskilda tillfällen för att försöka locka lite 
extra publik. Klubben brukar göra sådana här kampanjer inför intressanta matcher då han tror 
att det är lika bra att slå på stort inför den intresseväckande matchen. Entrépriset för vuxen är 
70 kr och 40 kr för pensionärer och studerande. Ungdomar upp till 16 år får komma in gratis 
på matcherna.  
 
Matcharenan heter Tingvalla IP och är inte speciellt utformad med tanke på damallsvenskan. 
Den är en standardmodell från 1960-talet då arenan byggdes och fotbollsplanen är gjord av 
vanligt gräs. Tingvalla IP är även en friidrottsarena och inte bara en fotbollsarena. 
Friidrottsklubben IF Göta, herrfotbollslaget Karlstad United och det amerikanska fotbollslaget 
Karlstad Cruisaders s använder Tingvalla IP. Karlstad kommun använder också idrottsplatsen 
för en mängd olika arrangemang. Det arrangeras bland annat ungdomstävlingar, 
kretsmästerskap och DM på idrottsplatsen. ”Arenans lokalisering är bra, den ligger centralt. 
Det finns goda parkeringsmöjligheter och arenan är även lättillgänglig för fotgängare och 
cyklister”. Biljetter till matchen kan köpas direkt på plats eller så kan åskådarna ringa till 
kansliet och ordna biljetter. QBIK har inte Ticnet eller ATG. Det vanligaste sättet är att 
publiken köper biljetter direkt i biljettluckan i samband med match. Klubben öppnar 
biljettkassorna runt en timme innan match.  
 
Det är framförallt Pettersson och de andra som sitter med i styrelsen som arbetar aktivt med 
PR. De lägger tillsammans upp en plan för hur deras PR-arbete ska utformas. Detta kan 
exempelvis göras om det är någon speciell spelare eller match som klubben vill skapa 
uppmärksamhet kring, säger Pettersson. Föreningen har för närvarande en person som 
huvudsakligen pratar med pressen och de har en annan person som är press och 
medieansvarig på själva arenan. Klubben har ett visst samarbete med Karlstad kommun för att 
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skapa goodwill och marknadsföra både damfotbollen och Karlstad som stad. Klubben har 
även en del åtaganden och utbyten med universitetet. QBIK delar ut en del ”Karlstad-reklam” 
som bidrar till uppmärksamhet av staden.  
 
De viktigaste faciliteterna med tanke på åskådarnas upplevelse anser han vara läktaren samt 
klubbens lättillgängliga försäljningsställen på arenan. Pettersson menar dock att Tingvalla IP 
är för trång och begränsad som arena för att utveckla speciella arrangemang runtomkring 
fotbollsmatcherna. Arenan är inte riktigt anpassad för att klara av en stor publik och 
Pettersson menar att exponeringstiden blir allt kortare i och med att publiken kommer allt 
senare in till arenan innan match och dessutom går därifrån väldigt snart efter slutsignalen. 
”För att klubben ska klara av försäljningslogistiken vid stora arrangemang så krävs det väldigt 
mycket resurser i form av funktionärer och planering för att få detta att fungera 
tillfredsställande.” Han menar att klubbens försäljningsutbud för närvarande är för 
undermåligt för att kunna hantera en stor publik. ”Det finns exempelvis bara en lucka där 
korvförsäljningen föregår.” Arenan är inte skapad för större arrangemang och även om arenan 
kan ta in mycket publik så är utrymmet alltför trångt för att kunna arrangera olika 
kringarrangemang. ”Det går att utöva idrotten och det finns möjlighet att ta in mycket publik, 
men Tingvalla IP ger inte utrymme till så mycket annat.” Klubben har ingen speciell VIP-
salong för sponsorer och ett väldigt begränsat utrymme för pressen. Klubben använder vid de 
tillfällen de anser det vara nödvändigt pressens VIP-rum även för sponsorerna.  
 
De kommunikationsmetoder klubben använder för att sälja sin produkt är word-of-mouth, 
lokalpress, hemsida och utskick och delvis telefon. Pettersson menar att word-of-mouth är den 
bäst fungerande metoden för klubben att locka publik till matcherna. Han anser att det bästa 
sättet för deras klubba att övertyga någon att komma till en fotbollsmatch är personlig 
försäljning där man kan sälja in produkten med en liten berättelse till.  
 
Kundnöjdhet 
 
För att kunderna ska vara nöjda med köpet så tror Petterson att kombinationen av den 
sportsliga attraktionen och totalupplevelsen är avgörande. Han tror även att ett bra väder kan 
vara utslagsgivande. Är det dåligt väder så förlorar klubben dessvärre mycket publik. Han 
anser att dagens publik blir allt mer kräsen och vill ha det bekvämt. Klubben försöker att vara 
nära och ha personlig kontakt med publiken för att de ska bli nöjda och föreningens tanke är 
att försöka utveckla detta samarbete. Sedan orkar de inte riktigt att leva upp till detta, men 
detta är tanken och drivkraften. Han menar också att det är betydelsefullt att klubben har 
tillräckligt med funktionärer i samband med olika matcher och arrangemang för att kunderna 
ska bli nöjda. Det är viktigt att QBIK har en fungerande organisation runt matcherna, att de 
har publikvärdar på plats och tillräckligt med försäljningsställen. Pettersson menar att det 
behövs runt 30-40 funktionärer under varje match för att matcharrangemanget ska fungera 
tillfredsställande. Klubben kontrollerar om kunderna är nöjda eller inte genom att observera 
om de kommer tillbaka eller inte. Han menar att han ibland också pratar med människor i 
publiken för att få veta deras åsikt. Klubben gör inga enkäter eller marknadsundersökningar 
men han menar att han känner igen folk. ”Det är inte så svårt att känna igen ca 500 personer 
när man har sett dem under många år.”  
 
Relationsmarknadsföring 
 
Det som kännetecknar klubbens mest lojala publik är att de kommer i ”ur och skur”. När det 
gäller de mest lojala sponsorerna så menar Pettersson att det är de som är mest intresserade 
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och nyfikna av vad som händer i klubben. Dessa sponsorer är själva väldigt aktiva och vill ha 
information från klubben. QBIK har ingen speciell relation till sina mest trogna supporters 
och det finns ingen uttalad strategi för att ta hand om dem och skapa en relation till dem. När 
det gäller klubbens mest lojala sponsorer så försöker även klubben vara nyfikna på deras 
företag och hur det går med deras verksamhet. Föreningen har ingen speciell uppföljning av 
förstagångskunder och klubben har inga planer på en sådan uppföljning även om han anser att 
det är en intressant tanke. ”Vi får nog dit dem men vi följer inte med dem hem.” Klubben vill 
förstås att alla publiken ska återkomma men de har ingen speciell åtgärd för att locka 
förstagångskunder att komma tillbaka. QBIK har en slags databas i form av en lista på de 
företag och de arrangemang som de anordnat och klubben har även ett medlemsregister. 
Däremot har de inga personliga uppgifter förutom från de personer som deltog i Score Club. 
Lojalitetskampanjen ”Supporter 2006” fick dessvärre ett väldigt litet genomslag för QBIK. 
Pettersson uppskattar att det endast var 5-6 stycken åskådare med i sluttävlingen. Han anser 
att klubben behöver göra något för att uppmärksamma trogen publik men klubben har inte 
utarbetat någon konkret plan för hur detta ska göras.  
 
Övrigt 
 
Han vill tillägga i detta ämne att är det någonting som Fotbollsförbundet borde sponsra så är 
det till olika marknadsföringsåtgärder. Pettersson anser att det endast är attraktiv fotboll som 
kan locka i slutändan. Han menar att det blir en omöjlig ekvation om klubbarna ska skapa 
mervärden av allting. Han anser att det inte kan sluta med att damfotbollen har en cirkus runt 
fotbollsplanen för att folk ska komma till matchen. Han menar att det måste finnas en gräns 
någonstans. Utgångspunkten för att publiken kommer till matcherna måste vara att 
fotbollsspelet i sig är roligt. Annars menar han att de kan starta en marknad istället. Han tror 
att klubbarna måste inse detta. Om publiken kommer till matcherna beror i grunden på 
lidelsen för fotboll och att spelet fascinerar i sig. Petterson anser att det är viktigt med olika 
sponsorer och samarbeten med företag men han menar att fotbollen i sig måste vinna i 
slutändan. Han känner att damallsvenskan letar alltför intensivt för närvarande efter 
alternativa metoder att locka publik till matcherna. Han anser att marknadsföring är väldigt 
viktigt men att klubben inte har resurser till detta. Han uppskattar att föreningen kanske skulle 
behöva en marknadsföringsbudget på 2 – 300 000 kr för att få ordentlig fart på publiksiffrorna 
men de pengarna kommer klubben aldrig att få. Det är viktigt att damfotbollen i sig är 
intressant att gå på. Han gör följande liknelse: ”Man åker inte på rockkonsert för att äta 
popcorn.” Däremot så skulle ha önska att man på central nivå kan hjälpa klubbarna. Eftersom 
marknadsföring är dyrt för alla klubbar så behöver föreningarna hjälp. SvFF skulle kunna ge 
lönebidrag till några personer som är marknadsförare och som centralt kan utarbeta kampanjer 
och strategier som klubbarna sedan kan anpassa lokalt. Det är dyrt för små klubbar att ta fram 
tryckprofiler till diverse marknadsföringsmateriel. Svenska Fotbollsförbundet skulle kunna ta 
fram en profil eller design för t ex matchaffischer med deras logo i bakgrunden som de olika 
klubbarna kan använda för att marknadsföra sina matcher. SvFF borde ha betydligt bättre 
möjligheter och avtal för att kunna göra detta. Han tycker också att det är viktigt att SvFF 
jobbar på att lansera damfotbollen ordentligt på rikstäckande media medan klubbarna 
bearbetar lokal media. Han ger ett exempel på en lyckad satsning där klubben gick ut med att 
utse ett pris till ”Årets reporter” i lokal media. Han menar att reportrarna kämpade hårt för att 
vinna denna utmaning vilket gav i resultat i ökad uppmärksamhet. Priset delades ut i samband 
med den senaste matchen. 


