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abstract 

 

 

What is it that makes some events so successful, while others do not achieve the same 

results? According to most researchers and writers there are several factors that must 

be achieved in order for events to distinguish themselves from the crowd and be 

successful, but what are those factors then? The study was aimed to investigating the 

factors that create a successful sporting event. One person from each of the six largest 

children's and youth football tournaments, participated in this qualitative interview 

study. The results showed that factors such as; possessing a good knowledge of the 

organization, its external market environment and its stakeholders, proved significant. 

Similarly, to use the correct custom marketing methods, maintain and attract new 

stakeholders, and to have nice and caring work staff, were factors contributing to the 

success of wealth. 
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1 INLEDNING 

Sport- och idrottsevenemang har under de senaste decennierna blivit allt fler till antalet (Blann & 

Armstrong, 2011). I Sverige, har de idrottsliga evenemangen växt kvantitetsmässigt och detta i 

samspel med det utökade åskådar- och utövarantalet. (Stotlar, 2001; Riksidrottsförbundet, 2011). Vad 

gäller dagens idrottsutövare, har ett utvecklat intresse hos både individidrottare att tävla samt hos 

lagidrottarna att matchas mot dess konkurrenter, fått allt större betydelse (Graham, 2001). 

Tävlingsmoment av alla de slag engagerar utövarna mer än någonsin vilket dagens höga 

anmälningsantal vid Sveriges alla tävlingscuper, turneringar, distrikts- och SM-tävlingar, är ett 

tydligt bevis på (Gustavsson, 2003).  

 

Den ökade tillväxten av sport- och idrottsevenemang har lett till en tuffare konkurrenssituation 

evenemangsarrangörerna emellan. En konkurrerande marknadsmiljö är krävande för alla inblandade 

organisationer, där varje specifik arrangör måste sticka ut bland mängden för att lyckas tillfredsställa 

kundens önskemål och behov. Den arrangör som bäst uppfyller denna typ av kriterier, är den mest 

framgångsrika inom sitt marknadsområde (Pitts & Stotlar, 2007).  De arrangörer som däremot 

misslyckas med detta är inte längre lönsamma och riskerar då att utkonkurreras, något som i sin tur 

kan leda till nedläggning (Armstrong & Kotler, 2010). 

 

Grunden till att bli ett framgångsrikt evenemang, anser Jobber och Fahy (2009) samt Bloisi, Cook & 

Hunsaker (2007) skapas hos arrangören själv. Författarna hävdar att den arrangör som besitter god 

kunskap om den egna organisationen, dess externa marknadsmiljö och dess intressenter; har stora 

möjligheter att lyckas med sin verksamhet. Men är det verkligen så enkelt? Att uppfylla 

intressenternas behov, att vara vaksam om yttre förändrings- och påverkansfaktorer samt ha god 

kännedom om sin egen organisation? Är det kriterierna som skapar ett framgångsrikt 

idrottsevenemang? Pitts och Stotlar (2007) och Mullin, Hard & Sutton (2007) stödjer Jobber och 

Fahys (2009) och Bloisi et. al (2007) ovan nämnda uttalande, men nämner också andra kriterier som 

kan spela en avgörande roll vid uppfyllandet av ett framgångskoncept. Kriterier såsom att bibehålla 

samt attrahera nya intressenter, att ha trevlig och omhändertagande personal och att nyttja rätt 

anpassade marknadsföringsmetoder (sport marketing) anses vara betydelsefulla faktorer som hjälper 

organisationen att skapa framgångsrikedom. 

 

De svenska sport- och idrottsevenemangen är ur ett idrottspedagogiskt perspektiv ett rätt outforskat 

område där det saknas en del kunskap. Vilka faktorer som faktiskt skapar ett framgångsrikt 

idrottsevenemang saknar kartläggning och med denna rapport hoppas jag kunna bidra med en bit, till 

det här ouppklarade pusslet. Genom att undersöka de mest framgångsrika idrottsevenemangen inom 
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en given sport- och idrottsgenre, hoppas jag kunna identifiera en rad gemensamma kriterier som alla 

bidrar till evenemangets popularitet och framgångsrikedom. En kartläggning som skall hjälpa till att 

stödja dagens redan framgångsrika, men också de mindre populära idrottsevenemangen, att bli mer 

konkurrensdugliga och mer framgångsrika inom sitt marknadsområde. 

 

I denna studie har jag valt att analysera svenska framgångsrika barn- och 

ungdomsfotbollsturneringar. Att valet av inriktning just blev fotbollsturneringar, kom från intresset 

som före detta fotbollsspelare där jag både arbetat samt själv deltagit vid denna typ av 

idrottsevenemang. Dock är grundtanken med rapportens utformning, att den skall kunna appliceras 

och användas som ett verktyg vid andra sport- och idrottsevenemang som är i behov av att utvärdera 

och bättra sin marknadsposition. 
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2 BAKGRUND 

Detta kapitel ger inledningsvis en fördjupad förståelse för val av uppsatsämne. Därefter följer en 

sammanfattande problemidentifikation samt ett stycke om studiens realitet till den tidigare 

forskningen. 

 

2.1  INTRESSET KRING BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLLS-

TURNERINGAR  

Fotbollen är den föreningsidrott som engagerar flest svenska idrottsungdomar (Riksidrottsförbundet, 

2011). Med andra ord är det tusentals barn som ägnar sig åt fotbollsspel från tidig vår till sen höst; 

med undantag från det traditionella sommaruppehållet som infaller under några av de populäraste 

semesterveckorna. Vanligtvis innebär sommaruppehållet spelledigt, men under de senare åren har 

alltfler fotbollslag valt att ägna sig åt ännu mer fotbollsspel genom att delta i sommarcuper och 

turneringar. Att delta vid denna typ av idrottsevenemang har blivit allt mer populärt (Graham, 2001), 

vilket medfört att barn- och ungdomsfotbollsturneringarna blivit allt fler till antalet (Gustafsson, 

2003).  

 

Sommartid arrangeras en mängd ungdomsfotbollsturneringar runt om i Sverige. Från det att de första 

fotbollsturneringarna startades på 60- och 70-talet, har intresset för denna typ av tävlingsevenemang 

ökat, vilket medfört att evenemangsarrangörerna växt i antal. Gustafsson (2003) låter förklara 

tillväxten genom att redogöra för det faktum att denna typ av framgångsrika evenemang alltid haft 

tendens att avbildas, vilket medfört att så kallade kopior snabbt dykt upp på andra platser. 

Ungdomsfotbollsturneringen Gothia Cup, är ett praktexempel på ett sådant framgångsrikt evenemang 

som dessutom var ett av de första, inom sin marknadsgenre. Förmånen att vara bland de första, 

medför alltid något speciellt eftersom det i majoriteten av fallen leder till att evenemanget bibehåller 

dess starka marknadsposition trots ökad konkurrens (Gustafsson, 2003). Dock skall man inte som 

föregångare tro, att en stadig marknadsposition bibehålls av sig självt. Utan såsom alla andra 

marknadsorganisationer, måste arrangören känna till sin organisation, hålla sig uppdaterad kring 

omvärlden, se positivt på förnyelseaspekter samt uppfylla intressenternas behov, för att bli 

framgångsrik (Jobber & Fahy, 2009; Bloisi et. al, 2007).  

 

2.2 RANKINGEN AV DE SVENSKA BARN- OCH UNGDOMS-

FOTBOLLSTURNERINGARNA 

I nedanstående tabellen återfinns de sex största barn- och ungdomsfotbollsturneringarna i Sverige, 

sett till antalet anmälda lag.  
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TABELL 1. Sveriges sex största barn- och ungdomsfotbollsturneringar sommaren 2012. 
1
 

 

Turnering 

 

Aroscupen 

 

Eskilscupen 

 

Gothia Cup 

 

Piteå Summer 

Games 

 

Storsjöcupen 

 

Örebrocupen 

Lägesposition 
Västerås, 

Västmanland 

Helsingborg, 

Skåne 

Göteborg, 

Västergötland 

Piteå, 

Norrbotten 

Östersund, 

Jämtland 

Örebro,  

Närke 

Uppstartsdatum 1978 1968 1975 1990 1972 1978 

Antal deltagar-

lag 2012 

(Ranking) 

 

340 (6) 

 

672 (3) 

 

1625 (1) 

 

799 (2) 

 

386 (4) 

 

381 (5) 

Turnerings-

datum  

Tors-Sön 

veckan ef. 

midsommar 

 

Fre-Sön 

vecka 31 

 

Sön-Lör 

vecka 29 

Tors-Sön 

veckan ef. 

midsommar 

 

Mån-Lör 

vecka 27 

Tors-Sön 

veckan ef. 

midsommar 

 

2.3  PROBLEMIDENTIFIKATION 

De sport- och idrottsevenemang som är bland de första (originalet) inom sin kategori, är vanligtvis 

det mest rotade, mest framgångsrika och mest populära evenemanget på marknaden. I genren för 

barn- och ungdomsfotbollsturneringar finns inget undantag. Eskilscupen som startade 1968, 

Storsjöcupen som startade 1972 och Gothia Cup 1975, är turneringar som grundlades tidigt och som 

än idag utgör topp fyra på rankinglistan. Idag har dock Gothia Cup passerat både Eskilscupen och 

Storsjöcupen i ranking, vilket bara är ett bevis på att kopior som uppkommer senare än originalet kan 

lyckas minst lika bra.  

 

Idag är dock samtliga barn- och ungdomsfotbollsturneringar varandras konkurrenter. Gothia Cup är 

anmälningsmässigt i en klass för sig, men effektivitets- och kvalitetsmässigt har de fem efterföljande 

fotbollsturneringarna en bra möjlighet att konkurrera. För att de sex fotbollsturneringarna skall kunna 

bibehålla dess nuvarande framgångsrikedom och goda konkurrenskraft, krävs ett idogt arbete av 

samtliga turneringsarrangörer. Bevisligen lyckas dock de sex fotbollsturneringarna rätt bra med att 

uppfylla de behövliga framgångskriterierna samt deras individuella målstrategier eftersom 

turneringarna placerar sig bland de främsta i kategorin. Vad är det då som dessa evenemang lyckas så 

bra med när andra evenemang i branschen inte alls uppnår samma resultat? Hur arbetar de 

statusfyllda fotbollsturneringarna för att locka till sig intressenter och vilka kriterier medför att ett 

visst evenemang blir framgångsrikt? 

 

2.3.1  Studien i relation till tidigare forskning  

För att återgå till det idrottspedagogiska perspektivet, är detta område fortsättningsvis inte speciellt 

                                                             
1 Informationen till tabellen är hämtad från; Aroscupen, 2012a; Eskilscupen 2012a; Ohlsson, 2012; Gothia, 2012a; Storsjöcupen, 

2012; Piteå Summer Games, 2012a; Sandberg, 2012; Örebrocupen, 2012. 
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utforskat, när det onekligen finns väldigt många frågor men väldigt få svar. Av den anledningen är 

det behövligt att påbörja en studie som avser att besvara frågorna rörande denna 

evenemangskategoris framgångsfaktorer. Att om möjligt kunna identifiera faktorer som synonymt 

tillskrivs framgång, skulle vara en iakttagelse som inte bara skulle gynna de mindre framgångsrika, 

utan också de redan välutvecklade evenemangen. Därigenom hoppas jag att denna rapport skall bidra 

med kunskap som hjälper till att besvara delar av de kunskapsluckor som står obesvarade inom det 

idrottspedagogiska forskningsfältet.  

 

Ur ett samhällsperspektiv skulle det också vara både intressant och angeläget att publicera denna typ 

av studie då den innehar vetenskaplig information som syftar till att ge förslag på hur sport- och 

idrottsevenemang kan gå tillväga för att både utvärdera och förbättra sin marknadsposition. Med 

andra ord finns förhoppningar om att denna rapport skall bli ett verktyg som evenemang kan nyttja 

som stöd för dess fortsatta utveckling. 
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3 TIDIGARE FORSKNING  

Detta kapitel innehåller tidigare forskning av de begrepp som ingår i forskningsområdet för 

framgångsrika idrottsevenemang. I avsnittet följer en kortare redogörelse av begreppen 

marknadsföring och sport marketing, och därefter följer tre informationsstycken innefattande 

målstrategi, SWOT-analys och marknadsföringsmix. SWOT-analysen och marknadsföringsmixen, 

följs också upp med ett kritiserande stycke rörande verktygets begräsningar, samt ett avslutande 

stycke innehållande det slutgiltiga ställningstagandet gentemot dess användning. 

 

3.1  MARKNADSFÖRING OCH SPORT MARKETING  

Marknadsföring (marketing) är de resurser som en organisation använder för att ta fram erbjudanden 

som svarar mot kundens önskemål och behov (Armstrong & Kotler, 2010). Marknadsföring är 

således en metod som erhåller information om; vad kunden vill köpa, var någonstans kunden vill 

köpa, hur mycket kunden vill betala och hur reklam, tillika marknadsföring, påverkar kunden (Pitts & 

Stotlar, 2007). Lyckas organisationen då fastställa och tillgodose kundens behov anses 

marknadsföringen effektiv. Dock är det bara den organisation som marknadsför sig mest effektivt 

inom det givna marknadsområdet, som kan vara säker på att uppnå framgång (Armstrong & Kotler, 

2010). 

 

Marknadsföringskonceptet är inte begränsat till vissa sektorer utan kan användas vid flertalet 

tänkbara områden; likaså inom sportverksamheten (Armstrong & Kotler, 2010). Sport marketing, 

eller sportmarknadsföring, är ett vitt begrepp som används flitigt i flera olika avseenden och 

kontexter (Blann & Armstrong, 2011). Av den anledningen är begreppet aningen svårt att definiera, 

men enligt Hernández (2002) är sport marketing en metod ämnad för att sälja och distribuera 

sporttjänster och sportprodukter. En mer utförlig definition av begreppet ger Pitts och Stotlar (2007);  

    

”The process of designing and implementing activities for the production, pricing, 

promotion, and distribution of a sport product or sport business product to satisfy the 

needs or desires of consumers and to achieve the company´s objectives” (s. 79). 

 

Sport marketing är med andra ord en form av marknadsföring som implementeras i, och i samband 

med sport- och idrottsevenemang. För att lyckas bra med sin marknadsföring, finns det teoretiska 

marknadsföringsbegrepp som organisationer bör nyttja för att marknadsföringen skall bli så 

framgångsrik som möjligt. Marknadsföringsbegreppen som rekommenderas heter SWOT-analys 

(SWOT-analysis) och marknadsföringsmix (marketing mix) (Pitts & Stotlar, 2007). 
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3.2  MÅLSTRATEGI 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2010) är en organisations mål; ”en beskrivning av ett önskat framtida 

tillstånd” (s.33). Ett tillstånd, som i förhållande till övriga marknadskonkurrenter, måste innehålla 

något unikt för att särskilja dem från övriga organisationer. För att en organisation skall fortsätta vara 

framgångsrik, måste den vara ständigt uppmärksam kring den pågående marknadsutvecklingen. Detta 

för att hinna vidta behövliga utvecklingsåtgärder i syfte att bibehålla organisationens 

marknadsposition. Med andra ord är en organisations mål, utveckling. För att driva utvecklingen 

framåt, är organisationen i behov av en strategisk plan. Denna plan, tillika strategi, är ”en beskrivning 

av vad man tänker göra för att förverkliga målet” (Jacobsen & Thorsvik, 2010, s. 39). Mullin et. al 

(2007) poängterar det Jacobsen och Thorsvik (2010) tidigare varit inne på; att en utvecklande 

organisation är i ständigt behov av att analysera sig själv och sin omgivning. Armstrong och Kotler 

(2010), Jobber och Fahy (2009), Pitts och Stotlar (2007) med flera; hävdar alla att Albert Humphreys 

välkända analysverktyg - SWOT-analysen, är att föredra när idrottsevenemang skall analysera sin 

organisations interna och externa marknadsfaktorer (Mullin et. al, 2007). När sedan organisationen 

skall välja den inriktning som bäst utvecklar och positionerar evenemangets ställning på marknaden, 

promotas användningen av Jerome McCarthys klassiska konkurrensmedel - marknadsföringsmixen 

(7P) (McCarthy & Perreault, 1998). Sammanfattningsvis bör dessa två analysverktyg användas om 

organisationen önskar lyckas med sina målstrategier och därmed bli framgångsrik på målmarknaden 

(Mullin et. al, 2007).  

 

3.3  SWOT-ANALYS 

En växande organisation behöver ständigt analysera sin marknadssituation i syfte att bibehålla sin 

status. Organisationen i fråga, bör då enligt Armstrong & Kotler (2010), med stöd från Jobber och 

Fahy (2009), genomföra en strategisk analys, en SWOT-analys, som undersöker organisationens 

interna styrkor (Strenghts) och svagheter (Weaknesses) samt externa möjligheter (Opportunities) och 

hot (Threats). 

 

SWOT-analysens styrkor beskriver organisationens starka punkter, medan svagheterna beskriver dess 

brister. Styrkorna står för de interna kompetenser, resurser och stärkande situationsfaktorer som på 

sikt hjälper organisationen att bli bättre och så småningom större på marknaden. Medan de interna 

svagheterna, omfattar organisationens begränsningar samt diverse negativa situationsfaktorer som 

hämmar den fortsatta organisationsutvecklingen. SWOT-analysens externa aspekter, möjligheter och 

hot, står för de omvärldsfaktorer som organisationen potentiellt sett, ser som positiva respektive 

negativa. Ett hot innebär att organisationen måste bättra sin prestation för att bibehålla dess 
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nuvarande läge, medan en möjlighet avser att organisationens förutsättningar förbättras (Armstrong 

& Kotler, 2010).  

 

3.3.1  KRITIK MOT SWOT-ANALYSEN 

Strategiverktyget SWOT-analys, instiftades av Albert Humphrey efter en konvention vid Stanford 

Research Institute i Kalifornien under 60- och 70-talet. SWOT-analysen fick ett tidigt genombrott 

och redan på 80-talet hade majoriteten av all litteratur rörande marknadsföring instiftat detta verktyg 

(Armstrong, 1984). SWOT-analysen anses än idag vara ett av de mest populära och mest användbara 

analytiska verktyget för organisationer som skall utforma en strategisk plan och fastställa dennes 

marknadsposition (Armstrong & Kotler, 2010). Att SWOT-analysen dessutom är lättförståelig och 

enkel att använda, gör inte användningen av analysverktyget mindre populärt (Finnegan, 2010).  

 

Det är dock allmänt känt att, huvudparten av de vetenskapligt publicerade forskningsmetoderna, har 

tendens att både ifrågasättas och kritiseras. SWOT-analysen utgör inget undantag, analysmetoden har 

med åren fått bemöta en del kritik grundat på diverse teorier. Att analystekniken utstrålar en viss 

enkelhet, innebär enligt Finnegan (2010) att metoden ofta missbrukas och missförstås. Vilket i sin tur 

medfört att metoden nyttjas på ett felaktigt och ineffektivt sätt. Därtill anser Fehringer (2007) att 

SWOT-analysen bygger på subjektiva intuitioner. Hela metoden anser han vara osystematisk och han 

finner det som ett stort problem att metoden undanröjer kvantifierbar fakta och att den saknar en 

framtida prognosförmåga.  

 

I den rankingstudie Fleisher och Bensoussan (2002) lät göra på de 24 bästa strategiska 

analysteknikerna, kom inte SWOT-analysen att placera sig på någon vidare hög position. Ytterligare 

kritiker såsom Menon, Bharadwaj, Adidam & Edison, fann 1999 i sin studie att SWOT-analysen 

snarare skadar, än hjälper en organisations utveckling; något som också Armstrong (1984) tidigare 

varit inne på. Än längre tillbaka, 1997, publicerade Hill & Westbrook en än idag aktuell vetenskaplig 

artikel; “SWOT Analysis: It´s Time for a Product Recall”, där professorerna i studien understrykte 

tidigare fakta, att SWOT-analysen inte är förtroendefull nog att nyttja. Det faktum att SWOT-

analysen utvecklades i en tid av stabila marknader, medför enligt Hill och Westbrook (1997) att den 

nutida mer mångfaldiga och föränderliga affärsmarknaden, inte passar in i SWOT-analysen ramar 

såsom den utstakades under 60-talet. SWOT-analysen som är till för att lösa strategiska problem 

genom att granska en organisations helhet anses förvisso vara ett användbart analysverktyg om den, 

som enligt forskarna, placeras i en mottaglig marknadsorganisation som handskas med den på rätt 

sätt.  
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3.3.2  STÄLLNINGSTAGANDE OM SWOT-ANALYSEN SOM FORSKNINGSVERKTYG  

Fastän SWOT-analysen fått bemöta en del kritik så anses den av många vara ett mycket tillförlitligt 

verktyg, för faktum är att SWOT-analysen fortfarande promotas i flertalet marknadsföringskontexter. 

Jobber & Fahy (2009), Armstrong & Kotler (2010), Johansson & Nisses (2009), Bloisi et. al (2007), 

Pitts & Stotlar (2007,) Hoyle (2002), Graham (2001), är bara några forskare och professorer som 

förespråkar användandet av SWOT-analysen i sina litteratursamlingar. Hill & Westbrook (1997) som 

till en början förkastar SWOT-analysen och dess undersökningsområde, pratar i slutet av artikeln mer 

gott om metoden. Att i rätt typ av affärsverksamhet och på en stabilare marknad, kan SWOT-

analysen vara ett bra första analysverktyg. 

 

Det finns dessvärre inga forskningsstudier som hävdar att SWOT-analysen är den rätta metoden att 

använda för den här typ av studie. Dock understryker Pitts & Stotlar (2007) i avsnittet ”Sport 

Marketing” ur Contemporary sport management; att SWOT-analysen bör användas vid 

marknadsföring av sport- och idrottsevenemang. Detta med anledning av att idrottsevenemang anses 

ha lika stort behov av att nyttja traditionella marknadsföringsverktyg liksom andra finansiella 

branschorganisationer. Ytterligare infallsvinklar visar på att idrottsförbund och idrottsforum 

förespråkar användning av SWOT-analysen i samband med idrottslig strategiutveckling. Svenska 

Riksidrottsförbundet, genom Skånes idrottsförbund, har bland annat rekommenderat användning av 

SWOT-analysen i samband med föreningsutveckling (Skånes Idrottsförbund, 2011) vilket 

samarbetsorganisationen SISU-idrottsutbildarna också förordar (Finnson, 2009). Dessutom används 

verktyget ofta vid bildning av föreningspooler tillika utvärdering av en pågående föreningspool med 

tillhörande verksamhetsplaner (Riksidrottsförbundet, n.d.; Sahlin, 2011). Men kanske den 

undersökning som bäst talar för att SWOT-analysen är ett potentiellt analysverktyg vid detta 

undersökningsområde beträffande fotbollsturneringar, är Riksidrottsförbundets publicering av 

Värmlands Idrottsförbunds ”Utvärdering av Svennis Cup” som lanserades 2009 (Värmlands 

Idrottsförbund, 2010). I denna utvärdering av ungdomsfotbollscupen i Torsby, har forskarna använt 

sig av SWOT-analysen i samband med utformningen av deras konkurrensanalys. Något som givit 

arrangören möjlighet att identifiera deras utvecklingsbehov samt de utvecklingsinsatser som krävs för 

att bli en mer populär fotbollsturnering.  

 

Trots att hänsyn tagits till de omnämnda kritiska ståndpunkterna, finns en övertygelse om att SWOT-

analysens fördelar som analysverktyg överväger dess nackdelar. Därför anses verktyget både giltigt 

och tillförlitligt för denna typ av studie.  
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3.4  MARKNADSFÖRINGSMIX 

Den traditionella marknadsföringsmixen, även kallad ”4P” (de fyra p:na), utgör en blandning av 

konkurrensmedel som en organisation kan nyttja vid marknadsföring av en viss produkt (Jobber & 

Fahy, 2009; Armstrong & Kotler, 2010). Marknadsföringsmixens verktyg, tillika de 4P, består av 

produkt (Product), pris (Price), plats (Place) och promotion (Promotion). När en organisation nyttjar 

dessa fyra P:n på sin produkt, formas dessa till en integrerad och effektiv målstrategi. Viktigt att 

poängtera är dock att marknadsföringsmixens 4P utvecklas med ytterligare 3P om organisationens 

produkt istället utgörs av en tjänst. För att organisationen helt enkelt skall veta hur tjänsten står sig på 

marknaden, behöver den ytterligare analysvariabler i form av personal (Personal), fysiska behov 

(Physical evidence) och processer (Process) som då täcker upp det informationsflöde som den 

immateriella produkten också vidhåller (Armstrong & Kotler, 2010). 

 

Marknadsföringsmixen syftar således till att tillfredsställa dess intressenter. Den beskriver en 

produkts strategiska marknadsposition och med hjälp av de taktiska verktyg som modellen innehåller, 

har organisationen möjlighet att skapa den/det ideala produkten, priset, platsen, promotionen, 

personalen, fysiska behoven och processen som är önskvärt hos tjänstens tilltänkta målgrupp. 

Verktygen både identifierar och beskriver vilka element som är avgörande för att en 

marknadsföringsplan skall fortsätta vara effektiv. Vilket kan leda till en ökad efterfrågan och starkare 

marknadspositionering för den tjänst som organisationen erbjuder (Zineldin & Philipson, 2007).   

 

Genom att använda marknadsföringsmixens sju verktyg kommer en fotbollsturnering kunna 

identifiera sin tjänsteprodukts strategiska marknadsposition samt urskilja vad som krävs för att 

produkten, eller i detta fall, tjänsten skall upplevas än bättre.  

 

3.4.1  KRITIK MOT MARKNADSFÖRINGSMIXEN  

Marknadsföringsmixen fick sitt genomslag när Jerome McCarthy publicerade de 4P + 3P, 1964 

(McCarthy & Perreault, 1998). Akademiker och diverse praktiker började genast anamma 

marknadsföringsmixen som snart kom att växa i popularitet och bli det mest nödvändiga och 

användbara verktyget för organisationer vid marknadsföringssammanhang (Constantinidesi, 2006). 

Än idag används marknadsföringsverktyget flitigt på marknaden där ”Principles of marketing” av 

Armstrong & Kotler (2010) och ”Foundation of marketing” med Jobber och Fahy (2009) bara är två 

läroböcker som redogör och ser positivt på användandet av det mycket kärnfulla och enkla 

analysverktyget. Liksom SWOT-analysen, har även marknadsföringsmixen fått bemöta växande 

kritik med åren. 1992 publicerade Waterschoot & Van den Bulte en artikel, baserad på Hunts (1991) 

tidigare kriticism, rörande marknadsföringsmixens brister. Dess negativa definition av begreppet 
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försäljningsmarknadsföring samt avsaknaden av ömsesidig exklusivitet och fullständig grundlighet, 

ligger till grund för författarnas kritik. Andra forskare hävdar att marknadsföringsmixen är 

begränsande och otillräcklig. Modellen utelämnar aktiviteter rörande marknadsföringens komplexitet 

och verktyget anses inte ta hänsyn till någon form av relationsuppbyggnad (Constantinidesi, 2006). 

Blomqvist, Dahl & Haeger (2004) hävdar att marknadsföringsmixens enkelhet, också är en nackdel 

då den inte anses användbar i samtliga marknadsbranscher sett till dess förhållanden. Dock 

understryker Pitts & Stotlar (2007) att marknadsföringsmixen kommer till sin rätt i samband med 

sport- och idrottsevenemang då de anser att marknadsföringsmixen är kärnan i den 

evenemangstypens marknadsföringsprocess. 

 

3.4.2  STÄLLNINGSTAGANDE OM MARKNADSFÖRINGSMIX SOM FORSKNINGSVERKTYG  

Som tidigare nämnts, har marknadsföringsmixen liksom SWOT-analysen som verktyg, ställts mot en 

rad kritiska ståndpunkter. Dock anses verktyget vara fortsatt användbart när marknadsföringsmixen, 

såsom SWOT-analysen, promotas i diverse marknadsföringsmaterial och inte minst i vardagligt 

undervisningsmaterial. Armstrong & Kotler (2010), Jobber & Fahy (2009), Mullin et. al, (2007) är 

bara några flitiga förespråkare av marknadsföringsmixen som analysverktyg; men visst bör den ovan 

nämnda kritiken ändå bejakas. Organisationer som använder sig av diverse analysverktyg i 

förändrings- och utvecklingsarbeten, kan misstolka verktygets användning vilket åsamkar 

missvisande svar. I marknadsföringssyfte hävdade dock Zineldin och Philipson (2007) att 

marknadsföringsmixen är det rätta analysverktyget att nyttja; så länge samtliga variabler inkluderas 

och används på rätt sätt. Kanske lättare sagt än gjort, men det skall poängteras att 

marknadsföringsmixens enkelhet sällan missförstås och därför är möjligheten att lyckas med 

användningen av marknadsverktyget större, än risken att misslyckas (Kumar & Kumar, 2010).  

 

Till råga av detta överväger marknadsföringsmixens fördelar såsom SWOT-analysen, också dess 

nackdelar. Så länge marknadsmixen är välutformad och kundorienterad, kommer denna kunna ge 

evenemangsarrangören en god möjlighet att skapa mervärde för både nuvarande men också för 

potentiella intressenter (Kumar & Kumar, 2010).  

 

Eftersom de svenska ungdomsfotbollsturneringarna just marknadsför en immateriell produkt, 

kommer samtliga sju omnämnda P att beaktas hos var och en av turneringsarrangörerna. Detta i syfte 

att kartlägga om och i så fall vilka element, som idrottsevenemanget lyckosamt nyttjar för att locka 

intressenterna till just deras framgångsrika turnering.  
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3.5  BORTVALDA MARKNADSFÖRINGSVERKTYG 

Diverse forskare och professorer omnämner även andra marknadsföringsverktyg som kan vara 

användbara i denna form av studie. Marknadsplanering, marknadsstrategi, Porter´s five forces-modell 

etcetera (Armstrong & Kotler, 2010; Jobber & Fahy, 2009; Pitts & Stotlar, 2007). Dock fanns det 

inget annat analysverktyg som passade bättre för denna typ av undersökning, än de två redan 

omnämnda. Vilket antagligen grundar sig på att SWOT-analysen och marknadsföringsmixen, är så 

rotade och därigenom överlägsna på marknaden.  
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4 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

I avsnittet följer en fördjupad redogörelse av målstrategin, SWOT-analysen och 

marknadsföringsmixen utifrån studiens forskningsområde.  

 

4.1  MÅLSTRATEGI 

Liksom för andra idrottsorganisationer är målet för de framgångsrika barn- och 

ungdomsfotbollsturneringarna, utveckling. För att fotbollsturneringarna skall kunna genomdriva den 

utvecklingsform de individuellt är i behov av, krävs en strategisk plan. Denna strategi skall innehålla 

fotbollsturneringens uppsatta mål samt beskriva hur organisationen arbetar för att uppnå dessa 

(Jacobsen & Thorsvik, 2010). För att turneringsarrangören skall lyckas med sina strategier, 

poängterar forskare vikten med att använda både SWOT-analysen och marknadsföringsmixen som 

hjälpmedel. Detta då fotbollsturneringarna är i ständigt behov av att granska sin organisation och 

analysera dess omvärld; något som båda analysverktygen undersöker (Mullin et. al, 2007).  

 

4.2  SWOT-ANALYSEN 

SWOT-analysen hjälper således organisationer att påbörja en analys av sin marknadsmiljö i syfte att 

hitta attraktiva möjligheter och kringvarande hot. SWOT-analysen hjälper organisationen att 

identifiera deras styrkor och svagheter, tillika nuvarande och kommande marknadsföringsåtgärder i 

syfte att bäst avgöra vilka möjligheter organisationen kan genomdriva.  Målet med nyttjandet av 

analysverktyget är följaktligen att matcha organisationens styrkor och möjligheter på marknaden, 

samtidigt som organisationen ser till att övervinna svagheterna och hoten (Armstrong & Kotler, 

2010). SWOT-analysens fyra aspekter hjälper således var och en av turneringsarrangörerna att skapa 

en bild om var de i nuläget positionerar sig på marknaden samt vilka åtgärder de bör vidta för att bli 

mer statusfyllda (Graham, 2001). Med andra ord är SWOT-analysens aspekter viktiga att både uppnå 

och uppfylla, om organisationen önskar bli ett framgångsrikt idrottsevenemang (Armstrong & Kotler, 

2010; Jobber & Fahy, 2009).  

 

4.2.1  Styrkor 

En fotbollsturnerings styrkor, innefattar faktorer som stärker organisationen internt och som på sikt 

kan öka dess marknadsandelar externt. Därför är det viktigt att idrottsevenemangen analyserar sina 

interna styrkor, vilka i sammanhanget kan vara mer än erfarenhets- och kunskapsgrundande faktorer 

(Jobber & Fahy, 2009).  

 

Listan över en fotbollsturnerings interna styrkor, är liksom hos många andra organisationer, ofta unik 

i förhållande till dess konkurrenter. Med andra ord skulle exempelvis en turnerings styrkor kunna 
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vara en turnerings svagheter; vilket exempelvis kan bero på en fotbollsturnerings marknadssituation, 

turneringsstorlek och pengainnehav (Graham, 2001). Till råga av detta finns det en rad möjliga 

aspekter som kan utgöra en organisations styrkefaktorer, här listas några exempelfaktorer utifrån 

Hellström (2004) och Mullin et. al (2007); 

 

 Dess geografiska position 

 Välfungerande marknadsföring/reklam 

 Goda facilitets- och transportlösningar 

 Hög arbetslojalitet och bra arbetsstruktur 

 Utrustat medföljandeprogram/goda aktivitetsmöjligheter 

 Förmånliga priser 

 Trogna återbesökare/många nyfikna intressenter 

 Förmånlig finansiering  

 Goda samarbets- och sponsorpartners 

 

Oavsett vilka faktorer som fotbollsturneringen identifierar som dess styrkor, hävdar Graham (2001) 

att organisationen i det fortsatta efterarbetet, bör lägga fokus på de unika styrkeaspekterna. Detta 

eftersom det är de särskilda styrkorna som skall används vid profileringen av turneringen och som 

skapar ett hållbart och framgångsrikt turneringsevenemang.  

 

4.2.2  Svagheter 

Fotbollsturneringarnas svagheter, är faktorer som internt begränsar organisationen och som på ett 

externt plan, hämmar dess utvecklingsmöjligheter. Därför är det av yttersta vikt för 

fotbollsarrangörerna att granska och bli varse om sina svagheter för att kunna minska dess omfattning 

(Armstrong & Kotler, 2010).  

 

När fotbollsturneringarna identifierat sina styrkor och svagheter i förhållande till SWOT-analysen, 

kan det finnas en risk att de är rätt många till antalet. Det är då viktigt att respektive fotbollsarrangör 

endast väljer ut ett fåtal av de mest betydande styrkorna och svagheterna som turneringen listat. 

Annars riskerar turneringsarrangörerna att tappa fokus på de viktiga delarna, något som kan resultera 

i att varken någon av organisationens styrkor eller svagheter tas omhand (Armstrong & Kotler, 

2010).   
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4.2.3  Möjligheter   

Fotbollsarrangemangens externa möjligheter syftar till att uppmärksamma och nyttja de faktorer och 

marknadstrender som bidrar till ytterligare organisationsfördelar (Armstrong & Kotler, 2010). Med 

det menar Graham (2001) att turneringsarrangören måste utvärdera och analysera sin externa 

omgivning i syfte att kunna skapa en bättre och än mer framgångsrik fotbollsturnering. Arrangören 

bör därför identifiera vilka möjligheter och förutsättningar som organisationen har, vilka på sikt 

skulle kunna utmynna i ytterligare marknadsmässiga fördelar.  

 

Mullin et. al (2007) påpekar dock att fotbollsarrangörerna inte bör påbörja någon utveckling av de 

framtagna möjligheterna förens den förväntade vinningen av möjlighetsaspekterna, ställts i relation 

till de eventuella uppkomna förlusterna. Av den anledningen är det inte så enkelt för 

turneringsarrangörer att utveckla de identifierade möjligheterna direkt, eftersom de på sikt kan 

förvandlas till en hotbild. Exempelvis kan möjligheten att utveckla fler kringaktiviteter i samband 

med fotbollsturneringen, medföra ofrånkomliga kostnader som i slutändan inte kan finansieras på 

annat sätt än från arrangörens egna finansiella budget. Om kostnaden dessutom visar sig överstiga 

budgeten, kan det i sin tur medföra förödande konsekvenser för fotbollsturneringen genom att hota 

dess fortlevnad (Graham, 2001). 

 

4.2.4  Hot 

En fotbollsturnerings externa hot, avspeglar de trender och faktorer som anses utgöra alltför 

ogynnsamma organisationsutmaningar; som exempelvis turneringarnas marknadskonkurrenter 

(Armstrong & Kotler, 2010). Det är för den enskilda organisationen en stor fördel att känna till hur 

fotbollsturneringens marknadsposition står sig, i förhållande till de andra fotbollsturneringarna. Att 

dessutom vara medveten om vem som utgör det största hotet, samt om det finns andra typer av 

arrangemang som konkurrerar om samma målgrupp vid samma tillfälle, är gynnsamt att känna till. 

Andra hot i form av bristande budgetunderskott och för få anmälda lag, kan också uppkomma för 

denna typ av arrangemang (Graham, 2001). Men om fotbollsarrangören känner till sina egna 

hotbilder, har turneringarna stora möjligheter att minska dem. Dock är det inte alltid så enkelt att 

fokusera kring ens hot och i allra högsta grad, att identifiera och bekämpa de viktigaste hoten först. 

Men genom att förbli medveten om sin omgivning har fotbollsturneringarna stora chanser att minska 

sina hotbilder, något som i sin tur förbättrar deras möjligheter (Armstrong & Kotler, 2010).  

 

4.3  MARKNADSFÖRINGSMIXEN, DE 7 P:NA 

Efter att arrangören analyserat sin nuvarande marknadsposition med hjälp av SWOT-analysen och 

därmed identifierat vilka aspekter som de behöver utveckla för att förbättra organisationens ställning; 
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är det av yttersta vikt att de under hela påföljande utvecklingsprocess, ser till att evenemanget 

urskiljer sig från konkurrenterna och deras utvecklingsplaner. De utvecklingar som arrangören i fråga 

beslutar att genomdriva, bör därför vara grundligt genomtänkta och specialutformade i flera 

avseenden. Om förbättringsaspekterna exempelvis skall ge arrangören mer marknadsframgångar och 

inte ett slätstruket resultat, måste dessa innehålla unika ting i förhållande till sina konkurrenter. Med 

andra ord skall arrangörens utvecklingsplan innehålla en förändring som attraherar fler intressenter 

än tidigare till att delta vid just deras fotbollsturnering. Ett mål som kan uppnås med hjälp och stöd av 

Jerome McCartys marknadsföringsmix (Mullin et. al, 2007; McCarthy & Perreault, 1998).   

 

4.3.1  Produkt 

De svenska barn- och ungdomsfotbollsturneringarna är ett exempel på en evenemangsprodukt som 

med åren blivit allt mer populär (Book & Carlsson, 2008). De första fotbollsturneringarna startades 

upp i början av 1970-talet och sedan dess har intresset av att delta vid denna typ av 

evenemangsfestligheter vuxit (Gothia Cup, 2012a). Tack vare det förändrings- och utvecklingsarbete 

som fotbollsarrangörerna bedriver, lyckas de från år till år skapa ett ökat intresse för just deras 

idrottsevenemang (Mullin et. al, 2007). Trots att fotbollsevenemangen är varandras konkurrenter, 

besitter samtliga av dem speciella egenskaper eftersom deras fortsatta existens tyder på god 

konkurrenskraft (Pitts & Stotlar, 2007). Jobber och Fahy (2009) har i sin forskning identifierat att 

framgångsrika produkter och tjänster, är bra på följande fyra aspekter;  

 

 Att särskilja sig från konkurrenterna.  

 Att påvisa produktens relevans- och servicenytta.  

 Att innehålla något extraordinärt. 

 Att vara flexibel inför fortsatt utveckling.  

 

De allt mer förekommande kringarrangemangen, är ett exempel som Mullin et. al, (2007) anser vara 

en bidragande faktor till tjänstens statusfyllda och unika anseende. Van Leeuwen, Quick och Daniel 

(2002) påstår dessutom, att många idrottsliga kringaktiviteter ofta bidrar till högre kundnöjdhet än 

vad själva huvudprodukten gör. Något som Peterson (2004) också instämmer med då han anser att 

det är den gemensamma inramningen som sätter statusen på produkten. Ett exempel på detta kan vi 

finna i Sveriges största fotbollsturnering, Gothia Cup. Sett till andra svenska fotbollsturneringen har 

Gothia Cup det största utbudet av kringaktiviteter, vilket både enligt dem själva men också enligt 

deltagande lag, varit en bidragande faktor till det stora besöksintresset (Gothia Cup, 2012b).  
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4.3.2  Pris 

Enligt Jobber och Fahy (2009) är evenemangspriset ett viktigt marknadsföringsverktyg av tre skäl. 

För det första är det svårt att bedöma en produkt eller en tjänsts kvalité dessförinnan den införskaffats 

och då kan prissättningen vara en indikator på produkten eller tjänstens upplevda standard. För det 

andra är priset ett viktigt verktyg för att organisationen skall kunna kontrollera dess efterfrågan; detta 

då en kreativ användning av prissättningen kan bidra till en ökad efterfrågan av produkten. För det 

tredje, är det viktigt att priset på produkten anpassas efter deras intressenter och utefter evenemangets 

marknadsposition, i syfte att kunna bibehålla en rimlig prissättningsstrategi. Mullin et. al, (2007) 

poängterar också att kunden förväntar sig mer av ett dyrare evenemang än av ett billigare. De anser 

det därför viktigt att priset på turneringen upplevs rimligt i förhållande till vad evenemanget erbjuder, 

för att till nästkommande år kunna locka nya, men också fler återkommande besökare. 

 

Mullin et. al (2007) redogör för de betydelsefulla standardområden som arrangören måste ta hänsyn 

till i samband med sin prissättning. Det första området att se över, är produktionens kostnad. Med 

andra ord, vad turneringsarrangemanget allt som allt, kostar att genomföra. Därefter bör 

evenemangets marknadsläge ses över, samt även jämföras med andra närliggande 

evenemangskonkurrenter. En fråga som arrangören bör ställa sig är hur stort deltagarantal de 

rimligtvis kan räkna med detta år. En siffra som för arrangörens bästa bör undervärderas för att de 

inte riskera att bli skuldsatt. Arrangören måste också se till marknadskonkurrenternas priser så att 

arrangören lägger sig på rimlig nivå i förhållande till dem. Dock skall inte arrangören låta sig luras 

genom att sänka sin egen deltagaravgift bara för att konkurrenterna visar sig vara mycket billigare än 

dem. Kanske har konkurrenten i fråga en stor sponsor, billigare kringaktivitet eller bara en större 

budget att rör sig med, vilket medför att just de kan ta en lägre anmälningsavgift. Vissa av 

arrangörerna kan dessutom ha kommersiella intressen, medan andra bedriver sitt evenemang under en 

ideell tappning. En sådan sak som att anställa ideellt arbetande personal, alternativt också lägre 

arvoderad personal istället för fullt betald arbetskraft, är något som evenemangsarrangören kan tjäna 

in stora pengar på (Jobber & Fahy, 2009; Mullin et. al, 2007). Genom att rekrytera såkallade 

funktionärer, kan arrangören hålla nere på sina kostnader, något som exempelvis kan hindra en 

förhöjd deltagaravgift. Priset på ett evenemang måste helt enkelt anpassas till målgruppens 

ekonomiska situation för att arrangören inte skall riskera att förlora en stor andel besökare till 

konkurrerande evenemang (Mullin et. al, 2007).  

 

4.3.3  Plats 

Mullin et. al (2007) påstår att den tid och plats där ett visst fotbollsevenemang äger rum, har stor 

betydelse för besökarna. Att turneringen ligger i bra tidpunkt på året, har visat sig betydande då två 
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olika datum med en veckas mellanrum, kan locka olika många besökare. Ytterligare faktorer som 

ofta lockar fler intressenter, är om turneringen är lättillgänglig för deltagande lag. Om 

spelplansområdet, boendet, matsalarna också ligger inom rimligt avstånd till varandra och med goda 

transportmöjligheter; är oddsen till att få fler besökare, än större. 

 

Som tidigare nämnts, är kringaktiviteter betydelsefulla både för turneringens anseende men också för 

besökarnas val av plats. Därtill kan utbudet av kringaktiviteter också locka fler deltagare men också 

fler spontanbesökare, om turneringen också erbjuder andra aktiviteter i form av exempelvis 

marknader och tivoli, som tilltalar fler än bara fotbollsspelande lag. På så vis kan fler personer få upp 

ögonen för turneringen vilket kan gynna evenemangsarrangören i framtiden (Mullin et. al, 2007).  

 

4.3.4  Promotion 

En fotbollsarrangör har lyckats bra med sin marknadsföring om de får in lika många, eller fler 

laganmälningar till sin turnering än föregående år. Men för att dessa anmälda lag skall få ett ökat 

anseende om turneringen samt vilja återvända till platsen, krävs det att arrangören uppfyller de behov 

som besökarna har. Oavsett om det framkommit vid arrangörens informationsutgivning eller ej; är 

god service och god standard mycket centrala faktorer som alltid medför ökad kundnöjdhet (Mullin 

et. al, 2007). I överlag skall dock organisationer vara försiktiga med att inte lova kunder alltför 

mycket i sin marknadsföring när sådant tenderar att bygga upp ouppnåeliga förväntningar (Jobber & 

Fahy, 2009). Därför strävar många organisationer istället efter att framkalla det muntliga 

kommunikationsverktyget ”word-of-mouth”, tillika ”mun-till-mun”, eftersom det är det mest 

förtroendeingivande marknadsföringsverktyget en organisation kan ådra sig (Bloisi et. al, 2007).  

 

Mullin et. al (2007) klargör även vikten över att hålla sitt evenemang tillgängligt på marknaden. Att 

arrangören väljer att fokusera på direktinformation, i form av personliga utskick i sin marknadsföring 

kan vara att föredra. Detta då chansen till fler anmälningar är större än om arrangören endast väljer 

att affischera anslagstavlor och publicera reklamannonser i lokaltidningar. En blandning av dessa två 

marknadsverktyg kan vara mest effektivt, men ju mer evenemanget väljer att marknadsföra sig, ju 

större ansvar vilar på arrangörens axlar. Bara en sådan sak som att hålla sig mer uppdaterad och 

kontaktbar på marknaden gentemot intressenterna, är åtaganden som arrangören sedan ansvarar för 

att uppfylla.   

 

4.3.5  Personal 

Samtliga personer som arbetar i fotbollsturneringens regi, innehar en nyckelposition då samtliga 

personalarbetare är turneringens, tillika tjänstens, ansikte utåt. Personalen påverkar deltagarnas 
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uppfattning om tjänstens kvalité, vilket kan vara helt avgörande för dess fortlevnad (Armstrong & 

Kotler 2010). Därför är det av yttersta vikt att arrangörsgruppen både utbildar och behandlar sina 

underanställda väl, så de i sin tur lyckas förmedla budskapet om att alla arbetare, oavsett 

arbetsposition, innehar en betydelsefull post vad gäller kundens uppfattning om fotbollsturneringens 

kvalité (Graham, 2001). Turneringsarrangörerna är minst sagt måna om sitt rykte, vilket snabbt kan 

försämras om några deltagarlag upplever bristande service, ohjälpsamhet eller arrogans hos 

turneringspersonalen. Med andra ord grundar sig arbetarnas engagemang och bemötande av 

deltagarna på, hur hög popularitetsstämpel som fotbollsturneringen kommer att få (Jobber & Fahy, 

2009). 

 

4.3.6  Fysiska behov 

Hur väl kundens fysiska behov uppfylls, påverkar dess belåtenhet och anseende om turneringen. De 

fysiska behoven behandlar den miljö som turneringen utspelas i samt de materiella produkter och 

andra tillgångar som hjälper till att förbättra tjänstens standard. Därtill hör bland annat också god 

service, god mat, fräscha förläggningar och trevliga aktiviteter. Ur ett kundperspektiv eftersöker 

således intressenterna, i fotbollsturneringarnas marknadsföring, ledtrådar som skall förmedla 

turneringens standard. ”God service” är en faktor som alla kunder vill att en tjänst skall inneha, men 

som dessvärre är en aning svår för arrangören att promota. I och med att kunden inte kan bilda sig en 

uppfattning om servicen är god förens denne själv upplevt den, kan bilder och citatomdömen vara 

faktiska ledtrådar. Ledtrådar som evenemangsarrangörerna kan nyttja för att övertyga intressenterna 

om att fotbollsturneringen är, det den utger sig för att vara. Kunden väljer då i slutändan själv om 

denne kan förlita sig på de fakta som turneringen utlyser; men den fotbollsturnering som tämligen 

bäst uppfyller de fysiska behov som kunden efterfrågar, ligger med största sannolikhet högt på 

popularitetslistan och besitter därmed hög marknadsstatus (Jobber & Fahy, 2009). 

 

4.3.7  Process 

En fotbollsturnerings olika processbeslut har en tydlig effekt på hur tjänsten levereras och upplevs av 

kunden. Eftersom tjänster i förhållande till produkter är immateriella, ligger det centralt hos 

fotbollsarrangören att se till att de kriterier som kunden har, uppfylls. Hur själva processupplägget är, 

som hela fotbollsturneringen kretsar kring; från det att deltagarna anländer till turneringen och tills 

dess att de åker därifrån, är avgörande för hur kunden upplever tjänstens kvalité. Därigenom är 

turneringsarrangören i ständigt behov av att rådfråga besökarna om deras helhetsupplevelse i syfte att 

kunna avstämma hur de uppfyller besökarnas krav. En undersökning vars validitet ökar vid 

personliga enkätutskick (Jobber & Fahy, 2009). 
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5 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

5.1 SYFTE 

Studiens övergripande syfte är att bidra med kunskap om hur framgångsrika idrottsevenemang 

positionerar sig på marknaden samt hur de arbetar för att bibehålla sin konkurrenskraft. Studiens 

specifika syfte är att undersöka vilka faktorer som skapar ett framgångsrikt idrottsevenemang. 

 

5.2 FRÅGESTÄLLNING 

Genom att intervjua en person vid respektive fotbollsturnering, är avseendet att ta reda på studiens 

syfte med stöd av följande frågeställningar: 

 

- Vilka är fotbollsturneringarnas interna styrkor och svagheter, samt externa möjligheter och hot? 

- Hur resonerar fotbollsturneringarna kring marknadsföringsmixens sju verktyg?  
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6 METOD 

Nedan följer en redogörelse för hur forskningsuppsatsen är uppbyggd och utformad.  

 

6.1  METODVAL 

De ovan angivna syftes- och frågeställningarna har utmynnat i att uppsatsen kommer utgå från en 

kvalitativ forskningsmall. Vid insamlingen av ämnesdata, kom därför intervju som metod att 

användas. En metod som är reliabel i sammanhanget i och med att den ger möjlighet att undersöka de 

kvalitativa aspekterna mer djupgående (Bell, 2006). Den kvalitativa metodens främsta fördel, i 

förhållande till de kvantifierbara forskningsmallarna (enkätundersökningar); är dess flexibilitet. Detta 

då intervjuaren har möjlighet att följa upp respondentens svar med följdfrågor, något som minskar 

risken för missförstånd och otydligheter. Därtill kan respondentens kroppsspråk och tonfall avläsas, 

vilket därefter kan användas i intervjuanalysen och som stärker undersökningens tillförlitlighet. Dock 

bör man vara medveten om att intervju som metod är ytterst 

tidskrävande att både genomföra och bearbeta. Risken för 

skevhet är stor, när intervjumetoden är en mycket subjektiv 

teknik (Trost, 2010).  

 

Trots de belastningar som intervju som metod ofta föranleder, 

valdes denna forskningsmall eftersom man fann att metodens 

fördelar, övervägde dess nackdelar.  

 

6.2  URVAL 

Urvalet för denna rapport består av de sex största barn- och 

ungdomsfotbollsturneringarna i Sverige (se tabell 1, s. 4) sett 

till antalet anmälda lag under sommaren 2012. Hur många 

svenska barn- och ungdomsfotbollsturneringar det finns totalt 

är dock okänt, men trettiotalet turneringar bör vara en siffra i 

underkant. 

 

6.3 INTERVJUGUIDE  

Till de flesta intervjuer som genomförs, utformas ofta en 

intervjuguide; ett såkallat manus som enligt Kvale och Brinkmann (2009) syftar till att strukturera en 

intervjus förlopp. En intervjuguide kan vara olika mycket strukturerad och detta beror oftast på hur 

erfaren intervjuaren är. När jag själv saknade fördjupande intervjukunskaper, kom en 

FIGUR 1. Lägesplaceringen av Sveriges sex 

största barn- och ungdomsfotbolsturneringar 

sommaren 2012. 
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semistrukturerad intervjuguide att utformas (se bilaga 1). Denna intervjuguide kännetecknas av att 

den utgår från en rad huvudfrågor; men inbjuder samtidigt till följdfrågor (Trost, 2010). Med andra 

ord utgick intervjuerna från en förutbestämd frågemall där ett antal frågor hade listats utefter de 

syftes- och frågeställningar som studien givit upphov till. Frågorna framställdes följaktligen med 

avsikt att besvara studiens syfte och placerades med valid eftertanke, under de specifika teman som 

syftet och frågeställningarna konstruerade. Vid de tillfällen det fanns behövlig ställdes följdfrågor, i 

syfte att förtydliga de svar som respondenten gav. Beroende på hur respondenterna besvarade 

intervjufrågorna, kom ordningsföljden av resterande frågor att ändras utefter deras svar. Detta för att 

intervjuerna skulle flyta på så bra som möjligt.  

 

I övrigt inleddes samtliga intervjuer med några enklare bakgrundsfrågor, i enighet med Bell (2006), 

för att både engagera samt värma upp respondenten inför de efterföljande huvudfrågorna.  

 

6.4 MISSIVBREV 

Jag inledde kontakten med att ringa upp var och en av fotbollsturneringarna där jag kort redogjorde 

för min studies syfte samt varför jag var intresserad av att intervjua någon ur deras organisation. Efter 

att ha blivit hänvisad till den tilltänkta respondenten, utbytte vi mailadresser så jag kunde skicka mitt 

skriftliga kontaktbrev där jag beskrev rapportens syfte mer ingående. Vi avtalade per telefon att jag 

skulle ringa upp respondenten senast två dagar efter att jag mailat över mitt kontaktbrev för att få en 

bekräftelse på om intervjukandidaterna kunde ställa upp på intervjun eller inte. Samtliga respondenter 

gav sitt godkännande till att bli intervjuade, vilket resulterade i att vi bokade in en passande 

intervjutid vid ett närliggande datum. Eftersom det inte fanns möjlighet till att besöka respondenterna 

personligen på grund av det geografiska avståndet, fördes en telefonintervju med samtliga 

respondenter.  

 

6.5 ETISKA PRINCIPER  

I samband med att kontaktbrevet utskickades, informerades respondenterna om att de kommande 

intervjuerna har för avsikt att beakta Vetenskapsrådets riktlinjer beträffande de fyra forskningsetiska 

principerna. De fyra etiska principerna lyder; 

  

 Informationskravet: Att forskaren informerar de berörda undersökspersonerna om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 

 Samtyckeskravet: Att undersökningsdeltagarna har rätt att bestämma över din egen medverkan 

genom att tillåtas neka frågor samt avsluta intervjun när denne helst vill. 

 Nyttjandekravet: Att alla insamlade uppgifter endast kommer användas för forskningens 
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ändamål.  

 Konfidentialitetskravet: Att alla undersökningsdeltagare skall ges största möjliga anonymitet. 

 

Dessa riktlinjer återupprepades innan telefonintervjun påbörjades. Detta i syfte att försäkra att 

respondenten tagit del av informationen och att personen var medveten om sina rättigheter 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

6.6  INTERVJUGENOMFÖRANDE  

Trost (2010) beskriver vidare, att miljön där intervjun äger rum är av yttersta vikt för att förhindra att 

respondenten skall känna sig stressad och pressad under själva intervjusituationen. Om inte lugnet 

uppfylls, finns risken att intervjupersonen känner sig obekväm. Detta kan då resultera i korta och 

missvisande svar; något som i sin tur kan medföra att de fördjupade svaren uteblir och att intervju 

som metod tappar sitt syfte. Vilket tidigare nämnts, visade sig urvalet av fotbollsturneringar var 

geografiskt utspritt över hela landet och av den anledningen kom telefonintervjuer att genomföras 

med samtliga sex respondenter.  

 

Samtliga respondenter gav sitt godkännande för att spela in intervjuerna, vilket minskade risken att 

gå miste om viktig information. Därefter transkriberades intervjuerna i syfte att både kunna 

återuppleva intervjusituationerna samt för att underlätta analyseringen av all intervjudata (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

 

6.7 INTERVJUANALYS  

Utifrån studiens syftes- och frågeställningar, kom intervjuerna analyseras utifrån begreppet 

meningskoncentrering. Meningskoncentrering innebär att respondentens svar komprimeras och 

redovisas i sammanfattande meningar i syfte att infånga det mest betydelsefulla i respondenternas 

uttalanden (Kvale & Brinkmann, 2009). Samtliga sex intervjutranskriberingar lästes igenom för att 

sedan analyseras utefter denna metod. Enligt Backman (2009) är analysmoment den svåraste 

beståndsdelen i hela studien, men genom att nyttja ett analysverktyg såsom meningskoncentrering, 

minskas denna problematik. I denna undersökning visade sig analysverktyget vara mycket passande 

eftersom det inte var några problem med att sortera in all intervjudata under de teman som studiens 

syftes- och frågeställningar givit upphov till. De intervjusvar som då i resultatdelen kom att innehålla 

de mest förekommande och mest relevanta svaren, i förhållande till studiens syfte, kom att 

omnämnas ytterligare i analys- och diskussionsdelen.  
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6.8  RAPPORTUTFORMNING 

Denna rapport har utformats efter riktlinjer för formalia och referenser som presenterats i Jarl 

Backmans bok från 2009, Rapporter och uppsatser. Inspiration till denna rapport har inhämtats från 

Jacob Lundmarks (2009) kandidatuppsats; ”Att skapa intresse för ett matcharrangemang – 

Arrangemangsansvarigas tankar kring att locka publik till elitföreningarnas matcher.” 
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7 RESULTAT 

Här nedan följer redogörelsen av de sex respondenternas intervjusvar utifrån SWOT-analysens fyra 

och marknadsföringsmixens sju analysverktyg.  

 

7.1  SWOT-ANALYSEN 

7.1.1 Styrkor 

Utifrån de sex respondenternas intervjusvar, framhåller samtliga av dem att en av 

turneringsarrangörernas främsta styrkor är den egna organisationens uppbyggnad. Att 

organisationsdeltagandet är stabilt och att den består av såväl erfarna som mindre erfarna individer, 

anser alla utgöra en styrka i deras arbete;  

 

”Här är det ju många deltagare som varit med länge, så vi besitter ju en otrolig rutin 

och erfarenhet. Men vi försöker ju få in lite nya friska krafter också, för annars finns 

det ju en risk att vi går slentrian, vilket är farligt.” (Aroscupen, 2012b, s. 3)  

 

”Vi har en uppblandning av lite äldre människor som jobbar med det här, men vi har 

också en uppblandning av många väldigt unga som jobbar med det här, och då får vi 

ju en sådan här kreativ miljö på något sätt, och det tycker jag är en styrka.” (Piteå 

Summer Games, 2012b, s. 10)  

 

Att alla organisationer också belyser en vilja till att förbättra sig själva och sin arbetsinsats samt 

förbättra turneringen utefter de deltagande lagens önskemål, är också genomgående. 

Fotbollsturneringarnas geografiska område omnämns också som en styrka när själva området för 

spelplaner, boende- och matplatser, och kringaktiviteter är koncentrerat.  

 

”Örebro är en väldigt bra stad att arrangera en sådan här sak i, […] för Örebro är 

runt, som jag brukar säga. Det blir aldrig längre avstånd än noll till max fyra 

kilometer mellan skola och planer.” (Örebrocupen, 2013, s. 3) 

 

Eskilscupen (2012b) är också en turnering med ”en väldigt tät stadskärna” (s. 4) och med många 

centralt belagda stadsidrottsplatser. ”Det är alltså minuter vi pratar om, att transportera sig från en 

idrottsplats till en annan.” (s. 4). 

 

Ytterligare styrkor som turneringsarrangörerna identifierar, är tillgången till funktionärer. Att 

hundratals personer årligen väljer att ställa upp i arbetet med att skapa och genomföra stadens 

fotbollsevenemang anses beundransvärt.  
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God service, bra personligt bemötande, och hög gästvänlighet, är andra egenskaper som 

turneringsarrangörerna säger sig uppnå och som därigenom utgör deras främsta styrkor. Gothia Cup 

och Aroscupen ger olika exempel; ”Vi har gjort detta väldigt bra genom åren. Hade vi inte skött oss 

och inte gjort en bra turnering, så hade ju ingen kommit hit.”(Gothia Cup, 2012c, s. 2). ”Många lag 

som kommer igen […] kan ju säga att ”Kan vi inte få bo på den där skolan igen, för Maria hon var 

så fantastiskt som skolvärd” (Aroscupen, 2012b, s. 9).  

 

7.1.2 Svagheter 

De sex turneringsarrangörerna främsta svagheter, skiljer sig rätt mycket åt. Storsjöcupen (2012b) och 

Örebrocupen (2013) tillkännager att dess marknadsföring utgör en svaghet då de båda cuperna inte 

anser sig nyttja den till fullo. Storsjöcupen som främst etablerat sig i Norge och i norra delarna av 

Sverige, har sett att det finns möjlighet att etablera sig bättre bland fotbollsföreningarna i Stockholm- 

och Mälardalsområdet. Utvecklingspotentialen anser de finnas där, men så länge de inte lägger kraft 

på att upprätta sig själva där möjligheten finns, utgör det sålunda en svaghet. Örebrocupen tycker sig 

rent allmänt vara dåliga på marknadsföringsbiten, vilket då utgör deras främsta svaghet;  

 

”Allt handlar ju om ”mun till mun” och det är det vi lever på. Men vi är jättedåliga på 

marknadsföring. Vi är nog den cup, som jag tror, marknadsför sig sämst. Vi skickar ut 

lite mail och så är vi med i någon fotbollsannons här och var, och det är det.” 

(Örebrocupen, 2013, s.3) 

 

Storsjöcupen är också inne på vad samtliga turneringar också nämner kan utgöra en form av svaghet i 

någon bemärkelse; 

 

”Sedan finns det väl alltid saker i en organisation, i ett evenemang som man kan göra 

bättre; men det är ju sällan stora saker det handlar om, utan det är lite mindre 

justeringar vi gör varje år på olika saker, men det är marginella ändringar.” 

(Storsjöcupen, 2012b, s. 6) 

 

Vad gäller turneringarnas organisationer, nämner både Eskilscupen (2012b) och Örebrocupen (2013) 

att den sittande organisationsgruppen kan utgöra en svaghet. Den dag då de mer erfarna deltagarna 

väljer att dra sig tillbaka, kan det vara problematiskt att få in nya och lika pålitliga personer som skall 

uppta de platser, som kanske genom åren, fyllts av de mest drivande personerna. Med andra ord 

ligger det en svaghet i att få in nya individer i organisationen, samtidigt som de äldre och kanske 

mest drivande personerna som lämnar, skall inse att det finns andra individer som kan ersätta honom 

eller henne.  
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”Några av oss har varit med väldigt länge, och liksom i allt föreningsliv blir väldigt 

många saker personfixerade, och vi måste lägga kraft på att liksom avveckla oss 

själva. Att verkligen inse att det finns människor som kan fylla våra platser den dag vi 

inte är med längre. Den är inte enkel. Om alla är vana vid att det är en person som tar 

taktpinnen och som man följer; ja, hur fungerar det när personen inte lyfter den 

taktpinnen då? Så föreningslivet är ofta synonymt med några enstaka personer, och 

det är på gott och ont. Man måste försöka väva in fler människor som synliggörs för 

andra, för att förstå att det inte bara hänger på enskilda individer.” (Eskilscupen, 

2012b, s. 9) 

 

Dessutom nämner Eskilscupen (2012b) och Örebrocupen (2013) att driften av själva organisationen 

också kan medföra en viss svaghet. I en alliansgrupp såsom Örebrocupen, kan det ibland vara 

problematiskt för de fyra inblandade arrangörsföreningarna, att vara helt överens vid samtliga beslut. 

I Eskilscupens fall, drivs turneringen av en förening, Eskilsminne IF, men eftersom det är samma 

personer som driver cupen och föreningen, medför det en ökad arbetsbelastning för 

organisationsdeltagarna. I båda dessa fall kan situationerna härleda till att organisationsarbetet blir en 

aning ansträngt och därför nämner cuperna dem som en potentiell svaghet.  

 

Piteå Summer Games har dock svårt med att identifiera sina svagheter; ”Alltså det låter högfärdigt 

men, jag kan inte säga att vi har några svagheter direkt så.” (Piteå Summer Games, 2012b, s. 10). 

Dock nämnde de att de för ett antal år sedan var oroliga för att just ha problem med att rekrytera nya 

personer, när några av de nuvarande, började bli aningen ålderstigna. Dock visade det sig att det inte 

utgjorde en svaghet utan att intresset för att sitta med i organisationen var stort, vilket gjort att 

nyrekryteringen numer sker per automatik.  

 

Aroscupen hör också till den skara som tycker det är svårt att identifiera dess främsta svagheter. 

Därför förlitar de sig mycket på den enkät som de ger ut till de deltagande lagen; ”Våra svagheter får 

vi exemplifierat i vår enkät som vi delar ut, och de uppgifterna försöker vi ständigt arbeta med och 

förbättra.” (Aroscupen, 2012b, s. 8). Vad gäller förbättringsaspekten håller samtliga lag med om att 

det är en faktor som ligger i prioritet, något de också nämner när de pratar om svagheter; ”Vi vill 

förbättra allt, vi vill bli bättre på varenda grej. […] jag tror att, egentligen kan man göra allting 

bättre.” (Piteå Summer Games, 2012b, s. 10-11). 

 

Gothia Cups främsta svagheter anses ligga i logistiken och infrastrukturen vad gäller transporter till 

och från Göteborg, men också transporterna i Göteborg under cupveckan;  
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”Svagheten kan ju då vara de logistiska bekymmer som uppkommer när man blir så 

stora som vi är. Det kan exempelvis vara besvärligt om du bor på en skola som är 30 

minuter från den spelplan du skall spela, och så ska lagen åka spårvagn fram och 

tillbaka, och så skall de hinna äta under de öppettider vi har och lite sådana där 

saker.” (Gothia Cup, 2012c, s. 6) 

 

Med andra ord anser Gothia Cup (2012c) att turneringens storlek kan medföra att logistiken blir 

besvärlig och att det kan det vara svårt för lagen att klara med tidsschemat. Därtill begränsar även 

stadens storlek hur stora Gothia Cup kan bli, vilket också utgör en stor svaghet för dem. 

 

7.1.3 Möjligheter 

Samtliga sex turneringsarrangörer delar samma åsikter vad gäller turneringarnas möjlighet att 

förbättra dess kvalité. Alla turneringar säger sig vara medvetna om att det finns mer för dem att 

uträtta för att intressenterna skall uppleva turneringen än bättre kvalitetsmässigt. Piteå Summer 

Games (2012b) nämnde det i ovanstående stycke och Örebrocupen (2013) understryker det 

ytterligare; ”Möjligheterna är ju i princip att förbättra allting.” (s. 8).  

 

Storsjöcupen (2012b) ser en möjlighet i att växa kvantitetsmässigt och att det finns en målsättning till 

2016 att cupen skall inneha 500 lag. Dock redogör de för en rad kriterier som dessförinnan måste 

uppfyllas för att turneringen skall kunna ta emot fler laganmälningar än vad den tidigare gjort.  

 

”Idag är det stort sett fullt. […] Men boende-, matfrågan, transportfrågan och 

anläggningsfrågorna är sådant som behövs för att vi skall kunna behålla kvalitén men 

ändå kunna växa lite mer.” (Storsjöcupen, 2012b, s. 7)  

 

Därtill behöver Storsjöcupen (2012b) en utbyggnation av både gräsplaner, men också fler 

konstgräsplaner för att kunna säkra upp turneringsspelet vid sämre väderlek. Fler arrangörer uttrycker 

också sin medvetenhet kring vilka åtgärder som krävs om deras turnering skall växa och bli större. 

Eskilscupen är en av dem, men utifrån hur deras turnering ser ut idag, är de osäkra på om en sådan 

satsning skulle gynna deras turnerings anseende. Det geografiska området skulle bli mycket större 

och antalet speldagar skulle utökas; en förändring som eventuellt skulle besvära besökarna mer än 

vad det skulle uppskattas. Däremot har Eskilscupen möjlighet att öka antalet laganmälningar till 

någonstans kring 800 lag och det utan att de skall behöva ändra någonting i dagens 

turneringsorganisation eller dess utförande. Av den anledningen är Eskilscupens främsta möjlighet 

och utmaning, att öka kommunikationen utåt; ”Vi har så mycket som vi inte har gjort på exempelvis 
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marknadssidan, så vi ser vår största tillväxtmöjlighet på den sidan.” (Eskilscupen, 2012b, s. 9).  

 

Även Piteå Summer Games ser en möjlighet i att växa kvantitetsmässigt, men höjer samtidigt ett 

varningens finger; 

 

”När man börjar hamna kring en 800 lag i en liten stad, då ska man försöka att växa 

försiktigt. Man skall inte greppa över alltför stort, utan istället försöka hålla en hög 

kvalité på det man gör. Möjligheten att växa, den kanske går lite saktare nu, den finns 

fortfarande, men att man tar det lite försiktigt. Och det har bara att göra med kvalité, 

det har inte att göra med någonting annat, utan bara för att kunna leverera en hög 

kvalité.” (Piteå Summer Games, 2012b, s. 11) 

 

”Att komma ut med nyheter, förnya oss hela tiden, bibehålla den standard och det personliga 

bemötandet vi har” är Aroscupens (2012b, s. 9) identifiering av dess främsta möjlighetskriterier. 

Örebrocupen (2013) ser en möjlighet att utvecklas genom att få en större spridning på sina lag. Att få 

hit fler lag från fler olika städer och däribland länder är önskvärt och ses heller inte som någon 

omöjlighet. Gothia Cup ser också en möjlighet i att få en större lagspridning, men också en chans att 

öka andelen flicklag i turneringen; 

 

”Att få en större andel flickor, som idag ligger någonstans runt en 37-40 procent, det 

vore väl kul om det var 50/50.  

Sedan i vissa åldersklasser kan det internationella deltagandet bli högre. Exempelvis, 

vissa klasser som vi har, exempelvis pojkar 16, pojkar 18, där är det nästintill 60-70 

procent utländska lag; medan de lägre åldersklasserna pojkar 11, pojkar 12, som är 

de små åldersklasserna; där är det nästa tvärt om, runt 70 procent svenska lag. Så att 

jämna ut den där delen hade ju varit kul.” (Gothia Cup, 2012c, s. 7) 

 

7.1.4 Hot 

Storsjöcupens främsta hotbild anser de vara om de norska lagens intresse börjar avta. ”Största hotet 

är ju om norska marknaden börjar svikta eftersom de är så betydelsefulla för oss.” (Storsjöcupen, 

2012b, s. 7). Idag ser dock Storsjöcupen inga tecken på några sådana signaler, men eftersom de 

norska lagen utgör majoriteten av laganmälningarna i turneringen, skulle ett genomgripande sviktade 

intresse, försvåra för turneringsarrangören. Gothia Cup anser sig ha en liknande hotbild;  

 

”Eftersom det är en världsmarknad i detta, så kan det ju hända saker och ting; 

miljöhot som medför att man inte kan resa. […] Även terrorattacker runtomkring i 

världen kan påverka vårt deltagarantal.” (Gothia Cup, 2012c, s. 7) 
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Eftersom Gothia Cup (2012c) är, och utger sig för att vara en internationell turnering, menar de att 

sådana här saker kan medföra stora dilemman om de utländska lagen inte kan, eller har råd att resa 

hit. De svenska, skandinaviska och europeiska deltagarlagen som då kanske förväntar sig att möta 

utländskt motstånd, kan bli besvikna, vilket då kan medföra ett bristande intresse hos de lagen vilket 

på sikt, kan leda till att den populära status som Gothia Cup innehar, minskar.  Piteå Summer Games 

(2012b) nämner dagens sviktade samhällsbild som ett stort hot. Om människor i allmänhet råkar ut 

för ökad arbetslöshet, kan detta enligt dem medföra att de föräldrar som brukar finansiera barnens 

fotbollsresor, nu kanske inte har möjlighet att göra det. Hittar då föreningen i fråga ingen lösning på 

det finansiella problemet, är detta något som Piteå Summer Games anser hota turneringen; 

 

”Och det är ju ett hot, ett hot gentemot turneringen, men det största hotet är ju 

egentligen mot barnen, för barnens vilja till att besöka olika länder och olika 

turneringar begränsas ju i och med att föräldrarna får mindre pengar.”  

(Piteå Summer Games, 2012b, s. 11) 

  

Eskilscupens främsta hot, ligger i paritet med dess svaghet. Organisationsuppbyggnaden utgör också 

ett hot när turneringen ser en svårighet med att inte få in tillräckligt med nya och engagerade 

personer. ”Många av de här tjänsterna har i princip gått i arv inom familjen” (Eskilscupen, 2012b, 

s. 9), men så ser det inte ut på samma sätt idag. Därför anser Eskilscupen att det finns en risk om, de 

inte får in tillräckligt många idealister till föreningen som faktiskt är nödvändigt, kanske de inte kan 

driva arrangemanget vidare (Eskilscupen, 2012b).   

 

Aroscupen kan också identifiera en hotbild i den egna organisationen. Faktum är att många av 

arrangörsmedlemmarna är något äldre, vilka då saknar djupare kunskap vad gäller att hålla sig 

uppdaterad kring de nya sociala medierna. ”Ingen av oss äldre lyckas gå in och ordna upp en 

Facebook-sida värd namnet” (Aroscupen, 2012b, s. 8). Av den anledningen känns det aningen 

förargligt för dem att de måste anlita utomstående personer såsom exempelvis skolungdomar, för att 

kunna genomföra detta.  

 

Svårigheten i att komma åt förläggningar och skolor, är något som en längre tid belastat Örebrocupen 

(2013). Vissa skolor är inte så förtjusta i att turneringen skall nyttja deras lokaler, vilket tvingat 

Örebrocupen att söka sig till andra skollokaler. Lika problem har Eskilscupen då andelen friskolor i 

Helsingborgstad ökat; 

 

”Andelen friskolor blir fler, vilket gör att skolan belastas med dyrare lokaler och 

måste förändra sin verksamhet för att få sin ekonomi att gå ihop. Vilket gör att de 
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plockar in förskolor och fritidsverksamhet i skolornas lokaler, vilket då gör att det blir 

en året-runt verksamhet; vilket gör att tillgängligheten och utrymmet att bo i, minskar 

till följd av att det finns en annan verksamhet som inte har skollov.” (Eskilscupen, 

2012b, s. 10) 

 

Aroscupen (2012b) visar sig dock inte ha några problem med förläggningarna utan samarbetet med 

både plan- och skolförläggningarna, Västeråsstad och Västerås Cityfestival, är tämligen gynnsamma. 

 

7.2 MARKNADSFÖRINGSMIX 

7.2.1 Produkt 

Unika faktorer 

Gothia Cup är inte bara Sveriges, utan väldens största ungdomsfotbollsturnering. Gothia Cup samlar 

hela världen och utmärker sig genom att kunna titulera sig som; ”Ett VM för ungdomslag, […] The 

world youth cup” (Gothia Cup, 2012c, s. 2). I fotbollsvärlden medför detta en viss status. 

Turneringen är välkänd, den är svår att vinna och inbjuder till såväl elit- som breddfotboll; 

 

”Så med andra ord är hela världen här. Så vi är ju de enda som gör det och det är ju 

unikt för alla världsdelar. […] Sedan har vi ju en organisation och ett genomförande 

som, med den logistik som vi ändå har, också är unikt för den här typen av 

evenemang.” (Gothia Cup, 2012c, s. 2).  

 

För Piteå Summer Games (2012b) tog det ett antal år innan de lyckades identifiera vad som var unikt 

med deras turnering. För arrangören själv var fenomenet inte alls märkvärdigt, men för de ditresande 

lagen var midnattssolen något alldeles speciellt. Att solen är uppe länge och att det är ljust ute även 

mitt i natten, gjorde att turneringen lade om sitt spelschema och började arrangera sena 

kvällsmatcher. Detta visade sig bli en enorm säljfaktor, inte bara för utländska lag, utan även för de 

svenska söderliggande lagen. Därtill visade det sig också att det egenchartrade tåget som 

transporterade 800 fotbollsspelare direkt från Stockholm till Piteå, inklusive busstransfer till 

boendeförläggningarna, vara något unikt. Även den senare tillagda aktiviteten; att erbjuda de 

medföljande föräldrarna att göra studiebesök inom sin yrkeskategori vid några utvalda företag i Piteå, 

är speciellt och har blivit oerhört uppskattat. 

 

Liksom Gothia Cup (2012c), erbjuder Eskilcupen (2012b) en turnering för både den elitinriktade 

föreningen och för den breddinriktade föreningen. Eskilscupen är dock unik genom att erbjuda både 

A-, B-, C- och D-slutspel, istället för A- och B-slutspel som majoriteten av de andra turneringarna 

använder. Eftersom samtliga turneringar säger sig vara måna om besökarnas upplevelsegrad, besitter 
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Eskilscupen uppfattningen om att upplevelsegraden hos de besökande lagen stiger, om de lämnar 

cupen med en bronsmedalj i D-slutspel än exempelvis en 46e plats i turneringen. En uppfattning som 

delats av många deltagande lag, vilket Eskilscupen också tror är en bidragande faktor till dess 

nuvarande popularitetsstämpel. Dock vill de inte utelämna sådana faktorer såsom att turneringen har 

korta avstånd mellan spelplaner och förläggningar, samt att grässtandarden på de alla 

stadsidrottsplatserna är av högsta kvalité.  

 

Aroscupen (2012b), Storsjöcupen (2012b) och Örebrocupen (2013) anser att det som gör 

turneringarna unika, härstammar från det övergripande planet där deras positionering och 

områdestäthet, dess goda service och bemötande, dess busstransporter samt de trevliga 

sidoarrangemangen; är de faktorer som gjort turneringarna attraktiva. Därutöver försöker alla sex 

turneringar arbeta mycket på det personliga planet och vill gärna fokusera på varje enskilt 

deltagarlag. Örebrocupen (2013) försöker ta det personliga bemötande en nivå till när de har för vana 

att lyssna till de deltagande lagens önskemål. Att exempelvis tillfråga lag som kommer från samma 

förening, om de önskar bo tillsammans och om de vill spela sina matcher samtidigt eller vid olika 

tidpunkter; är ovanligt vilket lagen också blir positivt förvånade över. Aroscupen arrangerar utöver 

turneringen också en målvaktsskola under cupens gång, vilket också är unikt bland turneringarna och 

därtill väldigt uppskattat. 

 

Kringarrangemang 

Gothia Cup (2012c) är den turnering som har störst utbud av kringarrangemang bland de sex största 

barn- och ungdomsfotbollsturneringarna. Fastän cupen involverar många lag, är ändå antalet vinnare 

begränsat.  

 

”Utav de 1600 lag som är här, är det ju bara 15 som vinner, så det är ju väldigt få 

som vinner. Och då måste man ju tillgodose de behov som alla andra har också. Så 

basen är ju att ha ett bra boende, bra matcher, ja… allt det som är självklart, bra mat 

till exempel. Sen så gäller det ju då att se till behovet, som är olika för alla människor, 

också tillgodoses. Det skall alltså finnas kringarrangemang, du skall alltså ha en bra 

stad att kunna gå och titta i och den skall vara trygg och säker, och sådana här saker 

som är minst lika viktiga.” (Gothia Cup, 2012c, s. 3) 

 

Att just tillfredsställa fler än bara de ditresande lagen, anser samtliga turneringar vara viktigt. Att 

uppfylla de medföljande resenärernas behov anses minst lika betydelsefullt eftersom deras upplevelse 

också är bidragande om exempelvis lagen överväger att återkomma eller inte. ”Många kommer ju hit 

till Östersund för att spela fotboll, men många tycker ju att det som händer runt ikring är minst lika 
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intressant.” (Storsjöcupen, 2012b, s. 1). Piteå Summer Games resonerar vidare; 

 

”Ja men det är ju så, att gör man en bra turnering för barnen, det är ju prio ett, […] 

men får vi även ledarna att trivas så blir det ju ett plus, men får vi föräldrarna att 

trivas och får med oss de också, så är det ju betydligt enklare för oss att påverka de 

här grupperingarna att välja Piteå istället för någon annan turnering.” (Piteå 

Summer Games, 2012b, s. 5) 

 

Piteå Summer Games (2012b) poängterar i sammanhanget att de inte arbetar med att anamma de här 

delarna samtidigt, utan har börjat med att tillfredsställa barnen, sedan ledarna och så föräldrarna. 

Föräldrarna har engagerats mer på senare år när turneringen, som tidigare nämnts, börjat erbjuda dem 

att göra studiebesök inom sin egen yrkeskategori. Förutom det erbjuds deltagarna ett aktivitetsområde 

där både barn och vuxna kan mötas upp, utöva aktiviteter och tävla mot varandra.  

 

Samtliga sex turneringsarrangörer, erbjuder ju någon form av invigning, en discokväll och 

badmöjligheter. Västerås Cityfestival går numera samtidigt som Aroscupen (2012b) vilket gjort att 

deltagarna i cupen utöver de tre andra aktiviteterna, ges gratis inträde till festivalområdet. Detta med 

samarbete gynnar ju mestadels alltid båda parter och just därför trycker Eskilscupen mycket på 

samarbetsfaktorn, för att helhetsupplevelsen av turneringen skall bli så bra som möjligt;  

 

”Där måste du ha andra människor med dig, du måste ha staden med dig och ibland 

har inte alla städer det, som kan tillföra den upplevelsen. Så som arrangör, du kan 

inte driva det själv, i alla fall inte fullt ut.” (Eskilscupen, 2012b, s. 4) 

 

Konkurrensfaktorer 

Sett till de sex turneringsarrangörerna, utspelar sig den främsta konkurrenssituationen mellan 

Aroscupen (2012b) och Örebrocupen (2013). Det är 10 mil mellan städerna och turneringarna går 

dessutom samma helg. De fyra andra turneringarna anser sig dock ha något mer gynnsamma 

konkurrensförhållande. Gothia Cup (2012c) ser ingen direkt konkurrens på den svenska marknaden, 

och som Eskilscupen också uttrycker det, så vore det dumdristigt att försöka jämföra sig med den 

turneringen. ”Det ska man inte göra, det finns bara plats för en.” (Eskilscupen, 2012b, s. 5) 

Eskilscupen själv ser om någon konkurrent, i så fall Aroscupen och Örebrocupen, med anledning av 

att de alla tre jobbar mot den befolkningstätaste delen av landet. Men eftersom Eskilscupen fortsatt 

har fler lag än de andra två, så utgör de egentligen ingen större hotbild. 

 

”Den cup som är större än oss det är ju då Piteå, men Piteå är ju inte någon 
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konkurrent till oss egentligen, för det fysiska avståndet är ju för det första hemskt 

stort; det är ju väldigt många mil mellan Piteå och Helsingborg… och dessutom så 

jobbar vi i olika tidperioder.” (Eskilcupen, 2012b, s. 5) 

 

Storsjöcupen (2012b) ser till sommaren 2013 en eventuell uppkommen konkurrenssituation när en 

annan fotbollscup, Dalecarlia Cup, valt att byta vecka och lägga sin turnering samtidigt som 

Storsjöcupen. Storsjöcupen har annars inte sett sig ha några konkurrenter, utan istället valt att se de 

andra turneringarna som samarbetspartners när de legat olika veckor i tid. I och med det så har 

turneringarna kunnat rekommendera lagen att stanna till vid ytterligare en turnering, antingen på 

vägen dit, eller på vägen hem. Piteå Summer Games (2012b) som gärna vill utveckla den utländska 

marknaden, förklarar att de själva sökt samarbeten med så många turneringar som möjligt för att 

klara av sin egen; 

 

”Om vi ska titta på den internationella marknaden, att om man åker från Brasilien 

och vill vara med i Summer Games och bara åker till oss och spelar… åker hit på 

torsdagen och åker tillbaka måndag morgon, då kommer de inte hit; då vill de inte 

vara med och då får vi inga lag. Men om vi däremot erbjuder dem att börja spela hos 

oss och sedan åka till andra svenska eller norska, eller finska fotbollsturneringar efter 

oss, och så kanske avsluta sin resa med att kanske spela i Gothia Cup… när vi började 

med den paketeringen, då öppnades också den internationella marknaden på ett annat 

sätt.” (Piteå Summer Games, 2012b, s. 7-8) 

 

Med andra ord ser även Piteå Summer Games (2012b) de flesta turneringar som samarbetspartners 

och inte som konkurrenter. Dock poängterar Örebrocupen; ”Sedan får man aldrig slå sig till ro heller 

och tro att det är en självspelande värld. Alla arrangemangen konkurrerar ju med varandra och det 

skall man ju aldrig sticka under stolen” (Örebrocupen, 2012b, s. 4). 

 

7.2.2 Pris 

Vad gäller turneringsarrangörernas prissättning så eftersträvar samtliga turneringar att ligga så lågt 

som möjligt, men visst måste de anpassa priset efter dess förutsättningar.  Fotbollsturneringen Gothia 

Cup (2012c) anser sig ligga i rimlig prisklass, vilket de också får stöd av från de besökande lagen. 

”Det vet vi för att vi frågat lagen.” (s. 3). I jämförelse med de andra svenska turneringarna kan de 

dock tyckas ligga dyrare, men egentligen inte om man ser till hur många turneringsdagar de erbjuder. 

Storsjöcupen (2012b) anser sig också ligga i rimlig prisklass i förhållande till det antalet måltider, 

boendenätter och antalet speldagar som de erbjuder; ”Men så finns det ju de som är dyrare och de 

som är billigare, men förra året inventerade vi hur det såg ut, och där bedömde vi att vi ligger rätt.” 
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(s. 5). 

 

Örebrocupen (2013) däremot, tycker sig ligga aningen lågt utefter vad turneringen erbjuder. De anser 

sig kunna höja priset, men eftersom de redan täcker sina utgifter så kommer det ju endast medföra att 

det blir en större vinst som skjuts tillbaka till föreningslivet. Faktum är ju att samtliga sex 

turneringsarrangörer bedriver ideella organisationer/föreningar, där ett vinstintresse inte är tillåtet;  

 

”Vi har inget annat vinstintresse, utan vi gör turneringen och allt överskjutande som 

blir kvar, betalar vi tillbaka till idrotten direkt. Föreningarna som varit med och 

jobbat med oss får en procentuell utdelning beroende på hur mycket jobb de gjort 

under turneringen.” (Piteå Summer Games, 2012b, s. 9) 

 

Piteå Summer Games (2012b) anser sig också ha en relativt rimlig prisbild på sin fotbollsturnering. 

Att vara en helgturnering anser de ha sina fördelar då kostnaderna inte blir lika höga i och med att 

antalet inkvarteringsdagar blir färre. Medvetet försöker de hålla en längre prisbild på turneringen 

eftersom ditresande lag, ofta får en dyrare resekostnad till Piteå, än vad lagen kanske får av att resa 

till en annan fotbollsturnering. ”Det gör ju då att man blir konkurrenskraftig när det gäller 

totalbilden av resa, uppehälle och mat.” (Piteå Summer Games, 2012b, s. 9). 

 

Både Aroscupen och Eskilscupen hade båda önskat att de kunnat lega något billigare än vad de gör 

idag. ”Idag kanske vi inte är den billigaste men samtidigt måste man ju ställa den (priset) till det man 

får av avgiften.” (Aroscupen, 2012b, s. 7). ”Vi ligger högt om vi kollar på cuper som har samma 

utbyggnad som vi. Men det finns skäl till det, och det är att vår kostnadsbild är betydligt högre… än 

exempelvis Piteå.” (Eskilscupen, 2012b, s. 7). Eskilscupen (2012b) förklarar att förutsättningarna till 

vilket pris en turnering kan ta, helt enkelt beror på vilka kostnader turneringen belastas med. 

Eskilscupen är en av de turneringar i landet som anser sig ha högre mat-, övernattnings-, och 

planhyra än vad många andra turneringar har och därför anser dem det inte vara så konstigt att 

prissättningen varierar från en cup till en annan.  

 

7.2.3 Plats 

Geografiskt sett anser sig både Aroscupen (2012b), Gothia Cup (2012c), Storsjöcupen (2012b) och 

Örebrocupen (2013) ligga mycket bra till. Samtliga fyra anser sig inneha bra transportförbindelser 

och att deras centrala lägesposition i landet medför mest fördelar. Eskilcupen (2012b) i Skåne anser 

sig också besitta fördelar då Helsingborg har bra träffyta, är knytpunkt för många transportvägar samt 

är utrustad med god infrastruktur. Dock anser de sig inte frånkomma det faktum att turneringen är 

belägen väldigt långt söderut. ”Sedan ligger ju Helsingborg i slutet av landet, vilket medför att ju 
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längre upp du kommer ifrån, ju längre bli avståndet, vilket gör att det blir en parameter som man 

väger in.” (Eskilscupen 2012b, s. 6). Piteå Summer Games (2012b) i Norrbotten har ju samma 

problem men då motsatt håll. Genom att vara lägesplacerad långt norrut, medför ju det att ju mer 

söderut lagen kommer ifrån, ju längre bli reseavståndet. Detta är något som Piteå Summer Games, 

som tidigare nämnts, försöker kompensera med en längre prissättning på turneringsdeltagandet, men 

också genom att erbjuda söderliggande lag, chartrat tåg med busstransfer direkt från Stockholm till 

Piteå. Detta med att erbjuda transporter till och från turneringen är dock inte Piteå Summer Games 

ensamma om, utan samtliga turneringar erbjuder någon form av arrangerad transfer, framförallt för 

långvidkommande lag. Exempelvis erbjuder både Aroscupen (2012b) och Örebrocupen (2013) 

busstransfer från Stockholm till de två arrangörsstäderna, något som framförallt de finska lagen 

uppskattar; 

 

”Sedan har vi ju egna transporter och när det gäller transporter, så har vi en hel del 

lag från Finland. Och de som då kommer med båtarna till hamnarna i Stockholm, de 

åker vi och hämtar med egna bussar. Och likadant med de som kommer med flyg till 

Arlanda, till Skavsta och så vidare, det är en tjänst de kan beställa i samband med 

anmälningen.” (Aroscupen, 2012b, s.4-5) 

 

”Sedan har vi bussar med från färjan. Så vi kör alltså de som vill, med egna bussar 

[…] och det, det har slagit väl ut. […] Och det är ju klart, det är ju bekvämt för dem 

att hoppa på i Helsingfors och hamna på ett hotell i Örebro.” (Örebrocupen, 2013, s. 

7) 

 

En ytterligare likhet för samtliga sex arrangörer, är att de alla arrangerar buss- och eller 

spårvagnstransporter mellan förläggningar och spelplaner under själva turneringsperioden;  

 

”Vi har ju ett samarbete med stadsbussarna som tar hand om kommunikationen här i 

Östersund, där de sköter all busstransport under den här veckan, […] så det är klart 

att det blir en del bussresor för många lag.” (Storsjöcupen, 2012b, s. 6)  

 

”I huvudsak är det transporter och bussar som är till att åka till och från matcherna, 

men sedan kör de andra resor från nöjen som disco och sådant. Sedan är det ju som 

gångavstånd också, så Örebro är väldigt bra, det är nära till mycket.” (Örebrocupen, 

2013, s. 4) 

 

Vad gäller turneringarnas val av speldatum, har det visat sig att både Aroscupen (2012b) och 

Örebrocupen (2013) pendlat mellan olika speldatum; ”Vi har vandrat med att ligga före och efter 
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midsommar.” (Örebrocupen, 2013, s. 2). ”Men nu slutar skolorna så sent, så det har varit omöjligt 

att komma åt skolorna.” (Aroscupen, 2012b, s. 5). Faktum är att båda turneringarna haft ett högre 

anmälningsantal när de legat helgen före midsommar. Dock har det nu blivit en omöjlighet att 

arrangera turneringarna den helgen eftersom skolorna går på sommarlov så pass sent. ”En del skolor 

slutar inte förens på fredagen och lagen kommer ju på onsdagkväll, […] så det har varit omöjligt att 

komma åt skolorna.” (Aroscupen, 2012b, s. 5). Numer har båda turneringarna bestämt sig för att 

ligga helgen efter midsommar, en helg som Piteå Summer Games (2012b) länge haft och som 

fungerar bra för dem. ”Givetvis finns det andra turneringar som går samtidigt och det gör det alltid, i 

Finland, Norge, Sverige, det får man räkna med.” (Piteå Summer Games, 2012b, s. 7). Storsjöcupen 

(2012b) har däremot valt att utspela sig vecka 27, en vecka de valt med hänsyn av att de inte funnits 

så många andra fotbollscuper under den perioden. Gothia Cup (2012c) arrangeras alltid vecka 29 och 

Eskilscupen (2012b) helgen vecka 31. Eskilscupen anser det viktigt att inte ligga mitt i den 

traditionella semesterperioden och har därför valt att ligga i slutet av den. Dock medger de en 

medvetenhet om att den svenska semesterperioden numer förändrats och utvidgats från maj till 

september, men för det anser de inte att deltagarantalet minskat, snarare tvärt om. Gothia Cup 

(2012c) ser både för- och nackdelar med att ligga mitt i den svenska semesterperioden. Dock har 

turneringen på senare år alltid fyllt sin högsta kvot av laganmälningar, så nackdelarna finner de inte 

speciellt begränsande. 

 

7.2.4 Promotion 

Turneringsarrangörernas internethemsidor utgör grunden för samtliga turneringars marknadsföring. 

Att ha en uppdaterad, tydlig och välanpassad hemsida, anser de vara ”a och o” för att övertyga 

intressenterna att välja just deras turnering. En ytterligare gemensam nämnare är att samtliga 

turneringar har agenter och eller samarbetspartners som hjälper turneringarna med att marknadsföra 

fotbollscuperna både nationellt och internationellt. I exempelvis Finland sitter det kontaktpersoner till 

både Aroscupen (2012b) och Örebrocupen (2013) som hjälper turneringarna med att locka samt boka 

in finländska fotbollslag till respektive turnering. Eskilscupen (2012b) och Gothia Cup (2012c) tar 

också hjälp av agenter som arbetar med att marknadsföra fotbollsturneringarna på andra platser och 

Piteå Summer Games (2012b) och Storsjöcupen (2012b) får också hjälp av utomstående vid 

marknadsföring. Exempelvis har Storsjöcupen sett en volymökning av norska laganmälningar, i takt 

med att turneringen kom i kontakt med en norsk dagstidning; 

 

”För två år sedan fick vi kontakt med en tidning, Trönder-Avisa i Steinkjer, som är så 

fantastiskt positiva och skriver stora reportage om Storsjöcupen och sprider ut det här 

till en 30 000 – 40 000 läsare i Trönderlaget. Det är enormt, det är den bästa 
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marknadsföringen vi kan få och därför är det kanske inte så konstigt att 70 procent av 

deltagarna kommer från Norge.” (Storsjöcupen, 2012b, s. 3) 

 

Turneringsarrangörerna delar också lika meningar om vilken den bästa marknadsföringen är; ”Sedan 

är ju den bästa marknadsföringen de lag som varit här, de som åker hem och berättar hur de tycker 

det varit, vad de upplevt, och så vidare.” (Gothia Cup, 2012c, s. 5). ”Ja utan den här ”mun till mun” 

hade inte vår turnering varit så bra.” (Örebrocupen, 2013, s. 5). Alla arrangörer nämner också vikten 

av att hänga med i samhällsutvecklingen och de senaste årens mediavåg som allt fler människor 

anammar. Runt millennieskiftet började Piteå Summer Games inrikta sig mer mot den nya 

mediakommunikationen, än den traditionella, i form av annons- och pappersutskick;  

 

”Vi såg att det inte var någon idé att slänga iväg annonspengar, vi trodde inte att folk 

läste det här, och sedan har vi haft tur med att ha fått vara med i den här nya 

mediavågen med allt vad det innebär. Med internet, Facebook, Twitter och allting, och 

så är det ju. Vi var rätt tidiga med att haka på det här och det kändes som att vi gjorde 

ett rätt val direkt, det ångrar vi inte alls idag.” (Piteå Summer Games, 2012b, s. 7) 

 

Förutom dessa nya kommunikationsmöjligheter, arbetar Piteå Summer Games (2012b) även med 

personliga besök. Piteå Summer Games åker således succesivt runt och marknadsför sin turnering i 

städer, olika områden och även i andra länder. ”Bestämmer vi att vi ska jobba med Skåne i år, då 

besöker jag Skåne och Skånes fotbollsförbund exakt så mycket som jag hinner under en vecka.” (s. 6) 

Att resa runt och träffa föräldrar, ledare och även fotbollsungdomar, är inte bara något som Piteå 

Summer Games själva tycker är roligt, utan är också uppskattat av dem de besöker. 

 

Om än många turneringar i överlag använder sig av annonser och utskick av inbjudningsfoldrar i 

pappersformat, så har turneringarna allt mer börjat övergå mot de nya mediavägarna. Att skicka ut 

inbjudningar via mail i PDF-format, spar både tid och pengar i jämförelse med att skicka de per post, 

något som alla turneringar instämmer med. Samtliga turneringsarrangörer har också startat en 

Facebook-sida, och vissa också en Twitter-användare som hjälper fotbollscuperna att vidga sin 

marknadsföring än mer;  

 

”Att finnas på Facebook, kanske göra en app, i syfte att även fånga upp ungdomarnas 

intresse… för de arbetar ju hela tiden i dessa medier. Men vi tror ju även att ledarna 

också gör det; men får man ungdomar att läsa om cupen, titta på bilder och så vidare, 

så kan de ju påverka ledarna, att ”Nu måste vi till Aroscupen”, ”Hit vill vi åka” också 

så vidare.” (Aroscupen, 2012b, s. 4)  
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Liksom många andra turneringar har Aroscupen (2012b) valt att fokusera på att ligga online med 

spelresultaten istället för att ha någon som kontinuerligt springer runt och hänger upp resultatet på 

anslagstavlor. Som ett komplement till detta har Aroscupen också valt att erbjuda sina besökare 

resultattjänst via sms; ”Sedan kan du ju också få sms skickat till dig med resultat, du kan alltså 

prenumerera på lagen” (s. 8). Dessutom har Aroscupen instiftat en sökordsoptimering på internet, en 

åtgärd som de märkt givit resultat; 

 

”Så vi har, och ligger fortfarande sedan vi började med det här, etta på Google i 

träffsökningen. Så söker du på Google; ”fotbollsturnering”, ”fotbollscup”, så får du 

upp Aroscupen som första alternativ. Och det har vi både i Sverige och i Finland. Och 

de har vi märkt, att det nog är så att spelare eller ledare som kommer på att de ska ta 

laget till en cup detta år, så går många idag in på nätet och söker på fotbollsturnering, 

och då får de ju upp Aroscupen som första alternativ.” (Aroscupen, 2012b, s. 4) 

 

Rent konkret försöker turneringsarrangörerna marknadsföra sådana saker som är unikt för just deras 

turnering. Eskilcupen (2012b) marknadsför gärna deras tidigare omnämnda spelsystem (A-D- 

slutspel), vilket de är förvånade över att inte fler turneringar anammat. Gothia Cup (2012c) har sin 

titel (VM för ungdomar) och sin status - att alla vill besöka dem, att luta sig tillbaka mot. ”Sedan att 

vi då gör en välorganiserad och bra turnering med bra kringarrangemang är ju idag en 

förutsättning, tror jag till viss del, för att du skall hålla en sådan här volym.” (Gothia Cup, 2012c, s. 

3). Piteå Summer Games (2012b) marknadsför främst sin midnattssol och Aroscupen (2012b), 

Storsjöcupen (2012b) och Örebrocupen (2013) framhäver själva tävlingen; med närhet, god kvalité, 

gott bemötande och så vidare. ”Tävlingen är ju viktig […] och man åker ju i första hand för tävling.” 

(Örebrocupen, 2013, s. 3).  

  

7.2.5 Personal 

Aroscupen (2012b) anordnas av fotbollsföreningen Skiljebo SK och med dess stora 

ungdomsverksamhet till hjälp, klarar de i princip av att arrangera cupen helt på egen hand; frånsett 

domar-, kökspersonal och så vidare; 

 

”Varje ungdomslag i föreningen har ett åtagande att de skall jobba under Aroscupen; 

det är liksom förutsättningen för att de ur behållningen skall få ihop till cupbidrag så 

att de själva kan åka ut på cuper. Så en del av det överskott som blir, det går ju ut 

tillbaka till ungdomsverksamheten.” (Aroscupen, 2012b, s. 2) 
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Aroscupens arbetskommitté (2012b) består av tio medlemmar där var och en av dem ansvarar för 

givna specialområden såsom skolförläggningarna, bespisningen, transporterna, spel- och 

resultatplaneringen, matchfunktionärerna etcetera. Aroscupen engagerar runt 600-700 funktionärer 

under cupperioden där de såkallade chefsfunktionärerna ansvarar för att gå igenom och informera de 

andra funktionärerna i kommande arbetsuppgifter. Bemanningen av arbetspositionerna ansvarar 

ledaren för de arbetande lagen för, ett moment som är oerhört viktigt och som sköts väldigt bra.  

 

Eskilscupen (2012b) drivs som tidigare nämnts av Eskilsminne IF, en fotbollsförening som belastas 

med mycket arbete när det är samma personer som driver föreningen som driver fotbollscupen. På 

sikt avser de att skapa åtskilda administrationer, men nu och fram till dess, har Eskilscupen en uttalad 

cupledning som består av tolv personer. Dessa tolv bär liksom Aroscupen, huvudansvaret för olika 

delar av turneringen, men tillsammans bär dem det gemensamma ansvaret. Eskilscupen engagerar 

också ett hundratal volontärer som årligen vill delta och bidra med diverse arbetsinsatser. 

Eskilscupen värdesätter deras ideellt arbetande människor högt och medger att turneringen inte hade 

varit så stor som den är idag, utan deras hjälp. Angående volontärernas inskolning och utbildning, 

anser Eskilscupen det finns möjlighet att ge ut mer information än vad som idag görs och att 

personernas arbetsinsatser alltid går att finslipa och förbättra ytterligare.  

 

Gothia Cup (2012c) ägs och drivs av Häcken BK. Organisationen som driver turneringen, består av 

åtta heltidsanställda som under turneringsperioden utvidgas med 2500 funktionärer. De åtta fast 

anställda ansvarar över givna arbetsområden, vilka i sin tur totalt engagerar ett 30-tal projektledare. 

Dessa trettio utbildas och får sedan i sin tur i uppgift att sprida budskapet vidare till den stora massan 

arbetare. 

 

”Visst fungerar det bra, men man vill väl alltid att det skall fungera ännu bättre. Så 

det är ju klart att man gärna skulle vilja se att de skulle vara ännu bättre, och att de 

här funktionärerna skulle vilja lägga ner ännu mer tid på sin utbildning. Men det är ju 

en avvägning, de är ju ändå funktionärer och inte fast anställda och de gör ju detta på 

sin fritid, och därför måste man ställa detta i en rimlig relation till vad de kan lägga i 

tid också.” (Gothia Cup, 2012c, s. 6) 

 

Piteå Summer Games (2012b) är idag en egen ideell förening som har ett kansli med fem stycken 

heltidsanställda och så en styrelse på 15 personer. Alla som sitter i styrelsen driver en arbetsgrupp 

som totalt har 250 arbetsledare till sitt förfogande. De 250 personerna driver sedan den stora massan 

av funktionärer, som med dem inräknat uppgår 1650 personer. I en mindre stad som Piteå kan det 

tänkas vara svårt att få ihop så många funktionärer, men för Piteå Summer Games fungerar det 



41  

 

 

 

fantastiskt bra. 

 

”Vi har lättare att få ihop 1650 funktionärer idag än vad det var att få ihop 650 

funktionärer 1995. Och det har att göra litegrann med att vi har jobbat med den här 

biten. Idag känner de sig mer betydelsefulla funktionärerna, eftersom de vet att de är 

otroligt viktiga. Och de har ju ett stort ansvar i vår turnering, vilket gör att vi är 

väldigt beroende av dem, så är det ju. Har vi ingen som kan utföra det fysiska arbetet 

runtikring under turneringen, då har vi ju ingen turnering heller. […] När vi kom över 

barriären efter några år, att få dem att förstå […] så har vi nästan inga problem med 

att få ihop dessa 1650 funktionärerna.” (Piteå Summer Games, 2012b, s. 3)  

 

Piteå Summer Games (2012b) har avtal med nästan alla fotbollsföreningar i Piteå kommun vilket 

innebär att de i princip hämtar alla funktionärer från de avtalsgilla fotbollsföreningarna. De 250 

arbetsledarna utbildas av turneringen och har sedan i uppgift att introducera resterande funktionärer 

för arbetsuppgifterna och dess arbetsform;  

 

”Vi vet också ett arbetssätt som vi tycker är bra med att ge mycket folk egna initiativ. 

Att vi inte tar bort den här kreativiteten ur människor, utan vi låter folk som är med i 

grupperingarna få påverka sin egen position.” (Piteå Summer Games, 2012b, s. 10) 

 

Storsjöcupens organisation (2012b) innehar två heltidsanställda som arbetar med turneringen året om 

och så en person som arbetar 30-40 procent. Organisationen består sedan av en huvudstyrelse på fem 

personer och ett arbetsutskott på ett 15-tal individer. Dessa femton personer delar på olika 

ansvarsområden som i sin tur ansvarar för att rekrytera den personal de behöver inom sitt givna 

område. Totalt engagerar Storsjöcupen 500 timbetalda funktionärer och intresset för att vara med och 

arbeta vid turneringen är stort. ”Det är många som ringer hit och frågar om de får komma hit och 

jobba på Storsjöcupen vecka 27, ”då vi hört det är så roligt”. […]” (Storsjöcupen, 2012b, s. 4). 

Utöver funktionärerna tillkommer ett antal feriearbetare från kommunen, vilka då är med och arbetar 

och förstärker organisationen. Alla arbetande funktionärer utbildas sedan av de områdesansvariga 

inför deras kommande arbetsuppgifter. 

 

Örebrocupen (2013) består av en styrelse, ett konsulentutskott och en cupkommitté. Styrelsen består 

av representanter från de fyra alliansklubbarna, vilka besitter den beslutande rollen. 

Konsulentutskottet är föreningarnas anställda som träffas löpande med ordförande under året och 

slutligen cupkommittén vilka arrangerar själva fotbollsturneringen (Örebrocupen har en 

heltidsanställd). Cupkommittén består av en fem, sex personer vilka alla ansvarar för en given del. 
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Under turneringsperioden engageras runt en 400 funktionärer. Dessa funktionärer kommer i 

huvudsak från de fyra alliansföreningarna men också från några andra fotbollsföreningar i 

kommunen som bistår med fotbollsplaner och därmed egen funktionärspersonal. Utöver funktionärer 

finns några ideellt arbetande personer som ställer upp och gör mindre arbetsinsatser, men i övrigt 

försöker de ha samma personer på vissa arbetspositioner under hela perioden. ”Vi tycker det är 

viktigare att vi exempelvis på skolorna har en eller två ansvariga som alltid är på plats och sköter 

hela skolan. För det här att ha en tio som turas om, det brukar vi säga är värdelöst. […] Det kan 

funka jättebra, men det kan också gå åt andra hållet” (Örebrocupen, 2013, s.3, 7). Örebrocupens 

cupkommitté ansvarar för att informera funktionärerna i kommande arbetsuppgifter, men de delger 

att funktionärerna kanske skulle prestera ännu bättre om en bredare utbildning skulle finnas. 

 

7.2.6 Fysiska behov 

Genomgående arbetar samtliga sex turneringsarrangörer flitigt med det personliga bemötandet och 

alla har också som målsättning att leverera god service.  

 

”Framgång tror vi mycket är att våra besökare skall uppleva att det är roligt… det 

låter väldigt enkelt och så, men att man blir positivt mottagen; och därför har det 

blivit att vi satsar mycket på värdegrundsfrågor, alltså hur man bemöter besökarna 

och att vi då försöker ha en policy som skall vara genomgående från det att de 

parkerar sin bil och genom hela evenemanget. Så genom att de får ett positivt 

bemötande tror vi genererar i framgång för oss. Vi tror även att en god kvalité på 

maten, […] kan generera i framgång, […] även korta resor och attraktiva aktiviteter 

vid sidan av fotbollen.” (Storsjöcupen, 2012b, s. 2) 

 

Piteå Summer Games (2012b) har som mål att årligen leverera en tjänsteprodukt som ingen av de 

deltagande lagen skall ha förväntningar på innan de kommer dit. Att skapa mervärde för besökarna 

ligger som första prioritering, något som tidigt lett till att turneringen arbetar mycket med sina 

funktionärer och satsar på att utbilda dem i värdskap. Liksom de andra turneringarna arbetar även 

Eskilscupen (2012b) med att skapa en trivsam turnering för de ditresande lagen. ”Att bara de som 

driver är besjälade med en tanke att vi skall vara vänliga och trevliga och att vi skall göra det bra 

för de som kommer hit; kommer det att märkas, vilket det gör.” (Eskilscupen, 2012, s. 2). 

Eskilscupen hävdar att de också lägger mycket energi på att skapa en rättvis tävling genom att ta 

hänsyn till lagens geografiska position och utifrån det, utplacera dem i spelpooler så de inte behöver 

möta lag från sitt eget distrikt. Därtill försöker de lägga spelschemat så att lagen spelar aningen för- 

eller eftermiddagspass på fredagen och lördagen, med baktanke att lagen skall ha möjlighet att göra 

andra saker vid sidan av turneringsspelet.   
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7.2.7 Process 

Samtliga sex turneringsarrangörerna är måna om att uppfånga besökarnas omdömen efter det att 

turneringen avslutats. Genom att skicka eller dela ut enkäter till de deltagande lagen, får turneringen 

svar på hur besökarna upplevt turneringen, vad de tyckt varit bra, mindre bra och så vidare. Detta för 

att kunna förbättra turneringens utförande så att helheten upplevs än bättre av lagen som deltar 

nästkommande år. 

 

Många turneringar delade tidigare ut alla enkäter i pappersformat i samband med att lagen checkar ut 

från turneringen, något som Aroscupen (2012b) märkte av att det gav en lägre svarsfrekvens. Av den 

anledningen valde Aroscupen att anamma ett nyare IT-hjälpmedel, vilket också höjt antalet 

inskickade enkäter. 

 

”Många säger ju att ”vi fyller i den på väg hem” och så vidare, så under årets lopp 

har vi ju sett att antalet svar sjunkit, så numer så skickar vi enkäten till alla anmälda 

ledare elektroniskt. Så redan veckan efter turneringen så skickar jag ut en enkät via 

webben, då till deras mailadresser; så då har det ju visat sig att det blivit mycket 

lättare att få in svar.” (Aroscupen, 2012b, s. 2) 

 

Många av turneringarna arbetar helt, eller har börjat övergå till den elektroniska 

enkätundersökningsmetoden. Detta då många instämmer med att svarsfrekvensen blivit högre sedan 

den traditionella pappersenkäten ersatts.  

 

De synpunkter och feedback som turneringarna insamlar, medför sällan att de behöver vidta större 

förbättringsåtgärder, utan snarare rör det sig om smärre förändringar. 

 

”Det är ju ganska små förändringar det rör sig om oftast och förbättringar; ibland 

gör man större, men ibland är det förhållandevis små förändringar som man inte 

märker. Men får vi in synpunkter från många håll och vi anser det vara bra och vettigt 

och som vi kanske ser som ett steg i utvecklingen; blir det ju ett nästa års projekt att 

uppnå, och så jobbar vi ju hela tiden, cykeln ser ju ut så.” (Gothia Cup, 2012c, s. 5) 

 

”Vi utvärderar cupen varje år, och det gör vi fortfarande. Vi tar in enkäter om vad 

lagen tycker och jag tycker att vi jobbat rätt hårt de sista åren med att förbättra de 

saker som inte är bra” (Örebrocupen, 2013, s.4) 
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8 ANALYS & DISKUSSION 

Nedan följer ett analys- och diskussionsstycke där intervjuresultatet ställs i relation till den tidigare 

forskningen. Syftet urskiljs och besvaras mer ingående i det sammanfattande stycket, medan de 

avslutande styckena innefattar metoddiskussionen och tankar kring framtida forskningsfält. 

 

Målstrategi 

Det råder ingen tvekan om att de sex största barn- och ungdomsfotbollsturneringarna strävar efter att 

utvecklas. De insamlade intervjuresultaten tyder på att var och en av de sex turneringarna innehar en 

utformad utvecklingsstrategi. En strategi som de ständigt försöker förbättra i syfte att uppnå de 

uppsatta målen. För att turneringarna skall lyckas bibehålla, alternativt förbättra sin 

marknadsposition, måste turneringarna kontinuerligt granska sin egen organisation samt analysera 

dess omvärld (Jobbar & Fahy, 2009; Bloisi et. al, 2007). Detta gör turneringsarrangörerna och 

bevisligen lyckas de rätt bra när de förblivit framgångsrika på målmarknaden.  

 

Styrkor 

Utifrån respondenternas intervjusvar, visade det sig att de sex turneringsarrangörerna är väl medvetna 

om dess interna styrkor. Samtliga av dem anser att den egna arrangörsorganisationen utgör en stor 

styrka i och med dess stabilitet och blandning av såväl erfarna som mindre erfarna 

organisationsanställda. Att organisationerna dessutom alltid vill utveckla sig själva, förbättra deras 

arbetsinsatser samt förbättra själva turneringen utefter deltagarnas önskemål, anser de också vara 

styrkor. Därtill tycker arrangörerna att god service, bra personligt bemötande och hög gästvänlighet 

är ytterligare styrkor som de alla arbetar aktivt med.  

 

Att turneringsarrangörerna ständigt strävar efter att utveckla sig själva, går ju i samklang med 

teorierna för framgångsrika evenemang. Bloisi et. al (2007) och Mullin et. al (2007) påstår att ständig 

utveckling är ett måste om organisationens marknadsposition skall vidhållas; något som de sex 

arrangörerna insett och därför arbetar med. Turneringsarrangörerna har varit med i branschen länge 

och därigenom lärt sig vad som krävs för att förbli konkurrenskraftig på marknaden. Därför är det 

kanske inte så konstigt att arrangörerna anser att deras egen organisation utgör en styrka. Detta när 

organisationerna innehar personer som besitter erfarenhet, en kunskap som ingen ny individ kan läsa 

sig till utan måste vara med om och uppleva. Om turneringarna dessutom är måna om att fortsätta 

utvecklas och förbli framgångsrika, krävs det att organisationen får in nya individer till gruppen som 

kan bidra med ny kunskap och nya idéer. I annat fall är risken stor att en organisations kreativitet 

stagnerar vilket ingen framgångsrik turneringsarrangör vill uppleva. 
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Att turneringsarrangörerna dessutom försöker se till de deltagande lagens önskemål, kan om behoven 

uppfylls, skapa ett vinnande och förtroendeingivande koncept hos de besökande lagen. Eftersom 

arrangörerna nämner att de är bra på personligt bemötande, att erhålla god service och är bra på att få 

besökarna att trivas, känns det rimligt att anta att turneringsarrangörerna uppfyller majoriteten av 

lagens önskningar. I annat fall hade turneringarna inte varit så populära som de är idag och de skulle 

heller inte ha fått så mycket positiv respons som de faktiskt får. Fotbollsarrangörerna är också bra på 

att promota sina främsta styrkor eftersom det delvis är styrkorna som arrangörerna omnämner i 

samband med marknadsföringen. Mer om detta i analysen av marknadsföringsmixen, men det faktum 

att arrangörerna lägger fokus på de unika styrkeaspekterna i sitt arbete är positivt eftersom det går i 

samklang med Grahams (2001) syn på framgångsrikedom.   

 

Svagheter 

De svaghetspunkter som turneringsarrangörerna nämnde i intervjuerna, skilde sig rätt mycket åt. 

Dock är det ingen ovanlighet när Graham (2001) redogjort för det faktum att en turnerings 

svaghetsaspekter ofta är åtskilda. Att inte nyttja marknadsföringen till fullo samt att ha svårt med att 

rekrytera nya individer till turneringsorganisationen, är exempel på några svagheter som 

turneringsarrangörerna har. Ytterligare en svaghet kan vara svårigheten med att få de äldre 

organisationsarbetarna att komma till insikt med, att det är dags att överlämna sina åtaganden till 

andra personer. Dessutom kan en stor turnering med längre transporter, medföra logistiska bekymmer 

vilket skapar interna svagheter. Att en turneringsorganisation också består av flera olika 

arrangörsföreningar, som förslagsvis innehar olika policys, kan i samband med beslut och 

omröstningar, utgöra ytterligare en svaghetspunkt om föreningarna inte delar samma åsikter.  

 

Utan att vilja framstå som högfärdiga fanns det även ett fåtal turneringsarrangörer som inte kunde 

komma på några direkta svagheter. Dock nämnde de att det alltid fanns saker för dem att förbättra, 

vilket i sig tyder på att arrangörerna ändå ser någon svaghetspunkt, men att de för tillfället inte kunde 

namnge vilka. Faktum var att samtliga turneringsarrangörer faktiskt nämnde, att det alltid fanns saker 

som de skulle kunna göra bättre; vilket också är den rätta inställningen för ett framgångsrikt 

evenemang att inneha. För kommer en evenemangsarrangör till insikt med att det inte finns något 

mer att förbättra, då är organisationen ute på hal is. Eftersom förbättringsaspekten hänger samman 

med utvecklingsaspekten, förblir det ett faktum att den dag som organisation slutar finna saker att 

förnya, kommer den också att sluta utvecklas. Därför är det naturligt att anta, att de turneringar som 

innehar åsikten om att det alltid finns saker att bättra, också är de mest framgångsrika i sin bransch. 
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Syftet med svaghetspunkten i SWOT-analysen är att turneringsarrangörerna skall bli varse om sina 

svagheter för att snabbast möjligt kunna bearbeta och minska dess omfattning (Armstrong & Kotler, 

2010). Därför är det i efterarbetet oerhört viktigt att turneringsarrangörer väljer ut och börjar 

bekämpa de påtagligaste svagheterna först. Liksom för styrkepunkterna, är det viktigt att 

arrangörerna endast fokuserar kring ett fåtal svaghetspunkter för att inte riskera att tappa fokus på de 

mest betydelsefulla. De sex turneringsarrangörerna försöker dock bekämpa alla sina svagheter 

samtidigt, men eftersom arrangörerna endast ansåg sig inneha en, alternativt två svagheter, gör de rätt 

i att bekämpa dem på en gång. Det faktum att turneringsarrangörerna högst belastas med två 

svaghetspunkter är intressant. Enligt Armstrong och Kotler (2010) brukar en organisation kunna 

identifiera många fler svaghetspunkter, men kanske är det tack vare den stabila 

turneringsorganisationen som medför att turneringsarrangörerna inte belastas så hårt. I och med att 

organisationen varit med i branschen under en längre tid, kan de mycket väl ha lärt sig att snabbt 

lokalisera eventuella uppkomna problembilder och tar därför itu med dem direkt. Faktum är att en 

organisations svaghetspunkter aldrig försvinner av sig självt (Armstrong & Kotler, 2010), vilket 

organisationsmedlemmarna säkerligen också är medvetna om och därför vill de påbörja 

bekämpningen av aspekterna direkt.  

 

Möjligheter 

De sex turneringsarrangörerna har i intervjuerna återgett rätt lika möjlighetsfaktorer. Samtliga 

arrangörer besitter dock lika åsikter vad gäller möjligheterna att förbättra turneringarnas kvalité. Hur 

bra de än tror sig göra ett visst moment, är de medvetna om att det alltid går att göra bättre. Denna 

medvetenhet är bra att ha, eftersom det aldrig får turneringsarrangören att riktigt slappna av. Det är 

med andra ord positivt att turneringsarrangörerna är medvetna om att det hela tiden finns moment att 

arbeta med. Dock är det liksom i fallen för styrkorna och svagheterna, viktigt att turneringarna 

strukturerar upp och påbörjar arbetet med de bästa möjlighetsaspekterna först, för att sedan gå vidare 

till andra.  

 

Förutom att förbättra kvalitén, ser några turneringsarrangörer ytterligare en möjlighet i att få en större 

geografisk spridning på sina lag samt en ökning av andelen flicklag. Att jämna ut andelen deltagande 

pojk- och flicklag till närmare hälften-hälften, samt att se till att turneringens deltagarlag får en ökad 

geografisk spridning, är fullt möjligt och behöver heller inte kräva någon större arbetsinsats. För en 

sådan förhållandevis enkel sak som att via mailutskick marknadsföra sig mer specifikt till både tjej- 

och långvidkommandelag, skulle exempelvis kunna bättra på oddsen till att uppnå dessa möjligheter. 

Visar det sig dock att denna möjlighetsaspekt kräver en större budget för att täcka kommande utgifter 

för exempelvis utökade reklamkampanjer, påpekar Mullin et. al (2007) att turneringsarrangören då 
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bör visa större eftertänksamhet och försiktighet. Inte förens den förväntade vinningen av ett sådant 

projekt, övertänker de förväntade kostnaderna, kan turneringsarrangören överväga att påbörja en 

utveckling. I annat fall kan turneringen riskera att gå med minusresultat vilket kan leda till att en 

tilltänkt möjlighet istället förvandlas till en hotbild. Men av intervjusvaren att döma, är 

turneringsarrangörerna väl medvetna om det faktum att inte dra förhastade slutsatser. Exempelvis 

finns det ett flertal arrangörer som ser ytterligare en möjlighetsfaktor i att växa kvantitetsmässigt. I 

samband med att de gjort den redogörelsen, visar arrangörerna en eftertanke där de nämner att denna 

typ av kvantitetsutökning dels skulle kunna bli alldeles för dyr, och att den dels skulle kunna medföra 

en försämring av turneringens nuvarande kvalité. En sådan medvetenhet är betydelsefull för 

arrangörer att inneha och kanske är det också den som fört fram turneringarna till de framgångsrika 

marknadspositioner som de idag besitter.  

 

Hot 

När respondenterna gavs möjlighet att identifiera deras främsta hotbilder, var det märkligt nog ingen 

av dem som omnämnde dess konkurrenter. Eftersom Armstrong & Kotler (2010) hävdar att en 

organisations främsta hotbilder ofta utgörs av dennes marknadskonkurrenter, motsäger sig därför 

respondenternas svar, forskarnas ståndpunkt. Till en början var det förvånande, men allteftersom 

turneringsarrangörerna angav andra hotbilder, kändes det inte alls lika underligt. Eftersom det 

viktigaste för en organisation är att förbli varse om, samt eliminera de påtagligaste hotbilderna först 

(Graham, 2001), infaller helt enkelt inte konkurrenssituationen bland turneringsarrangörernas främsta 

hotelser just nu. Längre tillbaka i tiden har turneringsarrangörerna säkerligen ansett att dess 

marknadskonkurrenter utgjort en stark hotbild, men i takt med att turneringarna börjat växa sig allt 

stabilare på marknaden, har den hotbilden troligtvis minskat.  

 

Några av de situationer som turneringsarrangörerna identifierade som svaghetspunkter, återkom även 

under hotbildsfrågan. För om problematiken kring nyrekrytering av personal kvarstår, samt om de 

äldre och mer inbitna personerna inte kan lämna plats åt andra, kan de situationerna även klassas som 

en hotbild. Även miljökatastrofer, ett bristande deltagarintresse och människans försämrade 

privatekonomi, kan utgöra hot som medför att deltagarlagen varken kan, vill eller har råd att delta vid 

denna typ av evenemang.  

 

Vad som dock både bekymrar och begränsar många turneringar, är åtkomsten av 

boendeförläggningar i form av skolor. Detta är ett problem som allt fler turneringar våndas med och 

som nu börjat utgöra ett allt starkare hot. I vissa städer har dessutom den privatiserade 

skolverksamheten tilltagit vilket gjort det än svårare för arrangörerna att komma åt skollokalerna. Ett 
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åtgärdsförlag skulle kunna vara att arrangörerna startar upp ett samarbete med berörda skolor, vilket 

skulle kunna resultera i att arrangören ges tillgång till lokalerna de få dagar som berörs ifall de kan 

erbjuda något i utbyte. Turneringsarrangören kanske kan få skolorna att förlägga några temadagar 

under fotbollsturneringens cupperiod och därigenom kanske skolan inte behöver förlägga sin 

verksamhet i skolans lokaler under de dagar som turneringarna går. De kanske kan vistas utomhus, 

göra studiebesök och eller annat, för att inte behöva uppta skolbyggnaden och i utbyte skulle således 

arrangörerna kunna erbjuda skolan någon form av mervärde för besväret.  

 

Vad gäller miljökatastrofer och människans försämrade privatekonomi, kan turneringsarrangörerna 

inte göra så mycket åt. Men om arrangören visar ett fortsatt intresse gentemot de fotbollslag som 

tidigare deltagit i fotbollsturneringen, skulle det kunna återuppliva ett sjunkande deltagarintresset. Att 

dessutom erbjuda återkommande lag någon form av mervärde, skulle kunna vara ett förslag på 

utvecklingsåtgärder som eventuellt skulle kunna minska en sådan hotbild.  

 

Sett till problematiken kring nyrekryteringen och personalutbytet, kan det vara svårt för turneringarna 

att finna bra och snabba lösningar. I det här läget kan turneringsarrangören bli tvungen att arbeta en 

längre tid för att få bukt med dessa hot. Att lyckas övertyga individer att börja arbeta med denna typ 

av evenemang, kan i vissa städer vara svårt och sker för den delen heller inte över en natt. Vid 

nyrekrytering kanske individen i fråga måste inbjudas till evenemanget vid ett par tillfällen, där 

denne får ta del av organisationen och de arbetsuppgifter som där ingår. Genom att exempelvis låta 

en nyanställd arbeta vid sidan av den person som på sikt skall dra sig tillbaka, kan kännas bättre både 

för de nyanställde men också för den inbitne som får lära känna samt bygga upp ett förtroende för 

den personen som skall ta över positionen efter att hon eller han slutar. På så sätt blir en övergång 

mer naturlig, vilket i sin tur dessutom kan sänka ett större lugn över de kvarvarande 

organisationsmedlemmarna.  

 

De sex turneringsarrangörerna är alla så pass erfarna, att de säkerligen besitter många fler idéer på 

hur de skall få bukt med sina egna hotbilder. Vad som dock kan konstaterats är att alla turneringar är 

medvetna om vilka hot de själva innehar, vilket också är oerhört betydelsefullt för en framgångsrik 

organisation. För så länge turneringsarrangörerna är medveten om vilka dess hotelser är och hur de 

skall arbeta för att minska dem, kommer chansen att kunna bibehålla dess marknadsposition att öka.  

 

Produkt 

I en konkurrerande marknadsmiljö måste en organisation kunna sticka ut från mängden för att bli 

framgångsrik (Pitts & Stotlar, 2007; Mullin et. al, 2007). Därför måste en turneringsarrangör hitta ett 
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unikt marknadsföringsmaterial för att kunna konkurrera om deltagarlagen på marknaden. Till råga av 

den marknadsposition som de sex fotbollsturneringarna innehar, tyder det på att samtliga arrangörer 

lyckats hitta något unikt att marknadsföra. De tre största turneringarna har funnit sina unika aspekter 

som troligtvis är en bidragande faktor till dess populära anseende. De tre efterföljande turneringarna 

visar dock också unika aspekter, om än de kanske inte upplevs som lika utmärkande. På det hela taget 

är det kanske också det som skiljer de tre främsta turneringarna från de tre efterföljande. Om de 

turneringar som idag placerar sig på fjärde, femte och sjätte plats, hittar ytterligare en 

marknadsföringsaspekt som väcker ett stort intresse hos intressenterna, skulle det kunna ge 

arrangören en möjlighet till att växa än mer. 

 

Samtliga sex turneringsarrangörer framhäver vikten av att samtliga deltagare som reser till 

turneringarna skall få sina behov tillfredsställda. Turneringarna tydliggör att det ju bara är ett fåtal av 

deltagarlagen som vinner och därför behöver ju de andra deltagarlagens behov tillfredsställas lite 

mer. Om turneringsarrangörerna då låter anordna en rad kringaktiviteter, är chansen större att 

deltagarna trots förluster, lämnar turneringen med ett positivt minne som kan resultera i att fler lag 

väljer att återvända. Lyckas arrangörerna dessutom tillfredsställa de deltagande lagens anhöriga, är 

möjligheterna att lyckas än större. Av intervjuresultaten att döma framkommer det att vissa 

arrangörer satsar mer på kringarrangemang än andra, där de som väljer att satsar mindre istället går in 

med inställningen att producera en bättre tävling. Det är väl inte annat än rätt att det finns 

turneringsarrangörer som i första hand satsar på tävlingen istället för kringarrangemang. Faktum är ju 

att vissa fotbollslag prioriterar tävlingen högre än mervärdesaktiviteter och är med anledning av detta 

inte i så stort behov av fler aktiviteter än det traditionella utbudet av invigningsceremonier, 

kvällsdisco och badmöjligheter. Dock finns det ju forskning som tyder på att kundnöjdheten ofta blir 

högre om det finns ett bra utbud av kringaktiviteter i samband med denna typ av evenemang (Van 

Leeuwen, Quick & Daniel, 2002). Samt att statusen på själva turneringen kan bli högre om 

kringaktiviteter finns att tillgå (Peterson, 2004). Därför är det svårt att frångå det faktum att ifall en 

turnering har möjlighet att både producera en bra tävling samt erbjuda ett välkomponerat 

kringarrangemang, väger det i popularitet tyngre än om turneringen endast producerar en bra tävling. 

Men för det är det inte sagt att ett mindre arrangemangsutbud är fel. Utan som tidigare nämnts 

prioriteras det förmodligen inte av alla deltagarlag, för i så fall skulle de lagen välja att åka till de 

andra turneringarna med fler kringaktiviteter och inte välja att återvända till de med ett svagare 

utbud.    

 

Som det nämndes i samband med turneringarnas hotbilder, anser sig arrangörerna i överlag ha väldigt 

gynnsamma konkurrensförhållanden. Fastän vissa turneringen går av stapeln samma datum, får ju var 
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och en av dem ändå sin del av kakan och därför kan konkurrensförhållandena ses som rätt 

förmånliga. Det är därtill positivt att arrangörerna försöker avdramatisera konkurrensförhållandena 

genom att istället skapa sig samarbetspartners. Det skapar ju en stabilitet hos alla inblandade parter 

och kanske kan de i och med samarbetet hjälpa varandra att växa. Att turneringsarrangören dessutom 

försöker engagera hela staden inför ett sådant här evenemang tror jag också är betydelsefullt för dess 

anseende. Genom att skapa samarbeten med både kommunen och andra köpmän i staden, kan det 

möjliggöra för arrangören att lyckas tillföra den där lilla extra upplevelsetouchen. Upplevelser som 

gör att besökarna känner sig lite extra välkomna och omhändertagna, vilket kan härleda till större 

trivsel. 

  

Sammanfattningsvis uppfyller de sex turneringsarrangörerna de fyra aspekter gällande produkten, 

som enligt Jobber & Fahy (2009) skapar god konkurrenskraft på marknaden. I annat fall hade de med 

stor sannolikhet inte befunnit sig på den marknadsposition som de idag innehar.  

 

Pris 

En bidragande faktor till att deltagarlag väljer att återvända till en viss turnering, är om besökarna 

finner turneringens prisbild rimlig i förhållande till vad evenemanget hade att erbjuda (Mullin et. al, 

2007). Ett fotbollslag vill ju få ut så mycket som möjligt av det pris de betalt och ju högre avgift de 

spenderat, ju mer förväntar sig lagen att få tillbaka (Jobber & Fahy, 2009). Av den anledningen är det 

viktigt att turneringsarrangörerna inte sätter en för hög prisbild eftersom det hos kunden kan bygga 

upp ouppnåeliga förväntningar. Känner inte deltagarlagen att de efter turneringens slut fått valuta för 

pengarna, är risken stor att lagen söker sig till en annan turnering nästkommande år. Denna situation 

försöker samtliga sex turneringsarrangörer undvika genom att eftersträva ett så lågt men även så 

rimligt pris som möjligt. Majoriteten av turneringsarrangörerna anser sig ligga i rimlig prisklass eller 

alternativt för lågt, medan två av dem gärna hade velat ligga något lägre. Dock är det de två 

turneringarnas totala kostnader som gör att deras prisbild blir högre och förklarar att det därför inte är 

så mycket att göra åt. Det är förståeligt om dessa två turneringar frestas till sänka sin deltagaravgift 

när de vet att likvärdiga turneringar ligger lägre än dem själva. Enligt Mullin et. al (2007) gör de 

dock helt rätt i att inte låta sig lockas med en prissänkning, utan håller fast vid den prisbild de räknat 

ut för att inte riskera att bli skuldsatt. Detta resonemang tyder på mogen eftertanke och god 

erfarenhet, en egenskap som framgångsrika organisationer ofta besitter. Därtill är det bra att 

arrangörerna också visar att de har uppsikt över hur konkurrenterna prissätter sig i förhållande till 

dem själva. Vetskapen om varandras enskilda priser, stärker den egnas säkerhet om att denne 

fortfarande ligger konkurrensdugligt till (Mullin et. al, 2007). Eftersom de sex fotbollsturneringarna 

är ideella föreningar, får de heller inte bedriva en ekonomisk vinnande verksamhet. Därför kan de 
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deltagande lagen vara relativt säkra på att turneringsarrangörerna inte medvetet försöker driva upp 

priserna på turneringsavgiften, utan att de i så fall bara vill försäkra sig om att den täcker arrangörens 

totalkostnader. Däremot finns det säkerligen alltid kostnadsposter hos en turneringsarrangör som går 

finslipa och sänka. Jobber och Fahy (2009) och Mullin et. al (2007) förespråkar ideellt arbetande 

personal vilket hjälper organisationer att hålla kostnaderna nere. Dock är det åtgärder som 

turneringsarrangörerna redan vidtagit och därför får de försöka finna andra lösningar som sänker dess 

deltagaravgift, om det nu finns ett sådant behov och eller önskemål.  

 

Sammantaget gör arrangörerna vad de kan för att hålla nere prisbilderna och eftersom dessa sex 

fotbollsevenemang också är de turneringar med flest besökare, är det rimligt att anta att deltagarlagen 

också finner de sex turneringspriserna förmånliga.  

 

Plats 

Av de sex största fotbollsturneringarna, är det endast två av arrangörerna som anser sig inneha en 

mindre god geografisk positionering. Att vara lägesplacerad långt norrut och långt söderut medför ju 

att, ju längre söderut respektive norrut deltagarlagen kommer ifrån, ju längre blir reseavståndet. 

Därför är det förståeligt att de två arrangörerna som inte befinner sig i mitten av Sverige, ser sin 

geografiska positionering som en nackdel i förhållande till de arrangörer som befinner sig centralt. 

Dock har det ju visat sig att dessa två turneringsarrangörer också är de som har flest deltagarlag 

frånsett Gothia Cup. Så, fastän de anser sig ha längst resväg av samtliga sex turneringar, lockar de 

ändå flest besökare. Detta faktum kan ha många olika orsakssamband, men om vi bara skulle knyta 

det till placeringsfaktorn, kan den negativa lägesplaceringen i själva verket medföra något positivt. 

Den nordliga och sydliga positioneringen kan av många lag upplevas som något ”exotiskt”, vilket då 

kan medföra att fotbollslag hellre väljer att delta på en turnering som ligger längre bort, med 

förväntningar om att de skall ge en annan typ av upplevelse. Eftersom majoriteten av alla svenska 

fotbollslag också är väldigt centralt belägna, är det kanske inte så konstigt att de hellre väljer en 

långvidkommen turnering, än något av de centralpositionerade evenemangen som bara ligger några 

mil bort. Med anledning av detta, känns det rimligt att anta att de två arrangörernas 

lägespositioneringar inte enbart medför negativa konsekvenser. Troligtvis är de två arrangörerna även 

medvetna om vilka eventuella svagheter som denna positionering medför, vilket de då genom diverse 

åtgärder lyckats vända till en fördel. Att samtliga turneringsarrangörer exempelvis erbjuder någon 

form av arrangerad transfer till och från turneringen, är enligt Mullin et. al, (2007) en åtgärd som 

medför att arrangemangen blir mer lättillgängliga för ditresande lag. Genom att 

turneringsarrangörerna valt att anamma detta, visar det på att de gjort helt rätt, i att leverera denna typ 

av service. Eftersom Mullin et. al (2007) också trycker på att denna typ av faktor ofta leder till att fler 
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intressenter lockas till att delta i en specifik turnering; är det kanske inte så konstigt att de turneringar 

som valt att arbeta utefter dessa element, också är de mest framgångsrika.  

 

Det datum som turneringsarrangörerna valt att anlägga sin turnering, har visat sig betydelsefullt för 

turneringarnas status. Mullin et. al (2007) är också inne på det faktum om att val av tidpunkt är 

oerhört viktigt för att organisationen skall kunna uppnå ett så högt anmälningsantal som möjligt. 

Dessa sex fotbollsturneringar utspelar sig som tidigare nämnts sommartid, vilket betyder sommarlov 

för barnen och semesterperiod för vuxna. Under denna säsong är det med andra ord välkänt att 

majoriteten av den svenska befolkningen åker iväg på semester eller påbörjar ett och annat projekt 

hemmavid. Med andra ord är familjer ofta upptagna denna period och utifrån turneringsarrangörernas 

synvinkel, är det därför viktigt att de placerar sina turneringar i bra tid i förhållande till de vuxnas 

semester. De sex fotbollsturneringarna har sedermera medvetet gjort valen att anlägga sin turnering i 

angränsning till semesterperiodernas början eller slut, för att inte behöva infalla i mitten av en period 

där många familjer kan vara upptagna med annat. Detta hänsynstagande anser även Mullin et. al 

(2007) vara helt rätt, eftersom familjer helst undviker att avbryta sin semester för fotbollsspel och ser 

därför hellre barnen deltar vid en turnering som går i början eller i slutet av föräldrarnas 

semesterperiod. Dock uttrycker turneringsarrangörerna en medvetenhet kring att den traditionella 

semesterperioden förändrats och istället för att semestern infaller i juni och juli, börjar 

semesterperioden numer redan i maj och upphör först i september. Men eftersom det ordinarie 

seriespelet fortsatt utspelar sig runt samma tidsperiod, samt att skolan också har sommarlov under 

relativt samma veckor från år till år; anser jag att turneringarna gör helt rätt i fortsatt ligga de datum 

som de länge haft. Att arrangera en turnering som går av stapeln i början eller i slutet av barnens 

sommarlov är den bästa perioden och eftersom det också är den tidpunkt som majoriteten av 

fotbollsturneringarna valt att ligga, måste det ju gjort bra val av arrangörerna när deras turneringar 

också är de mest välbesökta. Gothia Cup (2012c) är väl den turnering som ur ett svenskt 

datumperspektiv ligger sämst till (vecka 29). Men eftersom den turneringen redan har sin överlägsna 

status, så anpassar nog de familjer som väljer att delta på den turneringen sin semester efter det 

fotbollsevenemanget, och inte tvärt om. Sedan ser nog många familjer bara staden Göteborg som ett 

trevligt semestermål att åka till när det är Sveriges näst största stad, och därför spelar det nog inte 

någon roll om turneringen utspelar sig mitt under semestern eftersom det finns så mycket mer än bara 

fotbollsturneringen de då kan njuta av.  

 

Mullin et. al (2007) vidhåller också att en turnerings kringarrangemang också kan vara betydelsefullt 

för besökarnas val av plats. Detta skulle ju i så fall kunna vara ännu en förklaring till varför så många 

svenska lag väljer att besöka Gothia Cup, fastän den infaller mitt i semesterperioden. Med andra ord 
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kan familjer ha överseende med det mindre passade turneringsdatumet till råga av det stora utbudet 

av kringarrangemang som turneringsveckan erbjuder. Forskarna trycker också på att 

kringarrangemang lockar fler spontanbesökare som i och med att de deltar vid turneringarnas 

kringaktiviteter, kan få upp ögonen och i framtiden vilja delta med ett fotbollslag i själva turneringen. 

 

Promotion 

En fotbollsturnerings marknadsföring anses framgångsrik om den lyckas tangera eller överstiga sitt 

föregående års anmälningsantal (Mullin et. al, 2007). Samtliga sex turneringsarrangörer lyckas i stort 

sett alltid åstadkomma detta och därav innehar dem en mycket god marknadsföringsstrategi. Om än 

det fanns några arrangörer som inte tyckte sig lägga tillräckligt mycket kraft på just 

marknadsföringsbiten, lyckas de ju ändå förvånansvärt bra med uppgiften då de årligen uppnår ett 

mycket högt deltagarantal. Alla turneringsarrangörer marknadsför sig bra på internethemsidan och 

detta tillsammans med de agenter och samarbetspartners som också hjälper till att promota 

turneringen, kan kort och gott vara det som behövs, tillsammans med ryktesspridningen, för att en 

organisation skall uppnå höga marknadsandelar. Dock krävs ju både kompetent och kunnig personal 

för att dessa faktorer skall kunna utföras bra, men om en turnering besitter dessa faktorer, är de en 

god bit på väg. Just ryktesspridningen, där det välkända verktyget ”word-of-mouth” (mun-till-mun) 

infaller, har stor inverkan på dess intressenter. Att få höra av andra meriterade deltagarlag att en 

turnering är bra och att den därför är värd att besöka, är ju den bästa marknadsföringen en arrangör 

kan få. Dels är den marknadsföringen gratis och dels medför ju det att turneringens egen 

marknadsföring stärks då den kommer kännas än mer tillförlitlig och relevant ur ett 

deltagarperspektiv. Det är då viktigt att arrangörerna marknadsför sig på en sådan nivå, så att de 

deltagande lagen verkligen känner att de fått vad de blivit lovade och att de personliga behoven blivit 

tillfredsställda. Detta för att turneringen inte skall bygga upp ouppnåeliga förväntningar i den 

inledande marknadsföringen (Jobber & Fahy, 2009) samt för att deltagarlagen skall vilja återvända 

även nästkommande år (Mullin et. al, 2007). Eftersom de sex turneringsarrangörerna också har flest 

deltagarlag av alla svenska barn- och ungdomsfotbollsturneringar i landet, är turneringarna väl 

medvetna om vad som krävs i marknadsföringsväg för att de skall kunna bibehålla sin 

marknadsposition.    

 

Det är positivt att turneringsarrangörerna också håller sig uppdaterade och försöker anamma de 

senaste kommunikationsnätverken i samband med marknadsföringen. Att endast annonsera i 

tidningar och på anslag samt skicka ut inbjudningsfoldrar i pappersformat, är med största sannolikhet 

inte tillräckligt i dagen utvecklade IT-samhälle. Idag kan turneringarna genom både sin hemsida och 

sin Facebook-sida, nå ut till fler än bara till ledarna i sin marknadsföring. I och med att majoriteten av 
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alla barn och ungdomar surfar ute på nätet idag, kan turneringarna genom att även nå ut till denna 

unga kundgrupp, uppnå ett ännu högre anmälningsantal. Eftersom spelarna själva kan gå in och läsa 

om turneringarna på internet, kan ju de i sin tur övertyga ledarna om att de bör åka iväg på en 

fotbollsturnering, samt meddela vilken av dem de helst skulle vilja besöka. Genom denna typ av 

åtgärd, vidgar arrangören sin marknadsföringskrets, vilket också ökar oddsen till att bli än bättre 

(Mullin et. al, 2007). Turneringarna visar i vart fall på god förståelse kring vikten av att följa med i 

utvecklingstrenderna, vilket troligtvis också fört fram dem till den framgångsrika positioneringen 

som de idag innehar.    

 

Personal 

Samtliga turneringsarrangörer uttrycker en stor tacksamhet gentemot dess funktionärer. Utan de 

hundratals arbetande funktionärerna medger samtliga fotbollsturneringar, att ingen av dem hade varit 

så framgångsrika som de är idag. Med andra ord är turneringarna väl medvetna om att samtliga 

organisationsarbetare innehar en nyckelposition, oavsett om det är välkomstpersonal, kioskpersonal, 

städpersonal, turneringsvärdar eller annat. Denna förståelse är enligt Armstrong & Kotler (2010) 

oerhört viktig för tjänsteorganisationer att inhämta för att evenemanget fortsatt skall kunna bibehålla 

dess konkurrenskraft. Det är därför viktigt att turneringsarrangören tar väl hand om funktionärerna 

samt utbildar dem i syfte att de skall förstår vilken betydelsefull post de har, samt för att kunna utföra 

ett korrekt arbete (Graham, 2001). Faktum är ju att funktionärerna är fotbollsturneringarnas ansikte 

utåt eftersom de turneringsansvariga inte klarar av att bemanna alla positioner på egen hand. Därför 

är det mycket viktigt att arrangörsorganisationen lyckas förmedla och applicera turneringens målbild, 

vision och policy kring kundbemötande till de underanställda. Bevisligen lyckas de sex 

turneringsarrangörerna relativt bra med att överföra turneringens budskap till deras funktionärer 

eftersom arrangörerna inhämtar mycket positiv respons rörande de arbetspositioner som 

funktionärerna beträder. Dock anser alla turneringar att den information som de själva ger ut till 

funktionärerna, alltid kan bli bättre och än mer innehållsrik. Dock är det förståeligt att de 

arrangörsansvariga heller inte vill trycka på funktionärerna alltför mycket arbete, just eftersom det är 

funktionärer och inte fullt betalda arbetare. Men om de turneringsansvariga kontinuerligt berömmer 

funktionärernas arbetsprestationer, samt uppmuntrar dem till att ta egna initiativ och komma med nya 

idéer, kan det leda till att funktionärerna känner sig ännu mer betydelsefulla, vilket kan få dem att 

vilja prestera ännu bättre. Jobber och Fahy (2009) trycker ytterligare på att det är arbetarnas 

engagemang och bemötande av kunderna, som avgör hur populärt och statusfyllt evenemanget 

kommer att bli. Turneringsarrangörerna är med andra ord väl medvetna om funktionärernas värde 

och eftersom de också arbetar mycket med sina underanställda, kanske det inte är så oväntat att 

turneringarna är så framträdande på marknaden.  
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Turneringsarrangörernas egen organisationspersonal måste själva besitta en än större hängivenhet 

och vilja, till att producera ett så felfritt evenemang som möjligt. För faktum är om inte 

arrangörspersonalen själv brinner för uppgiften och ser positivt på situationen, kommer personalen 

misslyckas med att överföra det önskvärda engagemanget till funktionärerna. Därför är det oerhört 

viktigt att arrangörspersonalen är motiverad och har en god och positiv sinnesstämning när de skall 

informera de underanställda, för att försäkra sig om att budskapet går fram. Med anledning av detta 

är det än viktigare att organisationspersonalen är tillräckligt många och att de fördelar 

arbetsuppgifterna väl mellan varandra, så att de inte riskerar att överbelasta någon ansvarspost. För 

vid överbelastning framkommer som allmänt känt ett stresspåslag, vilket då kan hämma personalen 

att överföra den rätta känslan och engagemanget till funktionärerna. 

 

Fysiska behov 

Genomgående strävar de sex turneringsarrangörer ständigt efter att bättra sin kvalité. Turneringarna 

är måna om att producera en trivsam turnering där alla besökare skall känna sig väl mottagna och 

speciella. Genom att uppfylla dessa kriterier uppfyller även arrangörerna delar av besökarnas fysiska 

behov. Behov som beroende på hur väl de uppfylls, påverkar individens belåtenhet och anseende om 

turneringens standard (Jobber & Fahy, 2009). Det är givetvis individuellt vilka behov som behöver 

tillfredsställas hos en individ för att den skall bli nöjd, men i överlag anses det enligt Jobber och Fahy 

(2009) vara service-, mat-, miljö-, och boendeaspekten som måste uppfyllas för att evenemanget skall 

få ett gott anseende. Med anledning av att de sex fotbollsturneringarna också besitter hög 

marknadsstatus, känns det rimligt att anta att de turneringarna uppfyller de fysiska behoven bäst inom 

branschen. Däremot uppnår turneringsarrangörerna dessa faktorer/aspekter olika mycket, men det 

tyder ju bara på att besökarna tycker olika och kan därför tillfredsställas på olika sätt.  

 

Process  

Efter fotbollsturneringens slut, visar turneringsarrangörerna stort intresse kring att avstämma 

deltagarnas turneringsupplevelse. Detta i syfte att vilja infånga besökarnas omdömen för att till 

nästkommande år, kunna förändra och förbättra det som deltagarna eventuellt varit missnöjda med. 

Eftersom det är genom utveckling som turneringsarrangörerna har möjlighet att bli bättre, är samtliga 

sex fotbollsturneringar därför angenäma om att skicka ut enkäter till de deltagande lagen, vilket är 

bra. Turneringarna gör också rätt i att övergå mot den webbaserade enkättekniken alltmer, istället för 

att endast nyttja den traditionella pappersenkäten. Detta eftersom det dels är mer arbetsamt med en 

pappersenkät där all insamlad data sedan måste stansas in för hand i ett dataprogram; och dels medför 

pappersenkäten troligtvis också ett lägre svarsantal än vad den webbaserade enkäten gör. Med en 
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webbenkät kan turneringen snabbt och enkelt maila ut enkäten till de besökande lagen personligen 

och när de svarat, insamlas svaren av sig självt i ett förprogrammerat dataprogram. På så vis spar 

arrangören in tid och det blir också enklare för turneringsorganisationen att följa upp respondenternas 

enkätsvar. Men oavsett vilken teknik som turneringsarrangören nyttjar, är dock huvudsaken att 

turneringarna både insamlar och utvärderar besökarnas feedback. För ifall turneringarna eftersträvar 

att uppnå framgång, måste de kunna uppfylla kundens önskemål och kriterier (Jobber & Fahy, 2009). 

Detta anammar turneringsarrangörerna, vilket både respondenternas intervjusvar och turneringarnas 

popularitetsstämpel tyder på.  

 

8.1   SAMMANFATTNING & SLUTSATS  

Denna rapports främsta syfte var att undersöka vilka faktorer som skapar ett framgångsrikt 

idrottsevenemang; medan studiens övergripande syfte var att bidra med kunskap om hur 

framgångsrika idrottsevenemang positionerar sig på marknaden samt hur de arbetar för att bibehålla 

sin konkurrenskraft. Efter att ha analyserat detta utifrån Sveriges sex mest framgångsrika barn- och 

ungdomsfotbollsturneringar, visade studien följande resultat: 

 

Den tidigare forskningens antaganden om vilka faktorer som ansågs skapa framgångsrika 

evenemang, visade sig överensstämma med denna studies resultat. Att besitta god kunskap om den 

egna organisationen, dess externa marknadsmiljö (SWOT-analysen) och dess intressenter (Jobber & 

Fahy, 2009; Bloisi et. al, 2007) hade en mycket betydande roll. En kunskap som de sex 

turneringsarrangörerna besitter i och med dess gedigna medvetenhet om dess interna styrkor och 

svagheter, samt dess externa möjligheter och hot. Dock skall poängteras att det inte räcker att endast 

besitta god kunskap, utan med den kunskap som evenemanget vidhåller måste organisationen jobba 

vidare med. Evenemangen måste således arbeta för att maximera dess styrkor och möjligheter samt 

minimera dess svagheter och hot för att uppnå framgångsrikedom (Armstrong & Kotler, 2010). 

Fotbollsturneringarnas positiva faktorer måste därmed överväga dess negativa, vilket studiens resultat 

också funnit att de gör.  

 

De exakta styrkorna, svagheterna, möjligheterna och hoten som de sex turneringsarrangörerna 

omnämnde i studien, gav en tydlig indikation på vilka typer av faktorer som kan infalla under 

respektive område. Men det faktum att resultatet visade att de olika turneringarnas faktorer mestadels 

var åtskilda, är ju ett bevis på att en organisations styrkor, svagheter, möjligheter och hot bör särskilja 

sig från dess konkurrenter för att en organisation själv ska bli framgångsrik. Fastän man kan tro att 

det är likheterna i faktorerna som gör fotbollsturneringarna framgångsrika, är det bevisligen 

olikheterna som gjort dem alla så konkurrenskraftiga. Eftersom Jacobsen och Thorsvik (2010) också 
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hävdar att en framgångsrik organisation måste innehålla unika ting för att uppnå framgångsrikedom; 

känns det än rimligare att anta att det är olikheterna i turneringarnas styrkor, svagheter, möjligheter 

och hot som varit med och bidragit till turneringarnas framskjutna marknadspositioner.  

 

Därtill måste evenemangen besitta god kunskap om dess intressenter för att uppnå god status. 

Turneringsarrangörerna är därför i ständigt behov av att utforska vilka behov besökarna har för att 

deltagarlagen skall känna att de tillfredsställs. Detta visar turneringsarrangörerna god kunskap kring, 

genom att bland annat erbjuda det besökarna efterfrågar och ett bra uppstyrt kringarrangemang. 

 

Att bibehålla samt attrahera nya intressenter, att ha trevlig och omhändertagande arbetspersonal och 

att nyttja rätt anpassade marknadsföringsmetoder (Marknadsföringsmix) (Pitts & Stotlar, 2007; 

Mullin et. al, 2007; Jobber & Fahy, 2009), visade sig också vara faktorer som både den tidigare 

forskningen och studiens slutresultat, ansåg vara viktiga faktorer att uppnå för ett evenemang skall 

blir framgångsrikt. Att nyttja rätt anpassade marknadsföringsmetoder innebar i detta sammanhang att 

evenemangen skall bruka såväl SWOT-analysen (SWOT-analysis), men också 

marknadsföringsmixen (marketing mix) för att tjänsten skall kunna uppnå den/det idealistiska 

produkten, priset, platsen, promotion, personalen, fysiska behoven och processen (Zineldin & 

Philipson, 2007). De sju P:na som formar en integrerad och effektiv målstrategi hjälper då en 

organisation att identifiera sin tjänst strategiska marknadsposition samt urskilja vad som krävs för att 

tjänsten skall upplevas än bättre bland konkurrenterna (Armstrong & Kotler, 2010; Mullin et. al, 

2007). Det som fotbollsturneringarna omnämnt i resultatet ovan, är med andra ord de faktorer som 

arrangörsorganisationerna anser hjälpa dem att bli den attraktiva och framgångsrika 

fotbollsturneringen som de idag är. Liksom vad tidigare framkommit är det framförallt olikheterna, 

tillika de unika faktorerna som hjälper fotbollsturneringarna att urskilja sig från de övriga; och 

bevisligen lyckas de rätt bra med anledning av dess marknadsposition.  

 

Förutom att nyttja de rätt anpassade marknadsföringsmetoderna nämnde forskarna också vikten av att 

bibehålla samt attrahera nya intressenter samt att ha trevlig och omhändertagande arbetspersonal för 

att ett evenemang skall säkra sin framgångsrikedom. Faktum är ju att turneringsarrangörerna också 

poängterar dessa faktorer lite extra mycket i samband med att de redogör för de sju P:na. Den 

gedigna tacksamhet som arrangörerna faktiskt visar gentemot dess funktionärer är minst sagt befogad 

eftersom de inte skulle haft möjlighet att bedriva sin verksamhet utan deras medverkan. Eftersom 

turneringsarrangörerna likväl vill framstå som en turnering med god service, bra personligt 

bemötande och hög gästvänlighet, är detta faktorer som organisationspersonalen måste överföra till 

funktionärerna eftersom det är dem som är turneringarnas ansikte utåt. Denna medvetenhet bär också 
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turneringsarrangörerna och därför är det kanske inte så konstigt att de i intervjuresultaten tryckt lite 

extra på just den här punkten.  

 

Att bibehålla samt attrahera nya intressenter, är den faktor som specifikt mäter hur pass 

framgångsrikt ett evenemang är. Med andra ord är en turnerings anmälningsantal, ett kvitto på hur väl 

den lyckats uppfylla och arbeta med SWOT-analysens och marknadsföringsmixens alla faktorer. För 

ifall ett deltagarlag väljer att återvända till en turnering även nästkommande år, ger ju det en tydlig 

indikation på att fotbollsturneringen gör ett bra jobb genom att de fått lagen att trivas. Om 

turneringarna också lyckas att attrahera många nya fotbollslag, är ju egentligen det en ännu starkare 

antydan på att turneringsarrangörerna uppfyller framgångsfaktorerna i och med att de lyckats 

övervinna fotbollslagens intresse och förtroende. För i annat fall hade ju lagen säkerligen valt att 

besöka en annan fotbollsturnering. 

 

Sammanfattningsvis vad gäller studiens specifika syfte, måste således ett idrottsevenemang besitta en 

god kunskap om den egna organisationen, dess externa marknadsmiljö (SWOT-analys) och dess 

intressenter för att bli framgångsrik. Därtill är det dock minst lika viktigt att evenemanget bibehåller 

samt attrahera nya intressenter, att evenemanget innehar trevlig och omhändertagande personal och 

att arrangören förutom att arbeta med SWOT-analysen, också försöker anpassa sitt evenemang 

gentemot dess konkurrenter med hjälp av marknadsföringsmixens verktyg. Det är med andra ord en 

hel del faktorer som ett evenemang både måste uppnå och ständigt utveckla för att en organisation 

skall kunna erövra en framgångsstämpel. Frågan som återstår är då till vilken grad ett evenemang 

måste uppfylla dessa faktorer för att bli framgångsrikt. Sett till marknadsmixens sju P, bör ett 

evenemang finna att alla sju faktorer är konkurrensdugliga i förhållande till de sju P:n som 

evenemanget finner att konkurrenten innehar. För faktum är ju att det evenemang som lyckas bäst 

med att uppfylla samt tillfredsställa kundens önskemål och behov, är det evenemang som är säkrast 

samt framgångsrikast inom sitt marknadsområde (Pitts & Stotlar, 2007). Därigenom är det 

evenemangen som utan genvägar, som sliter hårt och är noggranna, som blir riktigt framgångsrika. 

En halvdan insats belönas med andra ord inte lika högt som en gedigen insats, så vill ett evenemang 

helhjärtat bli bäst, kommer det att krävas en arbetsinsats därefter. 

 

8.2   METODDISKUSSION 

I arbetet med att besvara denna studies syftes- och frågeställningar valdes intervju som metod. Denna 

analysmetod kräver en hel del arbete men verktyget passade minst sagt ypperligt för att besvara 

studiens ändamål. Dessutom påträffades aldrig de eventuella uppkomna problembilder som denna typ 

av metod kan medföra, vilket föranledde att verktygets alla processteg flöt på bra. Dock förorsakade 
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de långa reseavstånden till respondenterna, att intervjuerna fick genomföras per telefon. I och med 

detta kom ett förhållandevis meningsfullt analysverktyg att gå förlorat – respondenternas 

kroppsspråk. Men med tanke på att studiens primära syfte var att undersöka en hel organisations 

synpunkter och inte individens specifika ståndpunkter, har förlusten av verktyget utvärderats som 

ringa. Med andra ord har alltså respondenternas kroppsspråk inte visat sig vara ett signifikant verktyg 

att varken studera eller analysera i denna typ av studie där enbart fakta efterfrågats. Avsaknaden av 

detta analysverktyg påverkade således inte studiens resultat och därför hade åsynen av respondentens 

kroppsspråk inte spelat någon roll. 

 

Den struktur och flexibilitet som den semistrukturerade intervjuguiden gav upphov till, ämnade sig 

utomordentligt bra i denna studie. Eftersom processen tillåter intervjuaren att ställa intervjufrågorna i 

olika ordningsföljd, kom intervjuförloppen att bli mer strukturerade med anledning av att frågorna 

ställdes i paritet med de samtalsämnen som respondenten nämnde. Det var också fördelaktigt att 

inleda intervjuerna med några enklare bakgrundsfrågor eftersom de fick respondenten att känna sig 

mer bekväm i situationen. 

 

Det visade sig också gynnsamt att inledningsvis kontakta intervjupersonerna per telefon för att sedan 

följa upp samtalet med det skriftliga informationsbrevet. Om mailutskicket hade varit den inledande 

kontaktvägen hade det säkerligen tagit mycket längre tid att få kontakt med respektive 

fotbollsturneringen och det hade troligtvis också varit mer problematiskt att finna den rätta 

intervjukandidaten för uppgiften. Men tack vare det inledande telefonsamtalet åstadkoms 

direktkontakt med den potentiella intervjukandidaten, vilket också besparade mig som undersökare 

mycket tid.  

 

Valet av meningskoncentrering som analysmetod, ämnade sig också bra i denna typ av studie. 

Speciellt i de avseenden där intervjupersonerna gav långa och välbeskrivande svar, något som 

förekom förhållandevis ofta i samtliga sex intervjuer. Analysmetoden hjälpte också till att strukturera 

upp både resultat-, analys- och diskussionsdelen, vilket utmynnat i en relevant och aktuell 

resultatbild.  

 

Till råga av rapportens slutgiltiga resultat, visade sig både SWOT-analysen och 

marknadsföringsmixen utgöra reliabla analysverktyg för denna typ av studie. Analysverktygens 

faktorer visade sig också innehålla en hög validitet vilket därtill stärkte urvalet av analysmetoderna. 

Dessutom framkom det att metodvalet också visat sig reliabelt för denna typ av studie. Detta när en 

mer kvantifierbar metod, inte hade kunnat uppnå samma välutvecklade svarsresultat såsom intervju 



60  

 

 

 

som metod. Intervjufrågorna visade sig också ha varit valida när frågorna visade sig besvara studiens 

syftes- och frågeställningar.  

 

8.3   FRAMTIDA FORSKNINGSFÄLT 

Utifrån det resultat som denna studie givit, vore det intressant i ett fortsatt forskningssammanhang att 

undersöka besökarnas anseende kring framgångsrika idrottsevenemang. Genom att således studera 

besökarnas antaganden om arrangörernas främsta styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT-

analys), samt hur besökarna tycker att evenemanget står sig konkurrensmässigt på marknaden 

(marknadsföringsmixen); kan resultatet sedan jämföras med denna rapports resultat. Detta i syfte att 

undersöka om arrangörernas anseende om framgångsrikedom överensstämmer med besökarnas och 

beroende på utfallet, blir resultatet ett kvitto på hur arrangörerna fortsatt skall arbeta för att utvecklas.  
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BILAGA 1  

Intervjuguide 

Inledning 

Kort påminnelsepresentation av intervjuns syfte och dess upplägg. 

Redogjorde återigen för intervjupersonens rättigheter. 

Tillfrågade om intervjuinspelning var okej. 

 

Uppvärmningsfrågor 

På Er hemsida har jag funnit att ________ startade upp så tidigt som 19__, och att det då var _________ 

som stod som arrangör, stämmer det?  

Vad var då bakgrunden till att ___________ startades upp? (Syfte) 

Vad var målsättningen och visionen när turneringen startade? 

Besitter _________ en annan målsättning/vision idag, 2012/2013? Hur kommer det sig? 

 

(Djupfas) 

Framgång  

Vad är Er organisations syn på framgång?  

Hur tar Ni ställning till framgångsrikedom? Hur betydelsefullt är det för Er organisation? 

Vad är det som tagit Er till den framgångsrika marknadsposition som Ni har idag?  

Hur arbetar Ni för att upprätthålla den?  

 

Produkt/Process/Fysiska behov 
Vad anser Ni vara unikt med just Er fotbollsturnering? 

Vilka åtgärder vidtar Ni för att locka turneringsdeltagare?  

Vilka tror Ni de huvudsakliga orsakerna är till att fotbollslagen väljer att delta på just Er 

fotbollsturnering? 

Hur ser Er konkurrenssituation ut?  

Vilka är era främsta konkurrenter? Finns det andra konkurrenter som inte är fotbollsanknutna? 

 

Vad tror Ni det är som gör Er turnering så populär/välbesökt? 

Vilka faktorer anser Ni vara viktiga att uppnå för att besökarna skall trivas? (Helhetsintryck) Vad är 

tankarna kring dem? 

Av vad jag kunnat utläsa på er hemsida, så erbjuder Ni ett antal kringarrangemang/kringaktiviteter såsom 

invigning, disco, ______ osv. 

Vad är syftet med det? Utveckla/motivera. 

 

Hur mottaglig är Er fotbollsturnering för besökarnas omdömen/kritik/feedback?  

Hur arbetar Ni med detta? I vilket syfte? Utveckla/Motivera. 

 

Pris 

Hur ser Ni på Er turnerings lag- och deltagaravgift? 

Utefter vilka faktorer, sätts priset på anmälningsavgifterna? 

Hur genereras intäkterna?  

På vilket sätt samarbetar Ni med era sponsorer? (Vad genereras) 

Hur står sig ert pris i förhållande till era marknadskonkurrenter?  

 

Plats/tidpunkt 

Hur påverkar turneringens geografiska positionering, (förlagd i _____) Er turnerings 

anseende/popularitet?  

Vilka för- och nackdelar medför positioneringen? Om nackdelar finns; hur arbetar Ni för att minska dem? 
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Hur uppskattar Ni ert upptäckningsområde av spelplaner, logi- och matplatser? 

Vilka är för-/ nackdelarna med det? Hur upplever besökarna detta?  

Under vilken period hålls Er turnering?  

Hur har det kommit sig att Ni valt just det datumet? (Hänsynstagande) 

 

Promotion 

Hur och var marknadsför Ni Er turnering?  

Vad specifikt promotar Ni för att fotbollslagen skall lockas till just Er fotbollsturnering? 

 

Personal 
Hur många i Er organisation arbetar året runt? 

Vilka arbetspositioner besitter dem? 

Hur ser Er resterande personalanställning ut? (Ideell och/eller avlönad arbetskraft) 

Hur många personer är det som arbetar för ____________ under turneringsperioden?  

Hur fungerar detta?  

Varifrån rekryterar Ni arbetarna/funktionärerna/volontärerna? 

Utbildas personalen på något sätt inför sin arbetsprestation? Hur kommer det sig? 

 

SWOT-analysen  

Internt: 

Vilka är era främsta styrkor? (Lista max 4 faktorer) 

Vilka är era främsta svagheter? (Lista max 4 faktorer) 

Externt: 

Vilka är era främst möjligheter? (Lista max 4 faktorer) 

Vilka är era främsta hot? (Lista max 4 faktorer) 

 

Avslutningsfrågor 

Hur ser framtiden ut för _________ ? 

Vad visar prognosen vad gäller intresset för barn- och ungdomsfotbollsturneringar idag? Hur påverkas Ni 

av detta? 
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