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Sammanfattning: 
 

Vi vill med vår uppsats undersöka och analysera hur lagidrottsföreningar i Sverige kan 

utveckla sin marknadsföringsstrategi. Initiativet togs delvis med anledning av en pågående 

diskussion om ändring kring 51-procentsregeln samt ett delat intresse i idrott. 

 

De idrotter vi har haft fokus på för undersökningen har varit inomhusidrotter som handboll 

och ishockey. Vi har även tagit del av allmänhetens synpunkter kring idrottsföreningar. Med 

hjälp av dessa respondenter går det att få en bild av hur idrottsföreningar marknadsför sin 

verksamhet och vad allmänheten tar in. 

 

Urvalet av tillfrågade idrottsföreningar gjordes utifrån författarnas respektive intresse i olika 

idrottsgrenar samt att båda är inomhusidrotter. Idrottsklubbar valdes strategiskt från olika 

nivåer för att få in en helhetsbild istället för att endast rikta in på elitnivå. 

 

Vi genomförde undersökningen genom att samla information med hjälp av enkäter till 

idrottsföreningar och allmänheten. För att förstärka tillförlitligheten av undersökningen 

använde vi litteratur till stöd. 

 

Resultatet av vår undersökning visade att idrottsföreningarnas satsning kring sociala medier 

även är den marknadsföring som allmänheten uppmärksammar och där de tar del av 

föreningens verksamhet. Vi kunde dessutom bland annat urskilja att det finns skäl till att 

kvinnor inte är lika aktiva som männen vid matchnärvaro. Därmed kan man dra slutsatsen att 

det finns utrymme för idrottsföreningar att utveckla sin marknadsföringsstrategi och beakta 

grupper med olika behov. 
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Abstract 

 

The main purpose with our survey was to investigate and analyze how team sport clubs in 

Sweden can develop their marketing strategy. The initiative to this was due to an ongoing 

discussion about a change in the 51-percentage regulation and a joint interest in sports. 

 

For our study we focused on analyzing the indoor team sports handball and ice-hockey. We 

also analyzed the public’s opinions about sport clubs. Based on the respondents’ answers it 

was possible to establish a strategy on how sport clubs can work with their marketing in order 

to reach the public. 

 

The selection of surveyed sport clubs was made on the basis of the authors’ respective interest 

in the sports and both are practised indoor. The sport clubs were strategically chosen from 

different divisions in order to gather an overview instead of focusing entirely on the top 

division. 

 

We made the study by collecting information from our surveys sent to sport clubs and given 

to the public. To increase the credibility and to support the study we also applied literature. 

 

The result of our study indicated that the sport clubs investments in social media also is the 

marketing channel that catches the public’s attention and through which they take part of the 

club’s activities. We also noted that there are reasons for why women do not attend to 

matches in the same extent as men do. A conclusion can therefore be made that there is room 

for sport clubs to develop their marketing strategy and pay attention to groups with different 

needs. 
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1 Inledning 

 

Idrott är ett ämne som engagerar de flesta människor på ett eller annat sätt. Den skyndsamma 

utveckling som genomsyrar marknadsekonomin idag har inte gått idrotten förbi utan mer och 

mer handlar om kapital och jakt på tillskott av det samma för att överleva. Den ideella 

idrottens tid är på väg att passera och höjda spelarlöner, nya krav från publik att bli 

underhållna och en mängd andra aspekter gör att flera idrottsföreningar på högre nivå blir 

tvingade att drivas som vilket annat företag som helst. ”Föreningssverige” är i en 

förändringsfas och idrottsentreprenörerna väntar otåligt på att få bli insläppta på banan. 

Den av Riksidrottsförbundet framtagna regel som tvingar bolagiserade idrottsföreningar att 

själva äga majoriteten av föreningen kallas 51-procentsregeln. Denna är ett hett ämne som 

under den senaste tiden diskuterats flitigt i media och mellan de olika idrottsförbunden. 

Önskemål har förts fram att denna regel bör förändras till förmån för att externa aktörer ska få 

möjligheten att äga majoriteten av ett idrottsbolag.  

Med detta som bakgrund väcktes vårt intresse att analysera hur idrottsföreningar idag bedriver 

sin marknadsföringsverksamhet samt hur den skulle kunna utvecklas i en allt hårdare 

konkurrenssituation. Möjliggörande för externa ägare skulle kunna innebära att ett större 

kapital skulle florera i idrottsvärlden, men risken finns att det endast blir storklubbarna som 

får del av den kakan. Vi ställer oss frågan hur övriga föreningar kunna göra för att synas utåt 

och attrahera sponsorer och finansiärer. En idrottsförenings tillgångar består till stor del av 

säsongsanställt humankapital samt dess varumärke. Genom att undersöka hur 

idrottsföreningar idag bedriver sin marknadsföring och hur de ställer sig till vissa givna 

förändringsmöjligheter vill vi analysera hur de skulle kunna utveckla sin marknadsföring för 

att möta den hårdare konkurrens som framtiden spår. 

 

1.1 Problembakgrund 

 

Riksidrottsförbundet har som förslag att upphäva den regel om att bolagiserade 

idrottsföreningar, vidare kallade Idrotts AB, själva måste äga 51 procent av rösträtterna i 

bolaget. I stället föreslås införa en regel om ca 30 procent alternativt, som Svenska 

Fotbollsförbundet föreslår, en regel om endast 10 procent. Som det ser ut idag är Idrotts AB 
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tvunget att vara majoritetsägd av föreningen
1
. Detta var ett beslut som togs för att 

Riksidrottsförbundet, tillsammans med de olika idrotternas förbund, ville hålla den 

ekonomiska konkurrensen mellan föreningarna på en kontrollerad nivå samt att alla ska tävla 

på lika villkor. De olika förbunden erhåller också, genom olika kanaler, stora summor pengar 

från den svenska staten
2
 vilka många av dem är helt beroende av för att överleva

3
. 

Föreningen Proletärens FF har lagt som motion till Riksidrottsförbundets årsstämma i maj 

2011 att 51-procentsregel skall behållas för att förhindra att privatpersoner eller företag skulle 

kunna gå in som storägare i en förening och därmed tillföra kapital
4
 och på så sätt eliminera 

de ideella krafterna som det värnas om i svensk idrott. Runt om i världen är dock detta redan 

verklighet och de större förbunden anser att, för att kunna hävda sig i konkurrensen med 

omvärlden måste föreningarna kunna ha den ekonomiska uppbackning som de utländska 

föreningarna har
5
.  

Dessa förutsättningar väckte vårt intresse och vi vill, i marknadsföringssyfte, undersöka hur 

idrottsföreningar kan arbeta för att nå ut till allmänheten i den hårdare konkurrens som 

uppstår då vissa skulle ha mycket tillgångar och sponsorer, medans andra kanske tvingas röra 

sig med gåvor från lokala företag och bidrag från Riksidrottsförbundet. Vår inriktning kan 

man sammanfatta i att vi vill undersöka hur idrottsföreningar bedriver sin 

marknadsföringsverksamhet idag samt hur de ska tänka för att utvecklas och överleva i ett 

hårdare marknadsekonomiskt klimat. 

 

1.1.1 51-procentsregeln och Riksidrottsförbundets begränsningar i bolagsformen 
 

Den så kallade 51-procentsregeln var det som först fångade vårt intresse. Först och främst bör 

nämnas att denna endast gäller bolagiserade idrottsföreningar kallade Idrotts AB
6
. Enligt 

Riksidrottsförbundets stadgar är en bolagiserad förening tvungen att äga minst 51 procent av 

bolaget och inneha majoritet av rösträtterna för att få delta i specialidrottsförbundens, d.v.s. 

förbund som är ansvarig för sin specifika idrott
7
, tävlingsverksamhet

8
.  

Frågor har ställts angående hur denna regel skulle avskräcka externa finansiärer att investera 

kapital i idrottsföreningarna och på så sätt hämma utvecklingen samt försämra både den 

inhemska och den utländska sportsliga konkurrensen. Ett exempel på detta är krönikan ”När 

                                                 
1 Riksidrottsförbundets stadgar (2011) 11 kap 3a §, sid 20 
2 Föreningsfostran och tävlingsfostran – En utvärdering av statens stöd till idrotten (2008), sid 164-170 
3 Var ska vi ta’t? - en studie av idrottsföreningarnas ekonomiska situation våren 2009  (2009) sid 1-6 
4 Proletärens FF, (2011) 
5 Nilsson Leif (2011) 
6 Riksidrottsförbundets stadgar (2011) 11 kap 3 §, sid 20 
7 Riksidrottsförbundet (2011) 
8 Riksidrottsförbundets stadgar (2011) 11 kap 3a §, sid 20) 
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klubbens själ ställs mot ekonomi” av Leif Nilsson, vice ordförande i Sponsrings och 

Eventföreningen
9
. I denna krönika skriver han att det är svårt för svensk idrott att konkurrera 

internationellt när man inte kan göra det på samma villkor som gäller i de andra länderna. 

Nilsson skriver också att för att kunna driva och utveckla ett A-lag krävs helt andra resurser 

än för 50 år sedan och att tro att någon ska satsa stora summor pengar utan inflytande är inte 

hållbart. Av dessa anledningar tycker han att man bör släppa in marknaden i 

idrottsverksamheten. 

På motsatt sida finns det de som anser att ett externt ägande skulle urholka det svenska 

föreningslivet. Som exempel kan lyftas fram den motion som Proletärens FF lämnat till 

Riksidrottsförbundets stämma i maj 2011
10

. I denna motion föreslås att 51-procentsregeln ska 

behållas i sin nuvarande form. Som argument anger Proletärens FF en rad olika punkter som 

en förändring skulle innebära. Några utmärkande axplock av dessa är till exempel att 

demokratin försvinner ur idrotten, den samlade idrotten kommer att spricka och breddidrotten 

kommer att skiljas från eliten samt att det vanliga föreningslivet kommer få svårt att bedriva 

sin verksamhet. 

Den utredning som låg till grund för 51-procentsregelns införande kallas 

Bolagiseringsutredningen
11

 och utformades 1998 på uppdrag av Riksidrottsstyrelsen. 

En ny utredning, som ska ligga till grund för beslut om regeländring, ska presenteras på 

Riksidrottsförbundets stämma i maj 2011. 

 

1.1.2 51-procentsregeln och publiksiffror i media 
 

I dagstidningar har det på senare tid framkommit att publiken sviker svensk idrott. De fem 

största publiksporterna, fotboll, ishockey, handboll, bandy och basket har, i Sverige, tappat 

åskådare under säsongen 2011 jämfört med säsongen innan
12

. Enligt idrottskonsulten Magnus 

Roos handlar det om att folk konsumerar sport på ett annat sätt än tidigare. Roos menar att 

förr fanns det sportfanatiker som följde flera lag och sporter men med dagens utbud är det inte 

längre möjligt samt att förr var man på plats men nu kan upplevelsen vara lika bra framför en 

plasmaskärm eller i mobiltelefonen. För att idrotten ska fortsätta vara attraktiv måste 

klubbarna börja tänka på att ge publiken på plats ett mervärde, som till exempel att engagera 

publiken där interaktivitet uppstår mellan de aktiva och åskådarna. Ett exempel som Roos gav 

                                                 
9 Nilsson, Leif (2011) 
10 Proletärens FF, (2011) 
11 Båvner et al., (1998) 
12 Göteborgs Posten, ”Publiken sviker”, 24.3.2011, nr. 81, vecka 12 
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var att tyska fotbollslaget Hamburg sjunger tillsammans med rockband efter match och arenan 

blir som ett stort dansgolv. En annan viktig faktor som Roos pekar på är att landslaget gör bra 

ifrån sig. Folk vill i allmänhet förknippas med vinnande lag och om Sveriges landslag tar sig 

långt i ett mästerskap börjar folk följa den idrotten igen, annars finns det risk för nedgång
13

. 

Under rapportens gång har ett beslut kring 51-procentsregeln hunnit tas. Sveriges 

idrottsregering, Riksidrottsstyrelsen, har bestämt sig att avslå motionen till externt ägda 

Idrotts AB. Detta innebär att svenska fotboll- och ishockeyförbundets förslag på att få bort 

den spärr som hindrar externa finansiärer att majoritetsäga en bolagiserad idrottsförening, 

avslås. Svenska ishockeyförbundets ordförande Christer Englund kommer att fortsätta 

debattera och argumentera för deras motion på Riksidrottsmötet och därmed är ämnet 

fortfarande aktuellt för alla idrottsföreningars verksamheter i Sverige. Med detta menas att 

större föreningarna kan få mer resurser då de exponeras mer, medan små ideella föreningar 

kan få det svårare långsiktigt då de inte har samma krafter att hävda sig som andra stora 

klubbar
14

. 

SEF, Svensk elitfotboll, har lagt upp övergripande riktlinjer om hur en verksamhet kan öka 

sina intäkter. Att det är variabler som är aktuella för fotboll är värt att titta på och applicera på 

andra lagidrotter då det handlar om marknadsföringsangrepp. Punkter som SEF har framställt 

är att: 

– stärka organisationen administrativt 

– jobba mer aktivt för att locka de grupper som idag är minst intresserade av att gå på fotboll: 

Barnfamiljer, kvinnor och äldre 

– arbeta mer aktivt för att påverka politiker 

 

SEF har i en enkät sammanställt att de är emot förslaget att byta ut 51-procentsregeln mot 34-

procentsspärr, men att de är för att varje förbund ska själv få bestämma vilka regler som ska 

gälla istället för att alla förbund lyder under Riksidrottsförbundets regelverk. Kent Olsson, 

ordförande i IFK Göteborg är kritisk till att ingen analys har gjorts om vad bolagisering 

innebär för Idrottssverige och anser att det finns risk att idrotten kontamineras. Olsson vill ha 

en konsekvensanalys utförd av Riksidrottsförbundet tillsammans med politiker innan beslut 

tas
15

. 

 

                                                 
13 Ibid 
14 Göteborgs Posten, ”Omstridda 51-procentsregeln slopas inte”, 29. 4. 2011, nr. 115, vecka 17 
15 Göteborgs Posten, ”30 miljoner för allsvenskan?” 26. 3. 2011, nr. 83, vecka 12 
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1.2 Frågeställningar 

 

 Hur hanterar idrottsföreningar sin marknadsföring idag? 

 Hur kan föreningar förbättra sina marknadsföringsstrategier för att få en effektivare 

marknadsföring? 

 Hur skulle en förändring av 51-procentsregeln påverka föreningarnas syn på sin 

marknadsföring? 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera hur lagidrottsföreningar på olika 

sportsliga nivåer arbetar med marknadsföring samt hur de ska kunna utveckla sin 

marknadsföringsstrategi i ett hårdare konkurrensklimat. 

 

1.4 Problemavgränsning 
 

Vi kommer att begränsa oss till att analysera två olika lagidrotter, ishockey och handboll. Vi 

avser att inom dessa idrotter studera föreningar på olika sportsliga nivåer för att få en så 

rättvisande bild av verkligheten som möjligt.  
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2 Undersökningens genomförande 
 

Då vi båda är idrottsintresserade tyckte vi att det vore intressant att analysera marknadsföring 

och finansiering inom idrotten. Utifrån detta inledde vi vårt arbete med att utforma ett syfte. I 

initialskedet avsåg vi göra en djupare analys av hur en bolagisering av en idrottsförening går 

till samt att undersöka hur en ändring av majoritetsägarregeln skulle ses från finansiärens 

synvinkel. På grund av den begränsade tid vi har att tillgå till denna uppsats var vi dock 

tvungna att begränsa oss till en ren marknadsföringsanalys, med majoritetsägarregeln som en 

bisats. Efter fastställande av syfte samt problembakgrund skapade vi en frågeställning utifrån 

vilken vi tagit fram teoretiska aspekter i form av etablerade marknadsföringsmodeller. 

Med hjälp av nedan nämnda modeller tänker vi tolka den empiri vi samlar in och med denna 

tolkning avser vi komma fram till en slutsats och diskutera denna i en slutdiskussion.    

 

 2.1 Metoddiskussion 
 

Vi har i vår insamling av data valt att inrikta oss på två olika lagidrotter, ishockey och 

handboll, samt att vi har försökt bredda oss mot både mindre och större föreningar. Vi var 

införstådda med att aspekter som till exempel geografi eller publikunderlag kunde göra att 

svaren på enkäten kunde variera kraftigt.  

Då det har varit ett flertal uteblivna enkätsvar där mottagarna har valt att avstå på grund av 

anledningar som: sekretessbelagt material, känner ej till ämnesfråga, tidsbrist eller inte svarat 

alls, valde vi att även driva en kvantitativ enkät. Detta för att bland annat höra hur 

allmänheten upplever idrottsklubbars verksamhet, ställa frågor om deras idrottsintresse samt 

vilken typ av marknadsföring som fångar deras uppmärksamhet. Detta var en reservplan då vi 

var medvetna om att risken fanns att inte alla respondenter ville eller kunde delta i den 

kvalitativa undersökningen. Därmed verkställdes planen att driva den kvantitativa 

undersökningen samtidigt som en påminnelse skickades ut till berörda parter i den kvalitativa 

undersökningen. 
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2.2 Undersökningsmetod 

 

En undersökning kan bedrivas med två olika metoder för insamling av data: kvalitativ och 

kvantitativ metod
16

. Kvalitet i en undersökning ökas generellt med högre kostnader och är 

mer tidskrävande. Det går att välja tillgängliga och befintliga databaser med kvantitativa data, 

även kallade för hårda data, eller göra en egen skräddarsydd insamling av kvalitativa data, 

även kallade för mjuka uppgifter
17

.  

Vi valde först att göra en genomgående kvalitativ undersökning, vilket betyder att man samlar 

in, analyserar och tolkar data som inte meningsfullt kan kvantifieras
18

. Med en kvalitativ 

undersökning är det tänkt att bland annat få en uppfattning om hur människorna ser på sin 

relation till omgivningen
19

. 

En kvantitativ metod baseras på att egenskaperna i undersökningen är mätbara, som till 

exempel antal eller storlek
20

. Den söker en numerisk relation och ett samband mellan 

egenskaperna. Då vi inte fick den önskade responsen, på grund av uteblivna svar av 

idrottsföreningarna, valde vi att även genomföra en kvantitativ undersökningsmetod.  

De kvalitativa data fick vi från e-postbaserade enkäter med marknadsföringsansvariga eller 

sportchefer i olika idrottsföreningar. Finns ingen sådan så har vi sökt vidare till föreningens 

sportchef eller kontaktperson. Har det inte heller funnits sådan information har vi skickat 

förfrågan till en kontaktadress. Dessa enkäter gav en ökad insikt och förståelse om 

marknadsföringsarbetet i de olika föreningarna. 

De kvantitativa data hämtade vi direkt från svaren som bekanta har angivit på enkäten. Detta 

då vi inte hade tid att invänta eventuella svar via e-post utan bad dem göra omgående så fort 

vi träffade en bekant. Då det är kvantitativt har vi försökt att engagera så många som möjligt 

för ett tillförlitligt resultat och för att snabbt få in material för analysering. Dessa svar gav en 

riktlinje om hur idrottsföreningar kan arbeta för att få en effektiv marknadsföringsstrategi ut 

till allmänheten. 

 

 

 

                                                 
16 Johannessen, T. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber Malmö, sid. 67 
17 Eriksson, L. T.& Wiedersheim – Paul, F. (2001). Att utreda, forska och rapportera, Liber Ekonomi, 7e uppl, sid. 63 
18 Hartman, J. (1998). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori, Studentlitteratur, sid. 239 
19 Ibid, sid 209 
20 Ibid, sid. 15 
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2.3 Urval 

 

Vi har, för vår datainsamling, använt oss av urvalsstrategi
21

. Vi valde ishockey då vi bedömde 

att det är en av de absolut största inomhussporterna i Sverige. Vårt andra val var handboll då 

vi ansåg att den tillhör de sporter som inte har samma status. Utöver detta låg författarnas 

respektive intresse i de båda idrotterna som beslutsgrund. Vid val av enkätrespondenter har vi 

försökt bredda oss och sökt kontakt med ett flertal föreningar i respektive idrott. Vi har strävat 

efter att nå idrottsföreningar på flera nivåer för att få en så rättvisande bild som möjligt. 

Breddningen gav oss också möjlighet att jämföra föreningar även internt inom idrotten och 

inte bara ställa de respektive idrotterna mot varandra.  

 

2.4 Datainsamlingsteknik 

 

Totalt skickade vi, till den kvalitativa undersökningen, ut förfrågningar till tio 

handbollsföreningar samt tio ishockeyföreningar. Utav dessa förfrågningar fick vi in fem 

positiva responser som var villiga att delta i vår undersökning samt fem negativa svar.  

Till den kvantitativa undersökningen fick vi 32 stycken deltagare, som samtliga var bekanta 

till författarna. Då de tillfrågades personligen blev svarsfrekvensen 100 %. 

För att få så pålitlig information som möjligt har vi valt att bygga den största delen av 

datainsamlingen på primärdata, vilket innebär våra enkätundersökningar samt egna 

observationer.  

Primärdatainsamlingen till uppsatsen består utav e-postbaserade enkäter med respondenter i 

olika idrottsföreningar. Anledningen att vi valde denna metod är dels på grund av den 

geografiska distansen mellan författarna samt att kursen är en distanskurs, vilket gjorde att vi 

tyckte att metoden var passande. Att vi tycker att metoden är passande är på grund av att den 

speglar kursens genomförande samt att man med hjälp av informationsteknologi, då framför 

allt Internet, når många potentiella respondenter. 

Den kvalitativa enkätundersökningen gick till väga genom att vi skickade ut e-post med ett 

kort presentationsbrev samt en fil med totalt 28 stycken frågor. Frågorna var indelade i fem 

stycken kategorier; 51-procentsregeln, Marknadsföring, Marknadsekonomi, Varumärke samt 

Konkurrens. Respondenterna fick sedan möjligheten att besvara frågorna, antingen över 

telefon alternativt att returnera filen med svaren ifyllda. Vi insåg givetvis risken att en e-

                                                 
21 Ibid, sid. 262 
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postbaserad enkät på detta sätt snabbt kan avvisas, varför vi fick förlita oss på artighet och en 

viss bedjan i vår förfrågan för att mottagaren skulle acceptera. 

Allmänhetens enkät var bland annat utformad för att visa vilken marknadsföringskanal folket 

tar del av, vad de uppskattar och vad som gör att de inte deltar i föreningsaktiviteter. På så vis 

kan föreningar försöka finna nya målgrupper eller undersöka vidare i deras marknadsföring 

utifrån tecken från resultatet. 

En viss del av sekundärdata kommer också att användas i form av litteraturstudier och 

Internetbaserade artiklar
22

. 

 

2.5 Grundinformation 
 

Totalt har 32 personer svarat, nitton män och tretton kvinnor, åldersmässigt utspridda inom 

olika intervaller. Majoriteten av de svarande var inom gruppen 25-34år. Mer än en tredjedel 

av de tillfrågade är både idrottsintresserade och utövar någon aktivitet och lika stor andel är 

inte involverad i någon förening. 80 procent svarade att de vet vilka idrottsföreningar som 

finns i staden och lika många föredrar att vara åskådare. Hälften av de svarande är mer 

intresserad av inomhusaktivitet än utomhus. 

 

2.6 Källkritik 

 

Då arbetet stötte på uteblivna svar från idrottsföreningar fick vi använda en reservplan vilket 

även medförde att endast bekanta svarade på enkäten. Det faktum att människor i vår 

vänskapskrets stod som respondenter kan förklara den höga svarsfrekvensen. 

Detta innebar att svarspersonerna inte blev geografiskt utspridda då vi gav de vi träffade 

personligen enkäten direkt för att garanterat få svar. 

Valet av att göra en kvalitativ undersökning via e-post kan också diskuteras. Respondenten 

kan svara oseriös eller oärlig vilket, i sådant fall, påverkar validiteten i uppsatsen negativt. 

Dessutom kunde inte följdfrågor ställas för att förtydliga idrottsföreningarnas svar. 

Informationen från respondenten blev därför en tolkningsfråga. 

Fördelen med att använda bekanta som respondenter i en kvantitativ undersökning är att 

svarsfrekvensen blir hög. Nackdelen är att undersökningen inte blir utspridd geografiskt då de 

gjordes på plats för att få garanterat svar. Detta innebar att storstadsbefolkning kan ha andra 

åsikter än mindre orter och vice versa, vilket inte togs hänsyn till i undersökningen. 

                                                 
22 Dahmström, K., (2000), Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk undersökning, Studentlitteratur 3:e uppl., sid. 59 
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En önskvärd egenskap hos undersökningarna är att de mäter det de är avsedda till och därmed 

ger dem en hög validitet. En hög reliabilitet är också nödvändigt i strävan efter god validitet i 

en undersökning
23

. Enkäternas frågor var noggrant utformade och ska därmed kunna ge en 

hög pålitlighet av resultat. 

 

                                                 
23 Dahmström, K., (2000), Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk undersökning, Studentlitteratur 3:e uppl., sid. 263 
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3 Teoretisk referensram 

 

I detta avsnitt avser vi presentera de modeller och teorier som vi bygger uppsatsen kring. Den 

teoretiska referensramen ligger som grund för den fortsatta presentationen. 

 

3.1 Idrottsmarknadsföringens unikhet 

 

Att marknadsföra sport är inte riktigt detsamma som att marknadsföra en fysisk produkt. Med 

det menas att marknadsförare inom idrott har ytterligare faktorer att ta hänsyn till samt att de 

även kan använda andra vägar för att finna lösningar att ta hjälp av. Vad som redan nu bör 

noteras är att biljettförsäljning är en av de viktigaste intäkterna och följande är för- och 

nackdelar som idrottsmarknadsförarna kan dra nytta av för nya intäktskanaler
24

: 

 

Sporten är produkten  Marknadsföringen är beroende av prestationen av laget på planen, 

vilket betyder att marknadsförarna varken kan styra eller ha 

kontroll över resultatet. 

 

Ovissheten kring 

resultatet Tjusningen och ovissheten av produkten, det vill säga matchen, är 

kärnan av sportkonsumering 

 

Åskådaren bidrar 

till produkten Sportkonsumenter utgör en stor del av själva produkten. För 

många är det atmosfären och spänningen genererad runtomkring 

dem som är själva essensen. Andras närvaro och 

konsumtionserfarenheten är alltså viktiga element. 

 

Klubbmärkets makt 

och värde Det har blivit vida känt att varumärket kan vara värdefullt och 

användas till att generera intäkter för klubben. Denna fråga är dock 

känslig för fansen då de kan uppleva misstänksamhet eller 

missnöje kring de kommersiella draget av att utnyttja varumärket. 

                                                 
24 Beech, J&Chadwick, S., (2007), The marketing of Sport, FT Prentice Hall, sid. 8-13 
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Klubbens relation med 

andra organisationer Idrott kan dra fördel av att samarbeta. Detta innebär att ingå i ett 

partnerskap med andra organisationer för att tillsammans skapa 

fördelar för sig själva. För att arbetet ska bli framgångsrikt behövs 

det samarbete för att kunna tävla i fortsättningen. 

 

Idrottsmarknadsföring är därmed en aktivitet som är lika aktuell för globalt kända sporter och 

lag som för den lokala idrottsföreningen eller mindre populära idrotter. Klubbarnas syften kan 

vara olika, som att växa eller helt enkelt för att överleva, men oavsett storlek handlar det om 

att marknadsföra verksamheten effektivt. 

För allt från små minoritetssporter i mindre orter till komplexa globalt kända föreningar 

handlar det om att finna sin marknadsplats och kunna attrahera folket. Detta särskilt då urval 

av fritidsaktiviteter, som bio, tv-spel, shopping etc. blir fler eller mer lockande.
25

 Med tanke 

på att många av dagens idrottsföreningar drivs utan vinstintresse är deras överlevnad beroende 

av försäljning av kringprodukter, biljetter, donationer, bidrag, ideellt arbete
26

 samt även till 

viss del av staten och den lokala kommunen. Med detta i åtanke är det viktigt för föreningen 

att nå ut till sin publik. Enligt en undersökning publicerad av Harris och Whalen är sponsorer 

mest villiga att lägga pengarna på idrottssammanhang
27

.  

 

3.2 Marknadsföringsstrategi 

 

Mindre föreningar med färre resurser konkurrerar på en helt annan nivå. Dessa behöver 

utveckla en egen marknadsföringsstrategi genom att bygga en lojal kundbas, attrahera resurser 

och folk genom ett varierat välkomnande och bemötande. Allt detta finansierat med en låg 

budget. Marknadsföringsaktiviteterna i sig har inte noterbara skillnader, utan den största 

skillnaden är de resurser som finns tillgängliga för att få till ett framgångsrikt 

marknadsföringsprogram. 

Det finns tre frågor som är aktuella vid fokusering av marknadsföringsstrategi
28

: 

 

                                                 
25 Ibid, sid. 20 
26 Ibid, sid 29 
27 Harris, T& Whalen, P., (2006), The Marketer’s guide to Public Relations in the 21st Century, Thomson, sid. 180 
28 Beech, J&Chadwick, S., (2007), The marketing of Sport, FT Prentice Hall, sid. 34 
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1. Var är vi nu? - En komplett översiktsbild av organisationens omgivning, dess 

historia och framtida direktiv ska tydligt finnas med 

 

2. Var vill vi vara? - Organisationen behöver identifiera och planera vilken riktning 

verksamheten ska till 

 

3. Hur tar vi oss dit? - Strategin och taktiken som ska användas för att nå målen bestäms 

av organisationen 

Organisationen behöver finna vad det är som influerar föreningens verksamhet, identifiera 

verksamhetens omgivning. Därefter handlar det om att undersöka, positionera, segmentera 

och målinrikta samt varumärkeshantering
29

 vilket presenteras nedan utefter Beech och 

Chadwicks teorier. 

 

3.2.1 Omgivningen 

 

Omgivningsanalysen handlar, bland annat, om att identifiera samhället som föreningen 

befinner sig i samt att medvetet följa den kulturella, ekonomiska, politiska och teknologiska 

utvecklingen. Föreningen väljer möjligtvis att ta hjälp av Internet för att sprida klubbens 

information på ett kostnadseffektivt sätt, men på grund av vissa socioekonomiska faktorer har 

inte alla medlemmar tillgång till Internet. 

 

3.2.2 Undersökning 

 

Utvecklingen av publiken, som består av människor med eventuella eller direkta behov, måste 

underhållas. Detta då de kan vara framtida intressenter för klubbens ekonomi. Publiken är 

oftast en blandning av supportrar, medlemmar, media, sponsorer, personal, fastighetsskötare, 

eventkoordinator och ideella medhjälpare. Till klubbens fördel måste behoven och beteenden 

hos dessa grupper kartläggas
30

. 

Colleen C. Bee och Lynn R. Kahle skrev i Sports Marketing Quarterly att relationen mellan 

föreningen och konsumenten har större chans att bli långvarig om organisationens värderingar 

                                                 
29 Ibid, sid. 34-42 
30 Bradish C, Stevens J & Lathrop A., (2003) National versur regional sports marketing, sid. 209-225 
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sammanfaller med den utvalda konsumentgruppen. Organisationerna bör därför sträva efter 

att matcha de värderingar som denna konsumentgrupp innehar
31

. 

 

3.2.3 Segmentering, målinriktning och positionering 

 

Organisationen behöver definiera inriktningen samt vad som ska uppnås för att därefter kunna 

finna kunderna. Marknadssegmentering innebär att dela in marknaden med gemensamma 

egenskaper som demografiska, geografiska, beteende och psykografiska parametrar. 

Målinriktning handlar om att nå sin grupp effektivt. Den nya teknologin medför en rad 

kommunikationskanaler och möjligheter vilket medför att de får ett bredare 

marknadsföringsspelrum och når ut till fler. De kan till exempel nischa sig till yngre grupper 

genom att erbjuda meddelandetjänster direkt till deras mobiltelefon. 

Positionering handlar om att organisationen analyserar marknaden de befinner sig i för att 

förstå sina kunders behov. Verksamheten kan kartlägga sin egen position med specifika 

kriterier gentemot andra organisationer. Cheri Bradish med flera skrev i tidskriften 

International Journal of Sports Marketing & Sponsorship att det är viktigt för föreningen att 

förstå konsumenternas olika behov samt behov av olika marknadsföringsstrategier. 

Kommunikationsmetoderna måste passa konsumenternas konsumtionsbehov och med detta i 

åtanke är det viktigt, för att skapa en lokal image, att man har insikt i den regionala kulturen 

för att kunna implementera en lämplig marknadsföringsmix
32

  

 

3.2.4 Varumärkning 
 

Förr var det inte lika angeläget för klubbar att ha eller vårda sitt varumärke, men numera 

gäller andra värderingar. I spåret av hårdare konkurrens behöver organisationerna sticka ut 

bland mängden samt att bli medvetna om deras varumärke och rykte. Dahlbom och Allergren 

skriver att genom att ha ett varumärke eller en logotyp kan folk identifiera organisationen och 

skilja ut dem från konkurrenterna. 

Vitsen med varumärken är att få en produkt eller verksamhet att skilja sig från konkurrenterna, 

vilket logiskt innebär att det inte finns färdiga formler att applicera. 

 

                                                 
31 Bee C.C, & Kahle R. L, (2006) Relationship marketing in sports: a functional approach, sid 108 
32 Bradish C, Stevens J & Lathrop A., (2003) National versur regional sports marketing, sid. 209-225 
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Ett framgångsrikt varumärke har en tydlig vision och alla har olika visioner vilket är en av 

anledningarna som gör just den klubben speciell. Ett varumärke är en identitet och så 

kallad ”Branding” betyder att de ansvariga ska skapa och hantera identiteten
33

. 

 

3.3 Public Relation 

 

Med hjälp av dagens informationsteknologi kan organisationer inte bara nå ut till 

befolkningen runtomkring, utan även världen över. Genom att aktivt ta hjälp av följande 

aktiviteter kan det ge positiva resultat
34

: 

 Delta i chatrooms 

 Posta på anslagstavlor 

 Posta i nyhetsgrupper 

 Driva event 

 Skicka e-post till företag 

 Skicka e-post till politiker och mediaverksamheter 

 Vidarebefordra nyheter och information om webbsidan till andra 

Med andra ord handlar Public Relation att skapa en relation till andra och kommunicera på 

mottagarens villkor, där målet är bland annat, att synas och därefter kunna få ut en positiv 

effekt av aktiviteten. 

Brändeborn och Jonsson, vid Mälardalens Högskola, har i sin magisteruppsats dragit 

slutsatsen att föreningar skulle kunna satsa på mer sociala engagemang inom ungdomsidrott 

vilket skulle leda till ett mervärde för sponsorer. De skriver också att föreningar och företag 

skulle kunna utveckla ett starkare samarbete genom att till exempel anordna ledarskapskurser 

eller lagbyggande aktiviteter. Detta för att stärka banden mellan förening och företag
35

.  

 

3.3.1 Sociala medier 

 

Många av dagens företag använder sociala medier för att marknadsföra sig själva, men även 

för att bygga relationer med kunder på nya arenor och för att få möjlighet att bli personliga 

även i den digitala världen. Det krävs en strategi med uppsatta mål och utstakad väg för att nå 

                                                 
33 Dahlbom, B& Allergren, K., (2010), Aktivera ditt varumärke, Liber AB, sid. 94-98 
34 Harris, T& Whalen, P., (2006), The Marketer’s guide to Public Relations in the 21st Century, Thomson, sid. 138-139 
35 Brändeborn, M & Jonsson P., (2005), Sponsring av idrott – guide till ett dynamiskt samarbete, sid 49 
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målet, vilket i föreningens fall innebär en effektiv användning av sociala medier för att synas 

på Internet. Detta är steg ett i den sociala mediesatsningen. 

Då själva verktyget är relativt nytt är det svårt att bestämma vad som är fel eller inte, även de 

större företagen provar sig fram innan de finner sin väg. Steg två av införandet av sociala 

medier handlar om förberedelser för de berörda genom att ta del av bloggar, Twitter, 

Facebook och så vidare, för att se hur andra verksamheter gör. 

Efter detta ska målen med sociala medier formuleras. I det här fallet kan det handla om ett 

starkare varumärke och att nå nya grupper. I samma process när de tilltänkta användarna 

identifierats ska innehållet vara anpassat till dessa för att kunna attrahera deras 

uppmärksamhet och så vidare. När organisationen har bestämt sina målgrupper gäller det att 

hitta dem. Detta kan göras genom att exempelvis undersöka vilka medier de använder. 

Slutsteget är att implementera och vidare är det efterföljande arbetet avgörande för att behålla 

kontinuiteten. För att föreningen ska få ut bästa resultat för deras satsning i sociala medier bör 

de regelbundet utföra uppföljning och utvärdering. De är tillåtna att justera strategin under 

färden för att få ut maximal effekt
36

. 

 

3.4 Direkt marknadsföring 

 

Som tidigare nämnts medför dagens teknologi oändliga möjligheter och flera 

idrottsverksamheter har hakat på IT-vågen. Detta har resulterat i en form kallad direkt 

marknadsföring där organisationen via telefoni, Internet och digitala sändningar når kunder. 

Många fans har hög lojalitet gentemot sin klubb och är redo att spendera pengar för att stödja 

deras organisation. Så fort en supporter registrerat sig och sitt intresse på hemsidan kan 

klubben få tillgång till kundens uppgifter via en utvecklad databas
37

. 

 

3.5 Kotlers SWOT-analys 

 

En SWOT-analys, även kallad situationsanalys, är en generell utvärdering av en verksamhets 

styrka (strength), svaghet (weakness), möjlighet (opportunity) och hot (threat).. Det är ett 

verktyg för att analysera den interna och externa miljön och används för att ta fram en lämplig 

                                                 
36 Carlsson, L., (2010), Marknadsföring och kommunikation i sociala medier – Givande dialoger, starkare varumärke, ökad försäljning, Kreafon, 
sid. 119-130 
37 Beech, J&Chadwick, S., (2007), The marketing of Sport, FT Prentice Hall, sid. 264 
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marknadsföringsstrategi. Detta för att kunna hitta nyckelfaktorer för att uppnå mål samt att 

finna möjliga förbättringsområden. Med en SWOT-analys som grund kan man utforma en 

handlingsplan där verksamheten kan dra nytta av i dess utveckling
38

. 

 

Extern omgivningsanalys  

De variabler som går under extern omgivning är möjligheter och hot. Dessa faktorer kan 

verksamheten generellt inte påverka då det handlar om förändringar som uppstått ur 

demografiska, juridiska, politiska, teknologiska och ekonomiska beslut. För varje trend 

behöver organisationen identifiera de associerade hoten och möjligheterna
39

. 

 

Intern omgivningsanalys 

Till skillnad från externa omgivningsvariabler, har verksamheten möjlighet att påverka de 

interna faktorerna. Styrka och svaghet hamnar under intern analys och varje rörelse måste 

identifiera vilka dessa är för att kunna ta beslut om vilka handlingar ska tas. 

 

I övrigt påpekas det även att samarbetet mellan ledarna i själva verksamheten har en 

avgörande roll, fungerar inte det spelar det ingen roll hur mycket styrka organisationen har
40

. 

                                                 
38 Kotler, P., (2003), Marketing management, Prentice Hall, 11th edition, sid. 118 
39 Kotler, P., (2003), Marketing management, Prentice Hall,11th edition, sid. 102 
40 Kotler, P., (2003), Marketing management, Prentice Hall, 11th edition, sid. 104 
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4 Empiri 

 

Här avser vi att presentera de data vi har samlat in och sammanställt för att återge bilden som 

idrottsföreningarna respektive allmänheten har kring marknadsföring. 

 

4.1 Kvalitativ undersökning 

 

Nedan följer en presentation av de data vi har samlat in från den kvalitativa undersökningen. 

Då vi vill värna om idrottsklubbarnas integritet har vi valt att inte visa hur respektive 

respondent har svarat. En lista på respondenter finns i bilaga 1. 

 

4.1.1 51-procentsregeln 
 

Majoriteten av respondenterna ifrån idrottsklubbarna var inte intresserade av en bolagisering 

om 51-procentsregeln hade tagits bort, men frågan är fortfarande aktuell. Näst intill samtliga 

respondenterna var mer intresserade av att behålla majoritetsägandet i sin nuvarande form, 

men är medvetna om att en extern majoritetsägare eventuellt finns som alternativ. 

Föreningarna som svarade på enkäten är även överens om att den primära gruppen av 

intressenter, eller tilltänkta finansiärer, blir föreningens medlemmar samt de företag som 

föreningen redan har samarbete med. En förening stack ut då den svarade att den skulle rikta 

sig mot stora bolag på orten och en annan då den även skulle rikta sig mot banker.  

Möjligheten som kommer med en ändring av 51-prcentsregeln regeln är att föreningarna får 

nytt kapital, men hoten som en förändring skulle medföra är att klubbandan, kontrollen och 

ideella krafterna försvinner. Ett ytterligare tungt hot är att föreningar runt om i Sverige får 

större ekonomiska muskler till exempelvis marknadsföringsarbete, enligt respondenterna. 

 

4.1.2 Marknadsföring idag och marknadsekonomi 

 

Klubbarna redovisar ett varierande angreppssätt för att attrahera sponsorer idag: 

-Ett genomarbetat program som tydliggör de värden som skapas vid exponering av de aktiva 

-Nätverkande med företagserbjudande 

-Bra sportslig underhållning 



 

 - 19 - 

-Attraktiva sponsorprodukter och gärna som paketlösningar. 

-Att stärka varumärket 

-Att finna affärsnytta för klubbens partners 

 

Klubbarnas marknadsföringskanaler är i dagsläget väldigt närliggande, där alla bland annat 

nämnde följande: 

 

-Hemsida 

-Annonsering i tidningar 

 

Ett urval av andra kanaler som finns uppräknade är: 

 

- Radio  - Familjelimpa (bröd med logotyp på förpackningen) 

- YouTube  - Supporterklubben ”mun till mun” - Arrangemang 

- Programblad - Samarbete med McDonald’s - Nyhetsbrev 

- Facebook  - TV4 

 

Fyra av respondenterna ansåg att föreningens rykte och varumärke är starka tillgångar och 

utöver detta nämndes även ungdomssatsningen och klubbens historia.  

Gällande svaghet kring klubbens jakt på sponsorer delade föreningarna på två gemensamma 

nämnare, ena halvan pekade på bristande sportsliga framgångar, andra halvan på att orten 

föreningen befinner sig i inte har stort underlag av storföretag. En förening nämnde även att 

de ser bristen på ekonomiska muskler som en försvårande faktor gentemot större klubbar.  

När det kommer till styrka påpekades faktorer som: 

 

– Organiserat säljarbete  - Supportrar 

– Varumärket  - Föreningen är förankrad i orten, alla bryr sig 

 

Till detta svarade föreningarna att de vill förmedla att verksamheten är genuin, lockande, 

utstråla positiv anda samt att väcka känslor. Genom korrekt marknadsföring, att driva kulturen 

som kamratsammanslutning samt genom hård ungdomssatsning ska allmänheten lära känna 

föreningen och ta till sig deras budskap. 

I dagsläget verkar alla utom en av föreningarna inte ha vetskap om allmänhetens åsikt om 

ägarskap i en klubb. Den sista tror starkt på att många vill vara en del av föreningen. Alla är i 
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övrigt angelägna om att följa trender kring marknadsföringsteknik, som framförallt 

nätverksamheter, i den mån det går. Med det syftas till att ortens storlek kan påverka en 

uppdatering inom området. 

När det kommer till frågan om trendig marknadsföringsteknik kan konkurrera ut mindre 

föreningar rådde delade meningar. Vissa av respondenterna menar att detta, utan tvekan, är 

fallet medan andra menar att det finns fördel med att vara liten. Detta för att de inte är lika 

beroende av avancerade marknadsföringsgrepp. Utöver detta finns det en förening som menar 

att det är tuffare att arbeta i större föreningar och en annan som talar för föreningar utan 

resurser kan halka efter då de inte kan påverka marknadsbilden.  

På PR-punkten svarade alla respondenter att det alltid är aktuellt med sådant arbete och ser 

bland annat till att synas lokalt i många sammanhang. 

Vid jakt efter sponsorer svarade två föreningar att de inte siktar in sig på särskilda 

organisationer, medan en annan svarar att de ändå är selektiva i sitt urval. En förening svarar 

att de försöker att hålla sig till att företagets produkter passar in i föreningens värdegrund, 

medan den sista svarar att rikta sig lokalt är mest framgångsrikt. Vid konkurrens om sponsorer 

mot andra idrotter ser två föreningar det som framgångsrikt att profilera sig som ortens största 

idrott. Två andra understryker att leverera bra produkter skapar mervärde och kontinuerlig 

sportslig framgång har en avgörande roll. Utöver detta nämns även att vård av varumärket är 

en konkurrensfördel gentemot andra idrotter. 

Sponsring var föreningens primära inkomstkälla i samtliga fall förutom ett där 

medlemsavgifter var först på listan. Utöver detta tillkom biljettintäkter. När det handlar om 

ideell insats har föreningarna i mindre orter större andel ideella arbetare än de i större orter. 

Gällande kringförsäljning för att få intäkter nämndes följande utbud, siffran inom parentes är 

antal förening som angett det: 

 

– Souvenir (5)  - Kiosk (1) 

– Lotterier (5)  - Föreningsarbeten (1) 

– Korv (3)   - Evenemang som kryssning (1) 

 

4.1.3 Konkurrens och varumärke 

 

I takt med att underhållningsutbudet i samhället ökar är idrott inget undantag. Föreningarna 

har ett flertal olika sporter som de behöver konkurrera med och då är det viktigt att veta hur 
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föreningen hävdar sig bland mängden. Det visar sig att tre av föreningarna bygger på att just 

deras sport är stor på orten, om inte till och med störst och har då en mer fördelaktigt position. 

En respondent pekade på faktorer som att vara trovärdiga och leverera bra underhållning som 

främsta argument, medan den sista svarade att de samarbetar med konkurrerande idrotter för 

att hjälpa varandra, genom till exempel gemensamma hemsidor eller att de går under samma 

varumärke. 

När det kommer till intern konkurrens, det vill säga föreningar inom samma sport hanteras 

situationen olika bland föreningarna. En förening påpekar att de måste vara bra på det de gör, 

medan en annan inte funderar på hur andra har det. Två respondenter svarar att de har 

pågående projekt kring regionalt samarbete för att undvika konflikter mellan klubbarna på 

olika nivåer medan den sista anser att situationen inte är aktuell. 

Samtliga respondenter är dock eniga om att det är viktigt att marknadsföra föreningen med 

hjälp av sociala medier. De menar att det är ett måste för att de ska kunna fortsätta växa samt 

att det hela tiden gäller att vara med i framkanten när det gäller information och 

marknadsföring. 

 

4.2 Kvantitativ undersökning 

 

Den kvantitativa undersökningen fokuserade på allmänhetens inställning till idrott och 

idrottsföreningars verksamhet för att ta reda på vilka delar i en idrottsförening de reagerar på. 

Tanken är att ge en fingervisning för klubbarna hur de kan fördela sina satsningar och resurser 

på deras marknadsföringsarbete. 

 

4.2.1 Engagemang 

 

När det kom till att närvara vid en match var det nästan hälften av enkätdeltagarna som inte 

minns när deras senaste närvaro vid en match var och av dessa är det överlag representerade 

av kvinnor. Av skälen till varför respondenterna går på matcher var det fler än hälften som 

valde spänningen och en som stod ut var att denne ansåg det handlade om stadens stolthet. 

Faktorer som talar emot att närvara vid matcher handlar om brist på information tätt följt av 

priskostnaden och ointresse, där den sistnämndas 80-procentiga andel utgjordes utav kvinnor. 

Värt att notera är att kvinnorna lade till punkter som: 
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– Passar barn  - Har ej tid  - Tråkigt att bara titta på 

 

Detta till skillnad från männen som inte nämnde några punkter angående brist på engagemang. 

I övrigt är allmänhetens antagande om inkomstkälla helt i linje med svaren som föreningarna 

har svarat, att sponsorer är främsta källan och därefter kringförsäljning. 

 

4.2.2 Marknadsföring 

 

Åttio procent av respondenterna menar att en satsning i sociala medier skulle väcka deras 

uppmärksamhet kring föreningens verksamhet. De respondenter som svarade nej angav skäl 

som handlade om åldern att följa med nymodigheter, ointresse och helt enkelt ingen tid. De 

som svarade ja ansåg att Facebook, Twitter och blogg är de effektivaste formerna av sociala 

medier. Två andra respondenter adderade nyhetsbrev och annons i lokaltidningen. 

Endast två respondenter ansåg att en idrottsförening kan drivas utan marknadsföring. 

Resterande trodde tvärt om samt ansåg även att föreningen skulle försvinna eller stagnera i 

tillväxten utan marknadsföring. Lite mer än en tredjedel av de tillfrågade ansåg att sportslig 

framgång är trevligast att uppleva av de aktiva, tätt följt av delad andra plats om exponering 

av aktiva är PR/Jippo och Media. 

Merparten av respondenterna anser att det är viktigt att de aktiva har kunskap och kan 

kommunicera föreningens kärnvärden för att få dem att bli engagerade i klubbens verksamhet. 

Lite mer än hälften tycker det gör mycket skillnad för föreningens framställning om aktiva 

kan tydligt framföra dess värderingar. I samma veva hamnade idrottsföreningens värderingar 

på topp, följt av dess image och aktivitet som är av avgörande karaktär för att respondenterna 

ska bli delaktig i en idrottsförening. 

Nästintill alla respondenter känner stolthet och skulle bli engagerad i föreningens aktiviteter 

om den når sportsliga framgångar och den typ av marknadsföring som skulle fånga 

respondentens uppmärksamhet är först och främst Internet. Näst efter följer evenemang, 

aktiviteter och direkt reklam.  

Slutligen frågades vilka aktiviteter respondenterna tror minskar intresset till att närvara 

klubbens matcher. I svaren kunde utläsas att tv-spel hamnade på första plats. Ett flertal 

respondenter lade själva till punkten att de följer laget hemifrån på TV, vilket resulterade i att 

den till och med hamnade på andra plats. Shopping fyllde tredje platsen. 
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5 Analys 
 

Enligt teorierna som presenterades i kapitel tre är marknadsföring inom idrott unikt. Genom 

olika marknadsföringskanaler samt informationsteknologi kan föreningar nå ut till 

allmänheten och attrahera deras uppmärksamhet. 

För att få en effektiv marknadsföringsstrategi handlade det bland annat om att identifiera 

situationen och besvara tre frågeställningar. Därutöver behandlades även Kotlers SWOT-

analys som även kan betraktas som ett underlag till marknadsföringsplan där föreningarna tar 

fram sina styrkor, svaghet, möjlighet och hot för att kunna använda de punkter som underlag 

för vidare bearbetning i marknadsföringssyfte. 

Teorin om idrottsmarknadsföringens unikhet föreslår bland annat att det är själva idrotten som 

är produkten och marknadsföringsarbetet är beroende av prestationen av laget
41

. 

Allmänhetens enkätsvar reflekterade detta och det finns en stark koppling mellan prestation 

och hur mycket uppmärksamhet allmänheten svarar med. Då sporten är produkten kan den 

säljas med variabler som spänning och sammanhållning, där åskådarna bidrar till 

upplevelsen
42

. En del av svaren från allmänheten speglade deras rangordning detta teoristycke. 

Därutöver fanns kommentar som ”stadens stolthet” vilket då kan jämföras till vissa 

respondenter från idrottsklubbarna som också uttryckt samma åsikt. 

 

5.1 Strategi 

 

När det kommer till strategidelen handlade det om att identifiera vilken omgivning föreningen 

befinner sig i
43

 samt att matcha föreningens värderingar med konsumentens
44

. Det är 

nödvändigt för föreningen att kartlägga behov och beteende hos publiken för att ta fram en 

effektiv marknadsföringsstrategi
45

 Enligt respondenterna, i den kvalitativa undersökningen, är 

de medvetna om vilka möjligheter och resurser de har runtomkring både geografiskt och 

teknologiskt. Geografiskt i form av sponsorföretag och teknologiskt genom att ta hjälp av 

Internets spelrum. 

Klubbens varumärke och vision spelar en viktig roll, det tycker både klubbrespondenterna och 

allmänheten. Klubbrespondenter har bland annat satt varumärke och föreningens värderingar 

                                                 
41 Beech, J&Chadwick, S., (2007), The marketing of Sport, FT Prentice Hall, sid. 8-13 
42 Ibid 
43 Ibid sid. 34 
44 Bee C.C, & Kahle R. L, (2006) Relationship marketing in sports: a functional approach, sid 108 
45 Bradish C, Stevens J & Lathrop A., (2003) National versur regional sports marketing, sid. 209-225 
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som styrka och tillgång kring marknadsföringsarbetet. Att värderingar är viktiga håller även 

allmänheten med om, men det är lika viktigt att de aktiva känner till dessa och kan 

kommunicera om dem till andra på ett kort och koncist sätt. 

 

Klubbarnas användning av Internet når främst de yngre grupperna men detta förutsätter dock 

att alla har tillgång till dator och Internetuppkoppling. De äldre och de som inte i lika stor 

utsträckning har tillgång till Internet eller har intresse i Internet är grupper som föreningarna 

kan ta en närmare titt på. Utöver denna grupp är även barnfamiljer och kvinnor intressanta att 

studera då det fanns relevanta kommentarer till varför de inte närvarar på matcher samt inte 

följer klubbar med hjälp av Internetverktygen. 

 

5.2 Marknadsföringsaktivitet 

 

Idag använder klubbarna sig av många kanaler att nå ut till allmänheten, alltifrån traditionella 

vägar som annonser, radioreklam till Internet, PR och evenemang
46

. På senare tid finns det 

möjlighet att nå allmänheten med mobiltelefonservice. Vad som är värt att notera från 

undersökningarna är vikten av att ha en blandning av gammalt och nytt: PR, media och 

Internet. Enkätsvaren från allmänheten visade en spridning mellan de olika 

marknadsföringstyperna som föredrogs. Traditionella grepp som direktreklam och annonser 

drog ett jämbördigt antal svar som mer nymodiga alternativet Internet. Allt nytt är dock inte 

eftertraktat då mobiltelefonmeddelanden hamnade på sista plats i frågan där allmänheten 

ombads rangordna de marknadsföringstyper som skulle uppmärksamma dem mest. 

Med hjälp av Internet finns det ett större forum där klubbarna kan verka i och synas som till 

exempel direkt marknadsföring där de når folket direkt i form av exempelvis digitala 

sändningar och hemsidor. 

Ett annat Internetrelaterat verktyg som växer är sociala medier
47

. Det är något som alla 

respondenter från idrottsklubbarna är medvetna om då alla har svarat att de driver någon form 

av marknadsföring med hjälp av det verktyget. Även allmänheten medger att en satsning i 

sociala medier skulle få deras uppmärksamhet. Facebook och Twitter hamnade topp två 

placeringar och en kommentar om att nyhetsbrev är effektiv. 

 

                                                 
46 Beech, J&Chadwick, S., (2007), The marketing of Sport, FT Prentice Hall, sid. 34-42 
47Carlsson, L., (2010), Marknadsföring och kommunikation i sociala medier – Givande dialoger, starkare varumärke, ökad försäljning, Kreafon, 

sid. 119-130  
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5.3 SWOT-analys 

 

I detta moment handlar det om att finna variabler som är både positivt och negativt, som då 

blir ämne för vidareutveckling för klubben. 

Klubbarna identifierade snarlika styrkor och svagheter. Exempel på styrkor var varumärke 

och att engagera de aktiva, medan svagheter som påverkar klubben är brist på storföretag och 

sportsliga framgångar. När det kom till möjligheter ur ett marknadsföringsperspektiv om hur 

51-procentsregeln skulle påverka deras marknadsföringsarbete var det inte något som ansågs 

aktuellt. Men ett annat perspektiv på möjlighet är att de alla har IT-tillgång och har olika sätt 

att nå ut till allmänheten och sponsorföretag. 

Gällande hoten, återigen ur en regeländringssynvinkel, upplever klubbarna att de finns risk att 

de tappar kontrollen, de ideella krafterna försvinner samt att vissa föreningar får ekonomiska 

fördelar. Det är viktigt för de ansvariga att vårda sitt varumärke och behålla den identitet de 

värnar om
48

. Skulle de ideella krafterna försvinna samt att externa faktorer ta över kontrollen 

finns det risk att det lokala förtroendet i varumärket urholkas. Dessa faktorer kan påverka 

föreningars marknadsföringsarbete då de i framtiden inte kan hävda vissa resonemang och i 

andra fall att föreningar med ekonomiska resurser når ut till fler nivåer än de utan. Risken är 

att de som inte har de ekonomiska förutsättningarna försvinner med tiden. 

 

5.4 Översiktligt 

 

Hur 51-procentsregeln upplevs verkar vara rätt lika mellan de som ställt på upp att svara på 

våra enkäter. 

För att kunna komma fram till hur en idrottsförening ska göra med sitt marknadsföringsarbete 

och få en effektiv marknadsföringsstrategi behöver föreningarna ta hänsyn till ett flertal 

variabler. Översiktligt sett har föreningarna samma kanaler prioriterade i sitt 

marknadsföringsarbete, men det finns en och annan metod som sticker ut. 

Teorierna i kapitel tre innehåller punkter och utvägar som idrottsföreningarna både använder 

idag och som de kan ta till sig i deras framtida marknadsföringsstrategi och planeringsarbete. 

                                                 
48 Dahlbom, B& Allergren, K., (2010), Aktivera ditt varumärke, Liber AB, sid. 94-98 



 

 - 26 - 

Även om de ovannämnda teorierna är användbara kan man inte bortse från att marknadsföring 

för idrott kan angripas med andra tillvägagångssätt eller åtminstone har ytterligare variabler 

att beakta jämfört med vanliga produkter.  

Utgångspunkten för de alla är dock densamma. Det handlar om att få in pengar, men även se 

till att idrotten förblir populär och ett angeläget ämne för allmänheten och den lokala kulturen, 

bland annat att genom samarbete med företag och politiker stärka banden med sin 

omgivning
49

. 

Utifrån de kvantitativa undersökningarna kan det konstateras att det som förblir sant och 

säkert är att marknadsföringsmiljön ändras kontinuerligt. Vad som en gång fungerade utmärkt 

kanske inte är lika effektivt i framtiden eller andra sammanhang. 

 

                                                 
49 Brändeborn, M & Jonsson P., (2005), Sponsring av idrott – guide till ett dynamiskt samarbete, sid 49 
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6 Slutsats 
 

Elitidrotten utvecklas idag i en hög takt mot ett rent marknadsekonomiskt fenomen. Även om 

det fortfarande finns ett visst idrottsutövande på ideell nivå hör den främst till en motionsnivå 

som inte har för avsikt att attrahera publik. Förbi är den tid där de elitsatsande idrottsutövarna 

bländade publiken som hobby och supportrarna gick ner till vallen bara för att titta på sina 

lokala idoler. Idag har föreningarnas omsättningar dragits upp genom högre spelarlöner, vilket 

kan beskyllas på de individuella spelarnas eget marknadsvärde, vilket måste finansieras med 

bland annat mer kringförsäljning och högre biljettpriser. Publiken kräver också mer idag. Det 

stora utbudet av aktiviteter som finns i dagens samhälle gör att publiken förväntar sig att 

ständigt bli underhållen för att inte tappa intresset.  

Omsättningarna har, som sagt, ökat drastiskt under de senaste decennierna och föreningar på 

alla nivåer blir tvungna att söka mer kapital från såväl gamla som nya källor för att kunna 

attrahera publik och det humankapital de besitter i form av spelare. Jakten på nya 

inkomstkällor har gjort att de stora förbunden ser framtiden i externt ägande av bolagiserade 

idrottsklubbar där storföretag pumpar in kapital i föreningar för att öka konkurrenskraften 

både nationellt och internationellt.  

 

6.1 Hur hanterar idrottsföreningar sin marknadsföring idag? 
 

Efter att ha analyserat svaren från den kvalitativa undersökningen uppfattas föreningarnas 

marknadsföringsarbete idag som något blygsam. Flera föreningar verkar vilja figurera i 

bakgrunden och förlitar sig på sportsliga prestationer och historiska resultat. 

Ungdomssatsning och varumärke är två starka tillgångar som flera föreningar bygger sin 

marknadsföring runt och även om de är starka argument så krävs det något mer.  

Genomgående verkar färdiga sponsorpaket och paketlösningar vara en viktig del i arbetet att 

locka till sig sponsorer. Detta beror troligen på att de tilltänkta samarbetspartners inte har tid 

att utveckla unika lösningar, utan gärna köper något som kan likna en färdig produkt.  

För att få ut budskapet om de sponsringsmöjligheter som föreningarna erbjuder anser de att 

det är viktigt att delta i PR-evenemang och att synas lokalt. Nätverkande och en form av 

kundvård är ett sätt för föreningarna att få ett långvarigt samarbete med lokala sponsorer. 

Föreningarnas marknadsföring verkar främst inrikta sig mot företag och att hitta sponsorer, 

vilket kan te sig som självklart då det är den huvudsakliga inkomstkällan. Däremot är 
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publiken minst lika viktig för att sponsorerna ska ställa upp. De flesta föreningar försöker 

profilera sig mot publiken genom en hemsida eller genom tidningsannonser.   

 

6.2 Hur kan föreningar förbättra sina marknadsföringsstrategier för att få 

en effektivare marknadsföring? 
 

Sponsring är, enligt enkätsvaren, föreningarnas största inkomstkälla men för de flesta är den 

tätt följd av publikintäkterna och där har de flesta mer att hämta. Att attrahera en bredare 

publik skulle inte bara öka publiktintäkterna utan även attrahera fler sponsorer då de har chans 

till en större exponering. Denna gynnsamma kedja visar att större kraft bör läggas på att 

attrahera publik och supportrar. Samtliga tillfrågade respondenter svarade att de var medvetna 

om och var intresserade av att synas i sociala medier. De sociala medier som nämndes främst 

var Facebook och Twitter, vilka båda är utmärkta sätt att få med de aktiva idrottsutövarna i 

marknadsföringen. Dessa skulle, med fördel, kunna dela med sig om hur tankarna rör sig i 

omklädningsrum eller i organisationen vilket gör att publiken känner att de är delaktiga i mer 

än bara den tiden de följer matchen eller idrottsutövaren under en match/tävling. Publiken 

skulle också kunna få chans att, på Facebook, kommentera och diskutera i ett öppet forum. 

Föreningarna bör däremot vara försiktiga med att inte vara för intensiv i sina försök att nå sin 

publik. Marknadsföring via mobiltelefonen var respondenterna negativa till och med största 

sannolikhet beror detta på att det kan uppfattas som irriterande att få textmeddelanden i tid 

och otid, vilket många jämför med elektronisk skräppost.  

De sociala medierna har dock visat sig rikta sig mot främst en yngre publik vilket gör att man 

inte får glömma de traditionella metoderna som att även synas lokalt. Annonser i 

lokaltidningar eller nyhetsbrev är fortfarande ett bra sätt att nå ut till framför allt en äldre 

publik.  Ett förbättringssätt kring det strategiska arbetet är även att klubbarna genomför 

undersökningar för att kartlägga olika målgrupper som har någon form av koppling till 

klubben samt att identifiera deras individuella beteenden och behov. Detta för att kunna forma 

marknadsföringen ut till dessa målgrupper samt att även beröra de grupper som är 

ointresserade eller inte engagerade, som till exempel barnfamiljer och kvinnor.  

  

Kortfattat kan man säga att det, i konkurrens med alla dagens alternativa aktiviteter, är viktigt 

att hela tiden attrahera publiken och att hela tiden hålla diskussionen och intresset igång. 
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De flesta föreningarna angav i sina enkätsvar att föreningens varumärke och värdering var en 

av dess största marknadsföringsmässiga styrkor. Detta är intressant då det finns mycket 

positivt arbete som kan göras med varumärkesvård. Eftersom de flesta redan anser sig ha ett 

starkt varumärke är det viktigt att föreningen för detta att synas i så många positiva 

sammanhang som möjligt. I andra länder arbetar till exempel många föreningar för att synas 

på sjukhus och arbete med barn och ungdomar. Det spanska fotbollslaget FC Barcelona 

skänkte under en tid sin enda reklamplats på matchtröjorna till stiftelsen UNICEF, vilket 

skapade en enorm goodwill och stärkte varumärket. På liknande sätt kan föreningar i Sverige 

stärka sitt varumärke och ännu viktigare få det att synas genom att samarbeta med 

samhällsnyttiga och respekterade organisationer. Detta är ett positivt sätt att få föreningens 

varumärke att stanna i åskådarens närminne samt att skapa positiva associationer.       

 

Flera föreningar anser att förlusten av det ideella arbetet vore det största 

marknadsföringsmässiga hotet. Detta arbete anses vara föreningens själ och många är stolta 

över att medlemmarna vill ställa upp och engagera sig. Man kan anta att ju mer pengar som 

föreningen omsätter desto fler kommer kräva ersättning för sitt arbete. Detta är ett vägskäl där 

föreningarna till slut måste välja vad som är viktigast och föreningar på till exempel mindre 

orter som lever på sin själ och ideella engagemang bör se upp med att inte släppa taget om 

detta. 

 

6.3 En förändring av 51-procentsregelns påverkan på föreningarnas syn på 

sin marknadsföring? 
 

Enkätundersökningen med föreningar har visat att bolagisering inte är något för alla. De 

tillfrågade föreningarna förlitar sin inkomst till stor del på sponsring från lokala företag samt 

publikintäkter och anser en bolagisering med externa ägare skulle hämma det ideella arbete 

som i dag läggs ned i klubben. På så vis kan man tolka det som att de högre intäkterna också 

skulle medföra högre utgifter samt att förlusten av ideellt engagemang skulle medföra att 

föreningen förlorar sin själ. För dessa föreningar gäller det att hitta andra vägar för att öka 

sina inkomster.  
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7 Förslag till vidare forskning 
 

Förbättringar som kan göras för framtida undersökningar inom ämnesområdet är att även 

inkludera idrott där fokus är på individuella prestationer, denna studie handlade endast om 

lagidrott. Utöver detta finns det flera vinklar man kan studera marknadsföring inom idrotten, 

så som jämförelser mellan andra lagidrotter eller mellan inom- och utomhusidrotter. 

Vi föreslår också att man kan studera relationsmarknadsföring inom idrotten mer djupgående. 

Det finns utmärkta artiklar att finna, vilka några av dem finns citerade i denna uppsats. Den 

psykologiska aspekten i relationen mellan idrottskonsument och en idrottsorganisation är ett 

intressant ämne som även känns ständigt aktuellt då nya sätt att kommunicera ständigt 

utvecklas.  

 

Vi stötte, i arbetet med denna uppsats, på oväntad tidsbrist på grund av uteblivna svar från 

idrottsföreningar och vi fick därför implementera vår reservplan. Nackdelen var att 

respondenterna inte var så geografiskt utspridda som önskat. Enkäten kompletterade dock de 

uteblivna svaren från idrottsföreningarnas undersökning väl, men en djupare mer ingående 

undersökning rekommenderas. 
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Utvalda föreningar 

 

Följande är föreningar som deltog i den kvalitativa undersökningen där respondenterna 

arbetar med föreningens marknadsföringsfrågor och därmed besitter relevant kunskap och 

kompetens för att besvara den utskickade enkäten. 

 

Guif – Handboll 

Rolf Brunell – Klubbchef  

 

H43 – Handboll 

Helen Röhl – Verksamhetsansvarig  

 

LIF Lindesberg – Handboll 

Richard Träff – Marknadsansvarig  

 

Leksands IF – Ishockey 

Tommy Munther – Försäljning Marknadschef 

 

Huddinge Hockey – Ishockey 

Magnus Cederbrant - Marknadsansvarig 

 

 

Följande svarade efter påminnelse, dock med negativt svar: 

 

Vita Hästen – Ishockey 

Lasse Carlsson –  ”Vi är en ideell förening. Personligen vet jag inte vad 

51%-regeln du nämner är för något. Vi kan som jag 

ser det inte medföra något till 

marknadsundersökningen” 

 

Rögle BK – Ishockey  

Camilla Bjuvstrand Svab –  ”Tyvärr har jag ingen möjlighet att hjälpa er med 

dessa frågor. De är av sådan art att jag inte har 
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möjlighet att svara p g a sekretess eller sätta mig in i 

området tillräckligt mycket för att ni ska få ett 

relevant resultat” 

 

Mora IK – Ishockey 

Martin Wattberg – ” Jag vidarebefordrar det till vår klubbdirektör Johan 

Sares, som har hand om såna frågor.” (Återkom ej) 

IFK Skövde – Handboll 

Bo Andersson –  ”Har dessvärre inte riktigt varken tid eller kunskap 

tillräckligt ämne för att svara på enkäten då jag är 

helt ny på jobbet” 

 

HK Drott – Handboll 

Peter Rex -  ”Jag avstår enkäten av tidsskäl. Vi är mitt uppe i 

finalspel” 

 

 

Följande har kontaktats utan att vi har fått in svar efter påminnelse 

 

 

Handboll: HK Varberg  Ishockey:  Färjestad 

Torslanda HK                    AIK Hockey 

Sävehof IF                    Djurgårdens IF 

Malmö Redhawks 

 Kungälv Hockey
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Hej, 

 

Jag heter Yen-Leng To och tillsammans med min kollega Henrik Tojkander skriver vi en 

kandidatuppsats i ämnet Marknadsföring inom idrotten. 

 

 Som problemformulering har vi skrivit att den eventuella förändringen av den så kallade 

51%-regeln, vilket skulle göra det möjligt för idrottsbolag att ha externa majoritetsägare, har 

väckt vårt intresse och att vi med anledning av detta vill undersöka nuvarande samt potentiella 

marknadsföringsmetoder. 

 

 Av denna anledning söker vi respondenter för en enkel intervju och vi vill därför fråga om 

Du har möjlighet att svara på några frågor i detta ämne, för att hjälpa oss i vår undersökning. 

Intervjun består av att besvara frågorna i bifogad word-fil och sedan returnera svaren till oss.  

 

Finns det frågor som Du känner är, för Er organisation, olämpliga att svara på så är det 

självklart helt ok. 

 

Gör gärna en kort anteckning om detta i så fall.  

 

Vi hoppas att vi inte tränger oss på och att Du hinner vika några minuter åt denna enkät. Det 

skulle hjälpa oss otroligt mycket på vägen. 

 

 Det vore riktigt bra om ni kan returnera svaren till oss senast 2 maj. 

 

 Stort tack för Din tid. 

 

Hälsningar, 

 

 

 

Yen-Leng To    

Henrik Tojkander 
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Enkätfrågor 

 

51%-regeln: 

 

Om den s.k. 51%-regeln skulle tas bort och möjliggöra för externa majoritetsägare, skulle Ni 

då överväga en bolagisering med en sådan ägare? 

 

Om detta skulle vara fallet, vilka tror Ni skulle bli den primära gruppen av intressenter som ni 

skulle vända er mot? 

 

På vilket sätt tror Ni att ett externt ägarskap kommer att påverka engagemanget från 

supportrarna, ur positivt och negativt aspekt? 

 

Vilka möjligheter ser ni med en eventuell regelförändring? Vore det till er för- eller nackdel? 

 

Vad är hoten för klubben vid en regeländring? 

 

 

Marknadsföring: 

 

Hur gör ni idag för att attrahera sponsorer?  

 

Vilka marknadsföringskanaler går ni på nu? (Tidningar, sälja lotter, ungdomar hjälper till med 

matkassar, sociala medier (facebook, internetreklam, hemsidor, etc) och så vidare? 

 

Skulle en förändring av 51%-regeln influera er marknadsföring av klubben utåt? 

 

Vad anser ni är klubbens mest värdefulla punkt/tillgång? (Historia, namnet, stadens stolthet, 

osv)? 

 

Vilken/a är klubbens svaghet i Er jakt på sponsorer jämfört med andra föreningar inom 

samma respektive annan idrott? 
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Viken/a är klubbens styrkor i samma avseende? 

 

Vad vill ni att allmänheten ska ha för intryck av klubben? Hur gör ni det? 

 

Hur tror ni att allmänheten uppfattar ägarskap i en klubb? Vad kan göras för att 

”trigga/aktivera” deras entusiasm? 

 

Följer klubben marknadsföringstrender, eller behåller sin position genom traditionella rutiner? 

 

Kan trendiga marknadsföringsteknik konkurrera ut de mindre föreningar, vars verksamhet är 

begränsade både till storlek och resurs? 

 

Driver ni någon form av PR i dagens verksamhet? 

 

Siktar ni in på särskilda organisationer vid jakt efter sponsorer för just klubbens idrott? 

 

Vad gör ni för att konkurrera med andra idrotter om att få in sponsorer? 

 

 

Marknadsekonomi: 

 

Hur stor är föreningens omsättning idag och hur mycket har Ni avsett för marknadsföring? 

 

Vilken är Er primära inkomstkälla? 

 

Hur stor andel av klubbens verksamhet uppskattas vara av ideell insats? (Föräldrar som 

hjälper till ex.) 

 

Vad gör ni idag för kringförsäljning för att få in intäkter? (sälja lotter, varm korv, produkter åt 

företag osv.) 

 

 

Varumärke: 
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Hur kan ni utnyttja fördelen med ett starkt varumärke i sammanhang där ni ska marknadsföra 

klubben? 

 

Vad behövs för att föreningen ska ha ett starkt varumärke? 

 

Med ändrade regleringar, kommer det att medföra nya möjligheter för klubbens verksamhet är 

det tänkt? Isåfall hur tror ni att ni kan få fördel/nytta av de? 

 

 

Konkurrens: 

 

Handboll räknas som en de mindre sporterna, hur gör ni för att konkurrera med andra större 

sporter, som ishockey, och som också är en inomhus- och vintersäsongsidrott? 

 

Hur ser ni på ”intern konkurrens” om sponsorer, det vill säga mindre handbollsföreningar mot 

de större? Vad gör ni för att lösa eventuella svårigheter att komma fram? 

 

Hur ser ni på att marknadsföra er förening med hjälp av sociala medier, att exempelvis synas 

på Facebook, blogga på klubbens hemsida och Internet rent generellt? 
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Enkätfrågor 

51%-regeln: 

 

Om den s.k. 51%-regeln skulle tas bort och möjliggöra för externa majoritetsägare, skulle Ni 

då överväga en bolagisering med en sådan ägare? 

 

Om detta skulle vara fallet, vilka tror Ni skulle bli den primära gruppen av intressenter som ni 

skulle vända er mot? 

 

På vilket sätt tror Ni att ett externt ägarskap kommer att påverka engagemanget från 

supportrarna, ur positivt och negativt aspekt? 

 

Vilka möjligheter ser ni med en eventuell regelförändring? Vore det till er för- eller nackdel? 

 

Vad är hoten för klubben vid en regeländring? 

 

 

Marknadsföring: 

 

Hur gör ni idag för att attrahera sponsorer?  

 

Vilka marknadsföringskanaler går ni på nu? (Tidningar, sälja lotter, ungdomar hjälper till med 

matkassar, sociala medier (facebook, internetreklam, hemsidor, etc) och så vidare? 

 

Skulle en förändring av 51%-regeln influera er marknadsföring av klubben utåt? 

 

Vad anser ni är klubbens mest värdefulla punkt/tillgång? (Historia, namnet, stadens stolthet, 

osv)? 

 

Vilken/a är klubbens svaghet i Er jakt på sponsorer jämfört med andra föreningar inom 

samma respektive annan idrott? 

 

Viken/a är klubbens styrkor i samma avseende? 
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Vad vill ni att allmänheten ska ha för intryck av klubben? Hur gör ni det? 

 

Hur tror ni att allmänheten uppfattar ägarskap i en klubb? Vad kan göras för att 

”trigga/aktivera” deras entusiasm? 

 

Följer klubben marknadsföringstrender, eller behåller sin position genom traditionella rutiner? 

 

Kan trendiga marknadsföringsteknik konkurrera ut de mindre föreningar, vars verksamhet är 

begränsade både till storlek och resurs? 

 

Driver ni någon form av PR i dagens verksamhet? 

 

Siktar ni in på särskilda organisationer vid jakt efter sponsorer för just klubbens idrott? 

 

Vad gör ni för att konkurrera med andra idrotter om att få in sponsorer? 

 

 

Marknadsekonomi: 

 

Hur stor är föreningens omsättning idag och hur mycket har Ni avsett för marknadsföring? 

  

Vilken är Er primära inkomstkälla? 

 

Hur stor andel av klubbens verksamhet uppskattas vara av ideell insats? (Föräldrar som 

hjälper till ex.) 

 

Vad gör ni idag för kringförsäljning för att få in intäkter? (sälja lotter, varm korv, produkter åt 

företag osv.) 

 

 

Varumärke: 
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Hur kan ni utnyttja fördelen med ett starkt varumärke i sammanhang där ni ska marknadsföra 

klubben? 

 

Vad behövs för att föreningen ska ha ett starkt varumärke? 

 

Med ändrade regleringar, kommer det att medföra nya möjligheter för klubbens verksamhet är 

det tänkt? Isåfall hur tror ni att ni kan få fördel/nytta av de? 

 

 

Konkurrens: 

 

Ishockey räknas som en av de större sporterna, hur gör ni för att konkurrera/behålla era 

sponsorer mot andra inomhusidrott, som exempelvis handboll som till de mindre sporterna? 

 

Hur ser ni på ”intern konkurrens” om sponsorer, det vill säga mindre ishockeyföreningar 

gentemot de större? Vad gör ni för att lösa eventuella svårigheter att komma fram? 

 

Hur ser ni på att marknadsföra er förening med hjälp av sociala medier, att exempelvis synas 

på Facebook, blogga på klubbens hemsida och Internet rent generellt? 
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Enkätfrågor 

 

Frågor med rangordning är 1 starkast och ju högre siffra desto svagare. 

 

Kön: 

 

Man  Kvinna 

 

 

Ålder: 

 

Under 25 25-34 35-44 45-60 61 och uppåt 

 

 

Idrottsintresserad: 

 

Ja  Nej   

     

 

Utövar du någon aktivitet/träning: 

 

Ja  Nej 

 

 

Är du aktiv i någon förening: 

 

Ja  Nej    

  

 

 

Är du mer intresserad av: 

 

Inomhusaktivitet Utomhusaktivitet Spelar ingen roll 
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Föredrar du att: 

 

Vara åskadare   Aktivt delta  

  

 

 

Känner du till vad det finns för idrottsföreningar i din stad: 

 

Ja  Nej   

 

 

När var den senaste gången du var på en match/aktivitet, sedan: 

 

En vecka En månad Tre månader Ett halvår Ett år  Minns ej 

 

 

När var den senaste gången du var på en match/aktivitet anordnad av lokal (nära 

bostaden) idrottsförening, sedan: 

 

En vecka En månad Tre månader Ett halvår Ett år  Minns ej 

 

 

Vilken tror du är en idrottsförenings största inkomstkälla, rangordna 1-4: 

 

Sponsorer Försäljning Donationer Statligt bidrag  Övrigt 

 (Biljett,     (Specificera) 

försfriskning etc)     

      __________ 

 

 

Vad är det som gör att du närvarar på sportmatcher, rangordna alternativen 1-3: 
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Sammanhållningen Tjusningen Spänningen  Övrigt 

     Ex:__________ 

 

Vad är det som gör att du inte närvarar på sportmatcher, rangordna alternativen 1-3: 

 

Priskostnaden Ointresse Ej informerad Övrigt 

     Ex:__________ 

 

 

Skulle en satsning i sociala medier få din uppmärksamhet: 

 

Ja  Nej 

 

 

Om ja, vilken/a av följande skulle vara mest effektiv eller väcka ditt intresse, rangordna 

1-5: 

 

Facebook Twitter Podcast Nätvideo Blogg Övrigt 

     Ex:______ 

 

Om nej, varför inte: 

Ex:___________________ 

 

 

Tror du att en idrottsförening kan drivas utan att marknadsföra sig: 

 

Ja  Nej 

 

 

Vad tror du blir konsekvensen av att inte marknadsföra idrottsföreningen: 

 

Försvinner  Varken växer  Växer  Vet ej 

  eller krymper 
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Vilken typ av exponering av idrottsklubbens aktiva upplever du som trevligast? 

Rangordna alternativen 1-5: 

 

PR/Jippo  Lott/Produktförsäljning  Matkassepackning 

 

Sportsliga framgång Media(TV/Radio/Internet)  Övrigt:________ 

 

 

Hur viktigt eller oviktig är de aktivas förmåga att kommunicera klubbens värden för att 

informera samhället om klubbens verksamhet: 

 

Mycket  Ganska  Mindre  Inte alls 

viktigt  viktigt  viktigt  viktigt 

 

 

Hur viktigt är kunskapen om föreningens kärnvärden hos de aktiva för att du ska följa 

eller bli aktiv i föreningen: 

 

Mycket  Ganska  Mindre  Inte alls 

 

 

Vilken skillnad skulle det göra för föreningens image/brand, om alla aktiva tydligt 

kunde kommunicera föreningens värderingar på kortare tid än en minut: 

 

Mycket stor  Stor  Liten  Ingen 

skillnad  skillnad  skillnad  skillnad 

 

 

Skulle du känna stolthet om din stads idrottsklubb skördade framgångar? 

 

Ja   Nej 
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Om du inte var intresserad i början, skulle du bli engagerad (mer engagerad för dig som 

är intresserad) att följa föreningens aktiviteter om den når sportsliga framgångar? 

 

Ja   Nej 

 

 

Vilken typ av marknadsföring skulle få din uppmärksamhet kring idrottsföreningens 

verksamhet? Rangordna efter effektivast metod 1-6: 

 

Direkt reklam Event aktivitet Internet/Hemsida 

 

Mobilmeddelande Annonser  Radio reklam   

 

Övrigt_______________ 

 

 

Vad värderar du mest/avgör när du ska bestämma att vara delaktig i en idrottsförening, 

rangordna alternativen 1-5: 

 

Dess värderingar Dess samhälleliga insats  Dess umgänge 

 

Dess aktivitet Dess image   Övrigt 

 

 

Vilka andra aktiviteter tror ni är de som också drar ifrån intresset till att närvara 

klubbens matcher/aktiviteter? Rangordna alternativen 1-4. 

 

Bio Tv-spel Shopping Fika  Övrigt 

     Ex:_________ 

 


