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Förord 
Vi vill passa på att tacka alla de som gjort denna uppsats möjlig. Våra informanter Roland 

Pettersson och Erik Nilsson som var ansvariga för SM-finalen samt Lars Ekholmer, 

marknadsansvarig för AIK innebandy. Vi vill även tacka vår handledare Karl Gratzer och 

våra kära opponenter för all den support och guidning som givits under denna uppsats. 

Sist men inte minst vill vi tacka alla inblandade under SM-finalen som bjöd på en riktigt 

trevlig stämning. 
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Sammanfattning 
Intresset för det undersökta fenomenet, uppmärksammades av en slump då vi tog del av 

publiksiffran från förra årets SM-final i innebandy. För oss med en uppväxt på ishockeyrinken 

tyckte vi det var helt otroligt att SM-finalen fyllde hela globen. Ishockeyn hade inte ens fyllt 

Globen på 4 år, hur kunde en ung sport som innebandy klara detta? Dessutom var det 

intressant att publikkontrasten mellan en seriematch och SM-finalen för innebandy var hela 

14 gånger större. Ur detta skapades vår problemformulering; På vilket sätt skiljer sig 

marknadsföringen mellan SM-finalmatchen i innebandy och en seriematch i innebandy och 

vilka likheter kan urskiljas?  

 

Syftet var att beskriva vad AIK innebandy och arrangörerna för SM-finalen i innebandy gör 

för att locka publik till sina seriespelsmatcher respektive sitt finalevenemang. Samtidigt som 

eventuella likheter respektive skillnader mellan de två aktörernas marknadsföring belyses. 

 

För att göra fenomenet forskningsbart valdes att endast titta på AIK innebandy och deras 

marknadsföring. Vi valde att göra två intervjuer samt en fältstudie för att få svar på vårt 

problem. Vi valde att intervjua Erik Nilsson och Roland Pettersson som är ansvariga för SM-

finalen samt Lars Ekholmer, marknadsansvarig för AIK innebandy. Fältstudien genomfördes 

under SM-finalmatchen, där cirka 400 respondenter fick svara på frågan; Hur fick du först 

reda på att SM-finalen ägde rum? 

 

De resultat som framgick ur undersökningen var att många avseenden i SM-finalens och 

AIK’s marknadsföring var densamma, dock var det ett fåtal skillnader. SM-finalens allmänna 

kännedom fungerar som en snöboll i rullning och lockar en stor del av publiken av sig själv. 

Genom vår fältstudie framgick det att endast 37% hade fått reda på att SM-finalen ägde rum 

via någon mediekanal. Det framgick även ur intervjuerna att AIK och SM-finalen använde sig 

av traditionell marknadsföring i form av de 5 P:na. Dessutom har de två aktörerna som mål att 

erbjuda publiken en upplevelse. SM-finalen vill även förmedla ett budskap om att innebandyn 

står för begrepp som; fart, fläkt och ungdomlighet. 

Både arrangörerna för SM-finalen och Lars Ekholmer ser gärna att innebandyn i framtiden 

växer som sport och får ett större erkännande hos det svenska folket. 
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Abstract 
The phenomenon that this study has intention to investigate came to us as a coincident when 

we saw the average of spectators from last year’s Swedish championship finals (SCF). Both 

of us were raised in a ice hockey rink, so we were really surprised hearing that the SCF was 

able to fill the whole Globe arena. It’s been four years since ice hockey managed to do such a 

thing, but how does a young sport as floorball handle it? Although the difference of spectators 

at a floorball game in the series compared to the SCF is fourteen times bigger. From this 

information we created our question formulation; In which way does the marketing for a 

series game and for the SCF differ and what are the likenesses? 

 

The purpose was to describe what AIK floorball and the promoters of the SCF do to attract 

spectators to each game, and at the same time highlight their marketing likenesses and 

differences. 

 

We made a contiguousness by only looking at AIK floorball and their marketing. We 

accomplished two interviews and one field study to get answers to our phenomena. The 

persons we interviewed were Erik Nilsson and Roland Pettersson, who are responsible for the 

SCF and Lars Ekholmer, marketing executive for AIK floorball. The field studie took place 

during the SCF final and approximately 400 spectators were asked; How did you first find out 

that the Swedish Championship final took place? 

 

The results that came out of the study was that the marketing for the SCF and AIK floorball 

were in many ways the same, however a few differences were noticed. The public attention 

for the SCF is growing faster and faster like a rolling snowball so that the event itself attracts 

spectators.  Through our field studie it came to our acknowledge that only 37% was informed 

by any mediachannel that the SCF final took place. It also appeared that AIK and the SCF 

used traditional marketing, such as the 5 P:s. Furthermore are the goal for the two performers 

too offer a experience to the spectators. The SCF would also like to put across that floorball 

are; speed, breeze and youth. Both promoters for the SCF and Lars Ekholmer would like 

floorball to grow as a sport and to see that floorball is getting a bigger recognition from the 

Swedish country.  
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1. Inledning 

I detta avsnitt beskrivs innebandyns historia och framväxt på ett övergripligt sätt. Dessutom 

presenteras djupare problemdiskussion, frågeställning och syfte under detta avsnitt. Det 

framgår även vilka avgränsningar som väljer uppsatsen utformning.  

 

Innebandy är en sport som har sin grund i Sverige. Det är oklart vem som enskilt uppfann 

sporten, men det var under sent 1960-tal och tidigt 1970-tal som sporten började spelas som 

hobby och lek inom vissa skolor och föreningar. Då användes plasttillverkade klubbor med 

kvalitet av sämre karaktär och oftast användes en tennisboll som boll. En man vid namn 

Crister Gustafsson uppmärksammade problemet med utrustningen samtidigt som han såg hur 

populär sporten innebandy hade kommit att bli. Gustafsson bestämde sig därför att börja 

tillverka innebandyklubbor i Sverige. Tidigare hade klubborna importeras ifrån olika länders 

leksaksaffärer. När tillverkningen startades inom svenska gränser så kunde kostnaderna för 

sportens utrustning sänkas och klubborna tillverkades med bättre kvalitet. Detta gav fler 

skolor och intressenter möjligheten att kunna implementera innebandyn i deras undervisning1. 

 

Intresset för sporten blev större med tiden och de var under 1980-talet som innebandyn slog 

igenom stort. Den 7 november 1981 på stadshuset i Sala instiftas det Svenska 

innebandyförbundet. Året därpå fick alla lag som ville ställa upp i en turnering som kallades 

Svenska cupen, vilket idag är motsvarigheten till svenska mästerskapen2, SM. 

 

Innebandyn hade stor utbredning under 1980-talet genom ryktesspridningen och det blev en 

självklarhet att spela innebandy under gymnastiklektionerna i skolan eller som uppvärmning 

inför andra sportgrenar3. Den 28 september 1985 hade innebandyn spridits och utvecklats så 

långt att den första landskampen, mellan Sverige och Finland, ägde rum under denna dag. 

Den första landskampen som direktsändes på TV spelades den 2 december 1989. Det dröjde 

sedan fram till 1994 då det första europeiska mästerskapet skulle spelas. Två år senare när 

samma europeiska mästerskap skulle spelas återigen, så hade sporten nått större delen av 

världen så att mästerskapet istället ändrades till ett världsmästerskap4.  

                                                
1 Fasth, M, 1996, sid 7-9 
2 Ibid, sid 12 
3 Ibid, sid 8 
4 Ibid, sid 15 
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Idag har det spelats 6st världsmästerskap, och Sverige har vunnit samtliga5. Det råder inga 

tvivel om att sporten är attraktiv då antalet licensierade innebandyspelare uppgår till 

120 239st6. Det motsvarar nästa dubbelt så många som ishockeyns licenserade spelare7. 

Innebandy har med andra ord blivit Sveriges näst mest populära idrott efter fotbollens 

252 553st licenserade spelare8. 

 

1.1 Problembakgrund 

Intresset för ämnet som denna studie berör, uppmärksammades av en slump. Vi som är 

författare till denna uppsats har ett brinnande idrottsintresse. Därför uppmärksammade vi 

fjolårets publiksiffra på SM-finalen i innebandy. Att SM-finalen i innebandy hade fullsatt i 

Globen var något som föll väldigt intressant9. Efter detta föll det sig naturligt att undersöka 

vidare i detta ämne, hur många är det egentligen som går och tittar på innebandy? Vi har båda 

haft ett fokuserat intresse för ishockey, både som utövare och åskådare. Det var här intresset 

väcktes att skriva om just innebandy, hur kan innebandy fylla Globen när inte ens ishockey 

har gjort det på 4 år10? Trots att antalet licenserade spelare som utövar innebandy är stort så är 

intresset ifrån supportrar och allmän publik väldigt lågt. Från säsongen 1990/91 t.o.m. 

2007/08 så har publiksnittet för varje innebandymatch ökat ifrån 113st till 1 179st11. Det 

motsvarar siffror som förhållandevis är lågt till jämförelse med andra sporter. Ishockeyn har 

65 881st12 licenserade spelare samtidigt som publiksnittet för varje seriematch ligger på 

6 255st13 under säsongen 2007/08.  

 

Däremot så är publiksnittet högre i både innebandy och ishockey när det är slutspel. 

Innebandyns slutspel uppvaktas i snitt av 2 068st14 åskådare, d.v.s. nästan dubbelt så många 

som under ordinarie seriespel. Även ishockeyn lockar fler åskådare under slutspelet då 

publiksnittet ligger på 7 134st15.  

                                                
5 http://www.innebandy.se/templates/Page____2405.aspx 2008-04-22 
6 http://www.innebandy.se/templates/Page____1100.aspx 2008-04-22 
7 http://www.swehockey.se/files/{6FB1A096-75F9-4B87-99DD-BE21A0A69239}.pdf 2008-04-22 
8 http://www.svenskfotboll.se/t2svff.aspx?p=152178 2008-04-22 
9 http://www.innebandy.se/templates/Page____1992.aspx 2008-05-12 
10 http://www.difhockey.se/match.php?id=1908 2008-05-12 
11 http://www.innebandy.se/templates/Page____997.aspx 2008-04-22 
12 http://www.swehockey.se/files/{6FB1A096-75F9-4B87-99DD-BE21A0A69239}.pdf 2008-04-22 
13 http://www.swehockey.se/files/{A58FF661-F2C0-4392-B9D7-DEADFB40B54F}.pdf 2008-04-22 
14 http://www.innebandy.se/templates/Page____997.aspx 2008-04-22 
15 http://www.swehockey.se/files/{A58FF661-F2C0-4392-B9D7-DEADFB40B54F}.pdf 2008-04-22 
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Anmärkningsvärt är det dock när SM-finalen för både ishockey och innebandy äger rum så 

når publiksiffrorna sitt tak. Den 19 april 2008 spelades SM-finalen i innebandy inför 14 397st 

åskådare16. Det betyder att intresset för sporten tilltalar storpublik, bara det finns plats. I 

innebandysammanhang så är det för närvarande endast SM-finalen inom innebandy som 

spelas i en så stor arena som Globen17. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Innebandy är den sport som utövas av näst flest aktiva personer18, trots detta är innebandy 

bara den 5:e mest av publik besökta sporten19.  Det är tydligt att åskådarnas intresse för 

innebandy är tämligen sviktande. Generellt så lockar en slutspelsmatch ungefär dubbelt så 

mycket publik som under en ordinarie seriespels match. Medan en SM-final lockar upp till 14 

gånger mer åskådare än under seriespels matcher. Hur kommer det sig då att publiksnittet för 

innebandyns seriematcher kan ligga så pass långt under den max kapacitet som en 

innebandymatch annars kan locka? Detta kan bero på en mängd faktorer, denna uppsats 

tänker syna detta problem utifrån ett marknadsföringssynsätt. Sportmarknadsföringen är 

påbyggt på existerande teorier inom den traditionella synen på marknadsföring. Mullin et al 

anser att eftersom sport är serviceorienterad så skall marknadsföringsmixen utökas med 

publicitet20. Ett annat intressant perspektiv är icke traditionell marknadsföring, Lisa Murray 

marknadschef för Octagon ett företag som är specialiserade på icke-traditionell 

marknadsföring menar att skiftet av pengar som gick från traditionell till icke-traditionell 

marknadsföring, gjorde att företagen insåg att det finns mer än TV och radio reklam och att 

icketraditionell marknadsföring kan ge samma effekt, om inte mer21. Behrer och Larsson 

skriver om Event Marketing som innebär att man samordnar kommunikationen kring ett eget 

skapat eller sponsrat evenemang. I Event Marketing är evenemanget en aktivitet som samlar 

målgruppen i tid och rum; ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap 

kommuniceras22. Utifrån dessa ansatser synas SM-finalen i innebandy samt AIK innebandys 

marknadsföring.  

 

                                                
16 http://www.innebandy.se/templates/page____90630.aspx 2008-04-22 
17 http://www.smfinal.se/nyhet.asp?id={E900835E-B38A-4FE0-8A43-DDCC25D13330}&meny=2 2008-04-22 
18 Bilaga 2 
19 Bilaga 1 
20 Mullin et al, 1993, sid.36 
21 http://www.dagensmedia.se/mallar/dagensmedia_mall.asp?version=115421 2008-05-22 
22 Behrer & Larsson ,1998, sid.18 
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1.3 Problemformulering   

På vilket sätt skiljer sig marknadsföringen mellan SM-finalmatchen i innebandy och en 

seriematch i innebandy och vilka likheter kan urskiljas?  

 

1.4 Syfte 

Uppsatsen har till uppgift att beskriva vad AIK innebandy och arrangörerna för SM-finalen i 

innebandy gör för att locka publik till sina seriespelsmatcher respektive sitt finalevenemang. 

Samtidigt som eventuella likheter respektive skillnader mellan de två aktörernas 

marknadsföring belyses. 

 

1.5 Avgränsningar 

Alla föreningar förutom AIK har uteslutits ifrån denna uppsats grunder och resultat. 

Anledningen till att just AIK valdes var för att de först och främst är en storklubb i innebandy, 

och en storklubb generellt sett. De har ett etablerat varumärke hos sportpubliken23. Dessutom 

bedriver laget sin verksamhet i Stockholm där uppsatsen skrivs. Det skulle tidsmässigt vara 

mer omständigt att undersöka en förening utanför Stockholmsområdet. Eftersom AIK är ett av 

de två finallagen, passar det bra att skriva om de då vi även undersöker SM-finalmatchen. All 

information kring SM-finalen i innebandy behandlar endast finalen som spelades under 

säsongen 2007/08. Denna uppsats belyser endast högsta serien, Superligan, för herrar och vi 

berör enbart åskådarperspektivet, med andra ord publiken i arenan. Vi har därför valt att inte 

undersöka TV-publiken. 

 

 

 

                                                
23 http://www.aik.se/aikindex.html?/klubben/klubben.html 
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2. Metod 

Här förklaras hur problemformuleringen har gjorts forskningsbar och om detaljer kring vad 

vi har valt att forska om. De tillvägagångssätt som används under hela uppsatsens 

uppbyggnad beskrivs. Kapitlet innefattar även hur pålitlig informationen som ges är. Samt 

hur relevant den data som presenteras är för fenomenet som undersöks. 

 

2.1 Tillvägagångssätt 

För att kunna samla information som knyter an till uppsatsens problemformulering så grundar 

sig forskningen på både kvantitativa och kvalitativa ansatser. Till vår hjälp har det används en 

del sekundärdata, men i huvudsak bygger uppsatsen på primärdata. Det innefattar bl.a. 

intervjuer(PRIMÄR)., men också befintligt material och statistik (sekundär) samt utifrån en 

fältstudie (PRIMÄR). Intervjuerna hölls för att skapa en bredare bild av fenomenet medan 

fältstudien och det historiska materialet användes för att ge mer konkreta svar. 

 

Den första intervjun ägde rum 2008-04-11 på Globe Arena Hotel beläget intill Globen i 

mitten av Stockholms stad. Personerna som intervjuades var Roland Pettersson och Erik 

Nilsson. Pettersson var projektledare för hela SM-final evenemanget och Nilsson var 

marknadsansvarig. Till intervjun användes ett tidigare redan strukturerat frågeformulär24 som 

lästes upp och svaren som erhölls sparades på både diktafon och i form av anteckningar.  

Den insamlade informationen samanställdes sedan för att kunna användas i en senare djupare 

analys.  

 

Lördagen den 14 april 2008 spelades SM-finalen i Globen, Stockholm. Vid detta tillfälle 

utfördes fältstudien. Den bestod av en fråga om hur den tillfrågade hade fått reda på att SM-

finalen spelades just denna dag och på denna plats. Omkring 400st personer blev frågade 

under periodpauserna och samtliga kunde bidra med sitt svar. Även denna information 

sammanställdes i form av tabeller och diagram för att användas i ett senare analysavsnitt. 

 

Den andra intervjun hölls på Upplandsgatan 65 i centrala Stockholm tillsammans med Lars 

Ekholmer som arbetar som information/marknadschef för AIK innebandy. Ekholmer fick 

                                                
24 Bilaga 3 
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svara på frågor som rörde både AIK innebandy och allmänt om idrotten innebandy. Många 

frågor kring AIK innebandyverksamhet användes för att kunna erhålla djupare förståelse om 

deras klubbverksamhet. Även dessa frågor hade skapats i förväg25 och hela intervjun sparades 

på diktafon i kombination med anteckningar. 

Sammanställningen av intervjuerna inleddes 2008-05-05 och avslutades 2008-05-07 efter att 

all väsentlig information har renskrivits ifrån diktafoninspelningarna och anteckningarna. 

Bägge författarna till uppsatsen utförde sammanställningen gemensamt. Den ena såg till att 

notera alla viktiga aspekter på dator medan den andra analyserade det väsentliga ur det 

inspelade ljudmaterialet. Efter varje ställd fråga pausades inspelningen och svaren utformades 

i samspråk mellan båda författarna till denna uppsats. 

 

2.2 Primärdata 

Den typen av primärdata som har inskaffats under uppsatsens process infattar två intervjuer 

och en fältsrudie. Den ena intervjun är utförd tillsammans med projektledaren och 

marknadsansvarig för SM-finalen i innebandy, Roland Svensson och Erik Nilsson. Den andra 

intervjun är utförd med AIK innebandys information/marknadschef Lars Ekholmer.  

Fältstudien som utfördes ägde rum då SM-finalen i innebandy spelades säsongen 2007/08, där 

ett urval från publiken var respondenter.  

 

2.3 Sekundärdata 

Som sekundärkälla har information ifrån en mängd olika ansatser använts. Information sopm 

har samlats ifrån litteraturer, tidigare utförda diagram och statistik samt ifrån tidigare utförda 

artiklar, intervjuer och uppsatser. Anledningarna till den valda litteraturen kommer under ett 

separat avsnitt i detta kapitel (2.6 Val av Teori). 

 

2.4 Metodkritik 

Intervjuerna som har utförts var noga förberedda i förväg. Då vi endast intervjuar de 

ansvariga för marknadsföringen, är vi medvetna om att vissa delar av deras marknadsföring 

inte kommer fram. En del svar kanske inte överensstämmer med hur det egentligen förhåller 

                                                
25 Bilaga 4 



 12 

sig i verkligheten. Vi ser dock att vi använt oss av den metod som bäst undersöker fenomenet. 

Även fältstudien skulle ha blivit bättre utförd om frågorna hade ställts av flera personer vid 

ingångarna till alla som passerar. Detta skulle gett ett högre antal tillfrågade och på så vis 

stärka trovärdigheten på studien. Vi är medvetna om att svarsalternativen i undersökningen 

överlappar i vissa avseenden då alternativet ”förening” kan uppfattas som både ”Internet” och 

”bekant”. Detta får dock inte allt för stora konsekvenser för uppsatsen i helhet. 

 

2.5 Källkritik 

Det går inte att dra allt för stora slutsatser ifrån resultatet eftersom respondenterna kommer 

ifrån en klubbförening, en ledningsorganisation och ifrån ett slumpmässigt26 urval av 

åskådarna på SM-finalen i innebandy. 

 

Eftersom uppsatsens problemformulering har AIK innebandy som den enda föreningen att 

granska så har övriga föreningar uteslutits då de återfinns som irrelevanta för uppsatsen.  

Däremot så har hela undersökningen i stort sätt ägt rum vid samma tillfälle. Det kan därför 

vara missgynnande att ta alla resultat förgivna och direkt applicera på framtiden. 

 

2.6 Val av Teori  

Vi har inför denna uppsats läst om tidigare forskning som berör sportmarknadsföring och 

därifrån valt litteratur som vi anser vara lämplig. Flera av författarna anses vara grundare eller 

ledande inom sina områden, vilket stärker valet av litteratur27. Dock anser vi att SM-finalen i 

innebandy visar att det är möjligt att skapa ett Event med sport i grunden. Vi har därför även 

valt litteratur om Event Marketing. Där har vi främst använt oss av Behrer och Larsson som 

var först i Sverige med att sammanställa en bok om Event marketing.  

                                                
26 Ibid sid.84 
27 http://www.idrottsforum.org/reviews/items/larbjo_mullinetal.html 2008-05-21 
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3. Teoretisk referensram 
 

I teorikapitlet berörs mestadels sportmarknadsföring men i vissa avseenden även event 

marketing. I detta avsnitt nämns teorier från respektive område. Dessa teorier kommer 

användas då vi ska tolka empirin i senare analysavsnitt. Vi har även underlättat för läsarna 

genom att översätta de begrepp som är möjliga från engelska till svenska. 

 

3.1 Sportmarknadsföring 

Sportmarknadsföring som ett begrepp myntades för första gången då man beskrev de 

aktiviteter som användes till konsument och industriprodukter (produkter som används för att 

producera en annan) och av marknadsförare som mer och mer började använda sport som en 

påverkansstrategi28.  I dagsläget har Mullin et al en annan definition på sportmarknadsföring, 

han skriver att: 

 

”Sportmarknadsföring består av alla aktiviteter som är designade för att möta behoven från 

sportkonsumerande genom en utbytesrelation”29.  

 

Shank skriver att en av de största utmaningarna för sportmarknadsförare är att hela tiden 

försöka hålla jämna steg med den ständiga utvecklingen inom sportvärlden30. 

Vidare nämner Mullin et al de två komponenterna inom sportmarknadsföringen; 

marknadsföring av sport och marknadsföring genom sport31. Shank har däremot en egen 

version av detta, han beskriver sportmarknadsföring som; ”De specifika applikationerna av 

marknadsprinciper och processer till sport produkter och marknadsföringen av ickesport 

produkter genom associationer till sport”32. Både Shank och Mullin et al skriver om 

marknadsföring av sport och genom sport, denna uppsatts berör dock endast marknadsföring 

av sport. 

 

                                                
28 Mullin et al, 1993, sid 6 
29 Ibid sid.6 
30 Shank, 2005,  preface 
31 Mullin et al, 1993, sid.6 
32 Shank, 2005, sid.3 



 14 

En av de viktigaste frågorna som sportmarknadsförare måste förstå är varför konsumenter 

väljer en sportprodukt framför en annan produkt33.  

Det är få produkter som är lika öppna för interpretation som sportprodukter. Peter Bavasi som 

jobbade för baseboll laget Cleveland Indians menade;  

 

”Marketing baseball isn’t the same as selling a soap or bread. Your’re selling a memory, an 

illusion”34.  

 

Det är just detta som är svårigheten med sportmarknadsföring, varje fan och varje deltagare 

skapar en egen illusion. Varje golfrunda, fotboll och innebandymatch ger sin egen upplevelse. 

Det är helt enkelt svårt att ”sälja in” fördelarna med sport eftersom de är svåra att förutspå35. 

Shank menar att en stor svårighet med att marknadsföra sport är just dess spontanitet36. Den 

största delen av marknadsföring av sport bör läggas på utvidgning av produkten, hellre än på 

bara kärnprodukten. Detta är viktigt eftersom marknadsförare inte har någon kontroll över hur 

bra ett lag spelar eller hur exempelvis vädret påverkar en skidtävling37. 

 

Shank nämner att folk inom sportorganisationer har förstått att de inte bara konkurrerar med 

sport i allmänhet utan även med övrig underhållning, exempelvis bio och konserter. Shank 

nämner därför NBA (U.S.A’s högsta liga inom basket) som valt att göra deras årliga All-Star 

match till ett helt Event för att marknadsföra ligan. Istället för att bara spela en match, är nu 

detta Event ett 4-dagars nöje38. 

 

3.2 Sportmarknadsföringsmixen 

Marknadsföringsmixen är ett samlingsnamn för de verktyg en marknadsförare kan konkurrera 

med för att skilja sig från sina konkurrenter39. 

Shank skriver om att sportmarknadsföring oftast relateras till begrepp som reklam, sponsring 

och publicitet40. Han skriver att denna syn är delvis sann men sportmarknadsföring innefattar 

även Kotlers traditionella syn på marknadsföringsmixen, de fyra P:na; produkt, pris, plats och 
                                                
33 Mullin et al, 1993, sid.10 
34 Shank, 2005, sid. 4 
35 Mullin et al, 1993, sid.14 
36 Shank, 2005,  sid.4 
37 Mullin et al, 1993,  s.16 
38 Shank, 2005,  sid.4 
39 Behrer och Larsson, 1998, sid.57 
40 Shank, 2005,  sid.27 
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påverkan. Enligt Mullin et al bör denna mix utökas i samband med sport, anledningen är att 

sport är service orienterad. Därför behövs ytterligare ett ”P” och det är publicitet41. 

Denna fullständiga mix är en koordinerad samling av aktiviteter som sportorganisationer skall 

nyttja för att möta sina mål och uppfylla kundernas behov42.  

Nedan är Mullin et als version av sportmarknadsföringsmixen, där utöver de 4:pna publicitet 

även ingår. 

 

 

 

43 

 

 

3.2.1 Produkt 

Enligt Kotler så är grunden för all verksamhet en produkt eller ett erbjudande. Ett företag 

skall alltid sträva efter att få sin produkt eller erbjudande bättre i den mån att kunder väljer 

deras produkt snarare än konkurrenten och p.g.a. detta betala mer44.  

 

Vad är då en sportprodukt? Mullin et al anser att den mest grundläggande sportprodukten är 

olika spelformer, exempelvis ishockey, fotboll och innebandy, som förbrukas samtidigt som 

                                                
41 Mullin et al, 1993, sid.36 
42 Shank, 2005,  sid.27 
43 Mullin et al, 1993, sid.207 
44 Kotler, P, 1999, sid.124 

Sportmarknadsföringsmixen  
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den produceras45. Shank skriver att ett av de största problemen för marknadsförare är att 

förstå sportproduktens natur. Enligt honom är en sportprodukt en vara, en service eller en 

kombination av dessa. Framställt för att skapa förmåner för åskådare, deltagare eller 

sponsorer46. Att exakt definiera vad som är en produkt inom sportsammanhang är något som 

är otroligt svårt. Stotlar skriver att en sportprodukt är allt som en speciell organisation gör 

tillgängligt för konsumenten. Han skriver vidare att en del sportorganisationer endast sysslar 

med tjänster och att denna tjänstesektor är oerhört stor47.  Shank menar att 

sportmarknadsförare säljer produkter som i stort sett är ”ett paket av förmåner”48. Mullin et al 

menar att en sportprodukt oftast är en del av ett totalt nöjespaket. Han anser att 

sportprodukten konsumeras tillsammans med relaterade aktiviteter. Han tar som exempel upp 

halvtidsunderhållning och cheerleaders som ”relaterade aktiviteter”49. Som nämndes tidigare 

anser Mullin et al att det bör läggas ner mest energi på utvidgningen av själva kärnprodukten, 

då kärnprodukten i sig är svår att styra. 

 

Shank delar in sportprodukter i fyra olika kategorier, de är; sportevent, sportprodukter, träning 

och sportinformation. Sportevent är den huvudsakliga kategorin vilka övriga tre grundats på. 

Utan tävlingar och matcher skulle vi inte behöva sportprodukter eller de övriga 

kategorierna50. Eftersom uppsatsen endast berör sportevent, lämnas ingen information av de 

resterande kategorierna. 

 

3.2.2 Pris 

Pris är det verktyg som skiljer sig mot de övriga P:na. Kotler menar att detta P är det ända 

verktyg som ger intäkter, de övriga ger bara utgifter51. Priset är enligt Shank det uppfattade 

värdet för en särskild sportprodukt52.  

 

Priset är den variabeln inom marknadsföringsmixen som oftast manipuleras för att uppnå en 

effekt på marknaden. Det finns enligt Mullin et al tre anledningar till detta. Den första är att 

pris är den variabeln som har lättats att ändras. För det andra så är priset ett av de effektivaste 

                                                
45 Mullin et al, 1993,  sid.228 
46 Shank, M, 2005,  sid.16 
47 Stotlar, K, 2001,  sid.100-101 
48 Shank, 2005,  sid.216-217 
49 Mullin et al, 1993, sid.137 
50 Shank, 2005,  sid.17 
51 Kotler, P, 1999, sid.127 
52 Shank, 2005,  sid.397 
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verktygen i vissa marknadsdicipliner, främst där behov och efterfrågan är elastisk. För det 

tredje är priset lätt att kontrollera och förändringar är lätta att kommunicera, vilket gör det 

lättare att ändra kundernas uppfattning. Pris och värde går enligt Mullin et al hand i hand. Han 

menar att konsumenternas uppfattade värde alltid måste tas i beaktning vid olika 

prissättningsstrategier. En av de mest fundamentala uppfattningarna om konsumenterna är att 

de kopplar värde till priset. Mullin et al skriver att för vissa konsumenter kan en gratisprodukt 

helt sakna värde medan en dyr produkt genast erhålls ett högre värde53. 

 

Många sportföretag använder sig av en traditionell, kostnadsorienterad prisstrategi, där första 

steget är att räkna ut kostnaderna för produktionen, marknadsföringen och distribution. Steget 

efter detta är att lägga på sin önskade vinstmarginal54. Shank menar istället att den vanligaste 

prissättningen för sportmarknadsförare är differentierad prissättning, som utmärker sig genom 

att sälja samma produkt eller tjänst till olika köpare för olika pris. Eftersom sportmarknaden 

är heterogen och unik samt att det existerar olika målmarknader, är differentierade 

prissättningsstrategier de mest förekommande55. 

 

3.2.3 Plats (Distribution) 

Kotler skriver att; ”Alla leverantörer måste bestämma sig för hur de ska göra sina varor 

tillgängliga för den avsedda marknaden”56. 

Det som är viktigt att tänka på när man talar om plats inom sportmarknadsföring är att man 

måste ta hänsyn till att vissa sporter involverar okontrollerbara topografiska och geografiska 

begränsningar, exempelvis kräver slalomtävlingar berg för att kunna utövas. Detta kan knytas 

till tidigare avsnitt, dvs. att en sportprodukt konsumeras samtidigt som den produceras. 

Sporter på lättillgängliga platser borde därför exponeras till max, samtidigt som man inte kan 

förvänta sig särskilt stort publikintresse på svårtillgängliga platser57.  

 

Shank skriver om mellanhänder och om vikten av deras arbete att underlätta distributionen 

mellan konsument och producent. Han tar bl.a. upp media som i och med att de sänder 

matcher och liknande på TV och biljettförsäljning som två exempel på mellanhänder för 

                                                
53 Mullin et al, 1993,  sid.158 
54 Stotlar, 2001,  sid.104 
55 Shank, 2005,  sid..420 
56 Kotler, P, 1999,  sid.131 
57 Mullin et al, 1993, sid.228 
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sportevent. Shank menar att det är typen av sportprodukt som styr vilken sorts funktion 

mellanhanden skall bedriva58. Shank är inne på samma spår som Mullin et al; 

 

”The primary distinction is that the game is produced and consumed simultaneosly at the 

”place” of distribution.59”   

 

Med detta menar Shank att produkten/tjänsten förbrukas på samma plats där den införskaffats. 

De är dessa tankar som leder oss in på diskussionen om vikten av anläggningen vid 

genomförandet av ett evenemang. Enligt Shank så har U.S.A lagt ner uppskattningsvis 16 

miljarder dollar på nya arenor det senaste 10 åren60. Detta stärker bevisen om att 

anläggningen spelar en stor roll vid ett event. Mullin et al skriver att det även är viktigt vart 

anläggningen är belägen. Helst skall anläggningen såsom en arena vara belägen nära en högt 

trafikerad väg eller en plats där man kan förvänta sig hög frekvens av affärsverksamhet. 

Enligt Mullin et al accepterar inte publiken mer än en timmes resväg för att ta sig till en 

medelstor arena61. Det är även viktigt att det närliggande området inte uppfattas som hotande, 

detta leder enligt Mullin et al till minskad försäljning62. Att förändra platsen kan vara en 

mycket dyr och svår process, tillskillnad mot att exempelvis ändra priset. Därför skall man 

välja plats med mycket stor omsorg63. 

 

3.2.4 Påverkan 

 

”People will not buy a product if they do not know it exists.” 

 

Citatet ovan är hämtat ifrån Stotlar som menar att det är svårt för konsumenter att köpa en 

produkt om de inte vet om att den existerar64. Kotler skriver att påverkan är alla de 

kommunikationsverktyg som ser till att ett budskap når den avsedda publiken65. Arrangörer 

                                                
58 Shank, 2005,  sid.370-371 
59 Ibid sid.383 
60 Ibid sid.383 
61 Mullin et al, 1993, s.229 
62 Ibid sid.231-232 
63 Stotlar, 2001,  sid.110 
64 Ibid sid.. 235 
65 Kotler, P, 1999, sid.135 
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av Events kan inte längre bara öppna sina dörrar och förvänta sig att det ska komma publik66. 

Det är en av anledningarna till att det idag är självklart att marknadsföra sport och event.  

 

Stevens et al skriver att påverkan är den mest synliga manifestationen på ett företags 

marknadsförings insatser. Eftersom det är denna del som syns mest utåt är det detta som folk i 

allmänhet förknippar med marknadsföring. Påverkan är en stor och viktig del av 

marknadsföringsmixen eftersom den har förmågan att väcka uppmärksamhet samt stimulera 

efterfrågan, men även hjälpa till att behålla lojala kunder67. Påverkan är enligt Mullin et al alla 

de marknadsförings insatser som görs för att stimulera konsumenternas intresse, medvetenhet 

och köpandet av produkten. I grund och botten kan man säga att påverkan involverar alla de 

verktyg som marknadsförare använder sig av för att framföra information om produkten, 

platsen och priset68.  

 

Mullin et al delar upp påverkan i fyra olika aktiviteter; Annonsering i media, som antingen är 

betald eller sponsrad, personlig försäljning, som innebär försäljning antingen ”face to face”  

eller telefonförsäljning, Publicitet i media som inte är betald av någon som har något att vinna 

på publiciteten och Försäljningsarbete, en mängd olika aktiviteter, exempelvis gratisprover, 

kuponger och utställningar69. Publicitet tas upp mer grundläggande under nästa rubrik 

eftersom vi behandlar publicitet som en egen del av sportmarknadsföringsmixen istället för en 

del av påverkan avsnittet, som är den traditionella synen på publicitet.  

 

3.2.5 Publicitet (Public Relations)  

Kotler berör publicitet och skriver att reklam är något man betalar för medan PR är något man 

önskar. Det gäller att skapa och leverera en positiv image på den avsedda marknaden70. 

Publicitet är det femte ”P” i sportmarknadsföringsmixen. Att de fyra föregående ”P:na” är 

viktiga är något som är underförstått av alla marknadsförare, men när sport marknadsförs är 

publicitet en mycket viktig del av detta. Att de övriga ”P:na” blir resultatrika berör till stor del 

på huruvida man uppfattas av allmänheten71. Mullin et al tar upp den praktiska definitionen av 

publicitet enligt Public Relations News; 

                                                
66 Stotlar, 2002, sid.235 
67 Stotlar, 2001,  sid.112-113 
68 Mullin et al, 1993,  sid.176 
69 Ibid s.176 
70 Kotler, P, 1999,  sid.141 
71 Mullin et al, 1993, sid.248 
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”Public Relations is the management function which evaluates public attidutes, identifies the 

policies and procedures of an individual or organization with the public interest and executes 

a program of action to earn public understanding and acceptance.72” 

 

Publicitet är helt enkelt den funktion som utvärderar allmänhetens attityd och identifierar en 

klubb eller organisations policy huruvida den överensstämmer med allmänt intresse, samt 

verkställer en handlingsplan för att erhålla allmänhetens förståelse och accepterande.  Shank 

håller med om detta skriver att PR innebär att man använder kommunikation för att stärka 

imagen hos ett klubblag eller en hel liga73. Gummesson som skriver om 

relationsmarknadsföring menar att PR innebär att skapa relationer till intressenter med mål att 

befästa företagets rykte, image och märkesidentitet74.  

Govani, Eng och Galper lägger vikt vid relationen mellan sändare och publiken samt 

trovärdigheten för ett budskap. Deras syn på publicitet är kommunikation i olika former med 

avsikt att ge en positiv bild av ett företag eller en produkts image i ett ej sponsrat 

sammanhang75. Detta nämner även Gummesson som skriver att få ”gratisreklam” i medier 

framstår inte som reklam utan nyheter och stärker därför budskapets trovärdighet76.  

Hoyle skiljer på reklam och PR och menar att reklam är det företaget säger medan PR är de 

ansträngningar som försöker forma hur företaget och hela organisationen i helhet ses av 

allmänheten77. 

Målet med publicitet är helt enkelt att erhålla allmänhetens förståelse och accepterande78. 

 

                                                
72 Mullin et al, 1993, sid.248 
73 Shank, 2005, sid.324 
74 Gummesson, 2002, sid.213 
75 Mullin et al, 1993, sid.248 
76 Gummesson, 2002, sid.214 
77 Hoyle, 2002, sid.46 
78 Mullin et al, 1993, sid.249 
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3.3 Relationsmarknadsföring (RM) 

 

”…marknadsföring handlar inte bara om enskilda transaktioner utan även om relationer. Det 

är ju viktigt att klubbarna behåller sin publik när de väl har blivit attraherade av produkten. 

Jag tror att det är viktigt att försöka få varje person i publiken att se ytterligare matcher och 

om de som är förstagångspublik får en positiv upplevelse finns ju chansen att de vill komma 

och se ytterligare matcher.”79 

 

Grönkvist skriver att relationer är grunden för alla affärer80. Relationsmarknadsföring är 

utvecklat ur tjänstemarknadsföring och även från företags marknadsföring gentemot andra 

professionella aktörer81. Gummesson definierar RM som; ”marknadsföring som sätter 

relationer, nätverk och interaktion i centrum”82. RM bygger på tanken att både konkurrens 

och samarbete är nödvändigt i en marknadsekonomi. Därför har de företag med ett väl 

fungerande nätverk och goda relationer till leverantörer och kunder uppnått en 

konkurrensfördel83. Grönkvist citerar Philip Kotler, som tror på en ökad fokusering på 

relationer inom marknadsföringen84. Gummesson skriver om marknadsföringsmixen som ett 

svar till den standardiserade massproduktionen till följd av industrisamhället, där det skapades 

en stor distans till den individuella konsumenten. Gummesson menar att dagens produktion 

kräver mer kundanpassning och en mer skräddarsydd och individualiserad marknadsföring. 

Han betonar dock fortfarande vikten av massproduktion och massmarknadsföring85. 

Gummesson skriver om de centrala begreppen inom RM; Relationer, Nätverk och Interaktion. 

Begreppet relationer bygger på två parter som är i kontakt med varandra, exempelvis 

leverantör och kund. När sedan relationer blir många och komplexa och svårbeskrivbara talar 

man om Nätverk. De aktiviteter som två parter använder sig av kallas för interaktion86. 

Gummesson menar att istället för de traditionella 4 P:na består marknadsföring av 30 

relationer, de 30 R:en. Av de 30 relationerna är det 3 av dessa som räknas som klassiska 

marknadsrelationer de är; R1 relationen mellan leverantör och kund, R2 triangeldramat 

                                                
79 Görel Ericsson, D-uppsats Sportmarknadsföring & damfotboll, Umeå Universitet, 2007  
80 Grönkvist, 2000, sid.12 
81 Ibid, sid.12 
82 Gummesson, 2002, sid.16 
83 Behrer och Larsson, 1998, sid.84 
84 Grönkvist, 2000 sid.12 
85 Gummesson, 2002, sid.324 
86 Ibid, sid.17-18 
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mellan kund, leverantör och konkurrenter, samt R3 fysisk distribution87. Behrer och Larsson 

skriver att genom att använda relationer som en form av differentiering ges en stor 

konkurrensfördel. En relation kan aldrig kopieras, eftersom en relation är i sin natur 

individuell och unik. Det är på detta sätt man kan skapa lojalitet hos kunder88. 

 

Nedan ses modeller på Gummesson synsätt på de 4 P:na, där man går ifrån dessa i centrum till 

att istället ha relationer, nätverk och interaktion i centrum och använda de 4 P:na som stöd89. 

 

90  

 

 

3.4 Event marketing (EM) 

 

”Event Marketing är när ett företag använder sig av evenemang (..) i marknadsföringssyfte” 

Behrer & Larsson  s.119, 1998 

 

Behrer och Larsson var de första inom svensk litteratur som skrivit om Event marketing som 

fenomen, anser att Event Marketing är;  

 

                                                
87 Gummesson, 2002, sid.44-46 
88 Behrer och Larsson, 1998, sid.90 
89 Gummesson, 2002, sid.350 
90 Ibid, sid.350 

Marknadsmixen 
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”…en ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget skapat eller sponsrat 

evenemang. I Event Marketing är evenemanget en aktivitet som samlar målgruppen i tid och 

rum; ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras.91”  

 

Bland evenemang som kan användas för EM står idrottsevenemang för två tredjedelar av den 

totala omsättningen inom EM-industrin92. De skriver vidare att Event marketing kan vara 

mycket mera effektivt än traditionell marknadskommunikation och företag stora som små kan 

använda Event Marketing som plattform, oavsett storlek på respektive målgrupp. Författarna 

tar upp Volvo som exempel, där företaget menar att med en given budget ger Event 

Marketing sju gånger mer exponering än traditionell marknadskommunikation. Behrer och 

Larsson tar upp ytterligare en motivering till Event marketing och det är att den kan vara 

ytterst kostnadseffektiv. Det behövs inte alltid stora summor för att medverka i ett evenemang 

där större delen av företagets målgrupp är samlade93.   

 

Enligt Grönkvist är EM ett samlingsnamn för marknadsföring via evenemang och att det rör 

sig om upplevelse marknadsföring94. Grönkvist tar upp TV som en viktig del i att lyckas med 

EM. För att EM skall få maximalt utslag gäller det att exponeras på rikstäckande TV-kanaler. 

Syns du inte så finns du inte, skriver han95. Grönkvist skriver även precis som Behrer och 

Larsson om att EM är av stor betydelse vid byggandet eller förstärkandet av relationer. Han 

skriver vidare att EM fungerar utmärkt för att filtrera bort bruset, dvs. reklam och övrig 

kommunikation som kännetecknar marknadsföring96. När man pratar om EM för företag är 

det en avgörande skillnad på om företaget genomför EM själva eller med en samarbetspartner 

eller externa intressenter97. Då denna uppsats endast har för avsikt att syna idrottsvärlden, kan 

man med all säkerhet säga att all EM inom sport är av samarbetskaraktär eller utförs med 

hjälp av externa intressenter. Ett av de vanligaste syftena med EM enligt Behrer och Larsson 

är att skapa uppmärksamhet och image för ett företag eller ett specifikt varumärke98. Detta 

kan man även implementera på en klubbs varumärke och image. 

                                                
91 Behrer och Larsson, 1998, sid.18 
92 Behrer och Larsson, 1998, sid.23 
93 Ibid sid.19 
94 Grönkvist, 2002, sid.11 
95 Ibid, sid.36 
96 Ibid, sid.199 
97 Ibid, sid.182 
98 Behrer och Larsson, 1998, sid.28 
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Behrer och Larsson skriver att när man använder sig av EM så måste man således informera 

om att evenemanget äger rum, för det är lönlöst att delta i eller anordna ett evenemang i 

marknadsföringssyfte om ingen känner till att evenemanget äger rum99. 

 

Event marketing berör precis som sportmarknadsföringsmixen de fem ”P:na”, enligt Hoyle är 

det precis samma; Produkt, Pris, Plats, Publicitet och Påverkan100.  Det är med andra ord 

samma kategorier som används vid sportmarknadsföring som i Event marketing. 

När Hoyle skriver om produkt inom EM kan det vara allt från en konferens till en 

produktlansering101 dvs. eventet är själva produkten vilket de övriga P:na rättar sig efter. I det 

avsnitt där Hoyle förklarar pris, så påpekar han att det finns vissa event som är designade för 

att tjäna pengar medan andra har en mer plus minus noll strategi. Hoyle skriver vidare om 

plats och menar att detta inte bara styr hur stor närvaro det blir utan även karaktären och 

personligheten på eventet102. Hoyle vill förmedla vikten av publicitet eftersom det kan avgöra 

hur andra ser på din organisation eller företag. Ett viktigt attribut för publicitet är att den 

kampanjen aldrig slutar, det är hela tiden en strävan att fler och fler människor får en positiv 

bild av företaget eller organisationen103. Påverkan inom EM delar den traditionella synen på 

detta marknadsföringsverktyg och Hoyle belyser vikten av denna faktor huruvida eventet blir 

en succé eller flopp104.  Nedan ses Hoyle’s 5:pn modell, denna visar viktiga 

marknadsföringverktyg som är viktiga då du ska marknadsföra en produkt/tjänst. Produkten är 

i centrum eftersom det är den man utgår ifrån vid marknadsföringen. 

 

                                                
99 Ibid, sid.26 
100 Hoyle, 2002, sid.12 
101 Hoyle, 2002, sid.12 
102 Ibid, sid.15 
103 Ibid, sid.16 
104 Ibid, sid.18-19 
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105  

Behrer och Larsson tar dock upp försvagandet av marknadsföringsmixen. De menar att den 

förlorat kraft vad gäller att åstadkomma viktiga skillnader mellan de olika strategier som 

används i marknadsföringssyfte. De fortsätter att påpeka svårigheterna med att skapa en unik 

produkt, produkter blir mer och mer lika varandra. Företag försöker istället skapa ett 

tjänstetillägg för att differentiera sin produkt i förhållande till konkurrenten. Författarna anser 

att platsen numera utgör ett inträdeshinder för nya aktörer snarare än en konkurrensfördel, då 

leverantörer arbetar tillsammans med handeln för att få effektivare betalning och varuflöden. 

Behrer och Larsson skriver att konsumenter har blivit alltmer priskänsliga och att det ofta är 

priset som avgör vilken produkt eller varumärke man väljer. Detta har sin grund i att de 

övriga verktygen har försvagats. Påverkan anser dock Behrer och Larsson kunna vara ett 

viktigt verktyg då de har möjligheten att stärka företagens varumärke och därigenom skapa en 

konkurrensfördel106. 

 

                                                
105 Hoyle, 2002, sid.20 
106 Behrer och Larsson, 1998, sid.57 

Marknadsföringsmixen för Event marketing 
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4. Empiri  

I detta avsnitt redogörs den empiri vi samlat in till denna uppsats. Denna bygger som nämnts 

tidigare av en kvalitativ och en kvantitativ del. Först redovisas de två intervjuer som ligger 

till störst grund för denna uppsats, efter detta redovisas även vår kvantitativa studie som 

genomfördes under SM-finalen i form av tabeller och diagram. 

 

4.1 Fakta om SM-finalen i innebandy 

Sedan säsongen 1982/83 har det spelats en SM-final i innebandy varje år107. Finalen äger idag 

rum i Globen och har gjort det sedan säsongen 2004/05, innan dess spelades finalen i 

Hovet108. Globen som har en publikkapacitet på omkring 13850st under en innebandymatch. 

Till skillnad ifrån Hovet som rymmer ungefär hälften så många åskådare109. Sedan säsongen 

2002/03 så avgörs SM-finalen på en match mellan de två finallagen. Tidigare avgjordes SM-

finalen i bäst av 3st matcher och i bäst av 5st matcher110. IBK Lockerud är det innebandylag 

som segrat i flest SM-finaler genom tiderna, 5st SM segrar111. 

 

4.2 Intervju med Roland Pettersson och Erik Nilsson  

 

Intervju tisdagen den 15 april klockan 15:00 med Roland Pettersson, projektledare för SM-

finalen i innebandy och med Erik Nilsson, marknadsansvarig för Eventet. Intervjun varade 

i 56 minuter. 

 

 

Intervjun började genom att respektive tillfrågade fick berätta lite om sin bakgrund och deras 

ansvarsområde på det kommande Eventet. Kort sagt har Roland Pettersson hand om allt kring 

spelplanen och Erik Nilssons ansvar var foajén och diverse ”jippon”, exempelvis 

sponsorevenemang i arenan, kioskförsäljning, dansuppvisningar och lektävlingar. 
                                                
107 http://www.innebandy.se/templates/Page____1056.aspx 2008-05-25 
108 http://www.innebandy.se/templates/Page____2652.aspx 2008-05-25 
109 http://www.globearenas.se/sv/arrangorer/arenorna/globen.aspx 2008-05-25 
110 http://www.innebandy.se/templates/Page____2652.aspx 2008-05-25 
111 http://www.innebandy.se/templates/Page____1056.aspx 2008-05-25 
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1. Vad är marknadsföring enligt er?  

Enligt Roland är marknadsföring i detta specifika fall att synliggöra evenemangen på bästa 

möjliga sätt, både för företag och privatpersoner. Erik tycker även han att marknadsföring är 

att så många som möjligt vet om att evenemanget äger rum. 

 

2. Hur upplever ni intresset kring innebandy?  

Roland säger att precis som i övriga sporter är innebandyn även den större ute på landsbygden 

än i storstäder, där utbudet av aktiviteter är mer omfattande. Han säger att det krävs mer av ett 

event för att synas i en storstad. 

 

3. Vad har ni tillfört för att fram till idag (15/4) kommer det 13 863st på ert event när 

publiksnittet under årets säsong har legat på 1179st? 

Roland vänder på frågan och menar på att sporthallar där innebandylagen spelar ofta inte 

rymmer mer än 1500 åskådare, vilket självklart begränsar publiksiffran. 

Roland vill att finaleventet skall se ut som en avslutning på hela innebandysäsongen för 

klubblag. Erik bekräftar detta och säger att det är i princip slutsålt innan slutspelet börjat och 

menar därför att vilka finallagen blir spelar mindre roll i sammanhanget. 

Roland menar att anledningen till att det nu bara spelas en finalmatch är för att få mer 

medieuppmärksamhet. Man gör en medveten fokusering för att tränga igenom mediebruset. 

Fenomenet med en finalmatch efterapade handbollen redan någon säsong efter menar Roland. 

 

4. Vilka ser ni som er främsta målgrupp? 

Roland svarar genast att den allra främsta målgruppen är ungdomarna. Genom att motivera 

ungdomarna i tidig ålder, har man chansen att få över dessa från andra sporter såsom 

ishockey, fotboll och basket, till innebandyn. Erik fyller i att ungdomarna även är en viktig 

målgrupp för deras sponsorer. Han berättar att snittåldern på förra årets final låg på 31 år, men 

att deras huvudgrupp är personer mellan 15-22 år. Denna åldersgrupp är enligt Erik väldigt 

intressant ur ett köparperspektiv. Erik berättar om en krönika han läst i en svensk dagspress 

efter fjolåretsfinal, där journalisten jämförde innebandyfinalen med bandyfinalen, där han 

menade att en bandyfinal kändes som en Pro-festival. Med detta menar Erik att de faktiskt når 

deras målgrupp och att de har en väldigt ung publik om man jämför med andra sporter. 
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5. Vilka ser ni som era konkurrenter? 

Roland anser att deras främsta konkurrenter är basket och handbollen, men i viss mån även 

bandyn. Ishockey ses inte som en direkt konkurrent då det är en mer etablerad sport med en 

trogen publik.  

Erik nämner även andra evenemang i Stockholm, men anser inte dessa vara en direkt 

konkurrent då ca: 60-70% av deras publik kommer utifrån och att man troligtvis säljer ut 

Globen i alla fall. 

Erik tar upp ett problem som berör fotbollen och det scenariot vore om AIK som finallag även 

skulle ha en fotbollsmatch samtidigt, detta tror Erik skulle leda till mindre publik i AIK 

klacken. 

 

6. Vad har ni för målsättning? 

Erik säger att deras främsta målsättning är att synliggöra innebandyn i stort.  

Roland menar även att en målsättning är att få innebandyn på mediekartan och menar på att 

innebandyn har potential att bli den bästa TV-sporten. Det är även viktigt att få upp intresset 

för vardagsmatcherna som spelas. 

 

7. Finns det något motiv bakom er prissättning? 

Erik säger att dessa frågor behandlas ständigt och resultatet av detta är en årlig höjning på 5%. 

De förändringar som har skett de senaste åren är att biljetter säljs slut fortare och fortare. Så 

en höjning verkar inte bekomma publiken enligt Erik. De tittar även på närliggande sporter 

och evenemang vilka priser det har och Erik menar att de ligger lite under andra sporter och 

evenemangs prisnivå. Därför vore det enligt Erik dumt att sänka priserna. 

 

8. Vilka kanaler marknadskommunicerar ni igenom? 

Roland uppmärksammar det faktum att från och med säsongen 07-08 började TV4 betala 

Svenska innebandyförbundet för att få sända innebandymatcher på TV. Detta leder i sig till 

ökad publicitet och medvetenhet om innebandy generellt och eftersom TV4 sänder finalen så 

får man ”gratisreklam” för evenemanget.  

Erik berättar att den enda tidningen de kommunicerar igenom är innebandymagazinet. I övrigt 

har de reklam på Lunarstorm cup, annonser om finalen. Det främsta medlet som evenemanget 

kommuniceras igenom är mun-till-mun metoden. 

Erik säger att det är som en snöboll som egentligen har rullat från den första finalen som gick 

på hovet, den sköter sig själv och den blir större och större, dvs. lockar mer intresse av sig 
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själv. Erik understryker även vikten av att TV4 sänder matchen och att de erbjuder 

matchresultat via mobilen, man ges även möjligheten att kunna lyssna på vad tränaren säger 

under matcherna. 

 

9. Känner ni av att media uppmärksammar ert evenemang? 

Roland säger att de känner av ett ökat mediepress, från exempelvis Aftonbladet, Expressen 

och DN.  Dock säger både Erik och Roland att SVT som tidigare hade rättigheterna att sända 

innebandyn visar ett minskat intresse för sporten, men de har trots allt visat en del klipp i 

deras sportsändningar. 

 

10. Vad är det ni vill förmedla med evenemanget? 

Roland knyter till denna fråga an till deras målgrupp som är ungdomar och säger att de vill 

förmedla; full fart, fläkt och ungdomligt, dessutom väldigt få pauser i arrangemanget. 

Erik fortsätter med att säga att de ska vara snabba övergångar, aldrig stå stilla. Målsättningen 

är helt enkelt att få fart på hela evenemanget. 

Roland drar innebandyns slogan; ”Hänger du inte med är du inte snabb nog”. 

 

11. Vilka samarbetar ni med? 

Roland tar upp SJ och Svenska spel som några av de största samarbetspartnerna och säger att 

de gärna vill utveckla detta samarbete. Både Erik och Roland berättar att man lyssnar 

självklart till en huvudsponsor önskemål och de får på detta sätt självklart lite inflytande. 

De tar TV4 som exempel som under deras TV sända matcher använder sig av en egen sarg 

som är helt reklamfri. Ticnet fungerar som en av kanalerna till evenemangets 

biljettförsäljning. 

 

12. Har det någon betydelse för eventet vilka de två finallagen är? 

Roland säger att som det är i dagsläget spelar det verkligen ingen roll och detta är något som 

bevisas i år då det var i stort sett slutsålt innan finalserien började (då inget lag är klart för 

final). Det är i slutändan trots allt de två bästa lagen som spelar i finalen och därför kommer 

det publik och tittar. Roland tror att det skulle vara möjligt att sälja 16-18 tusen biljetter 

eftersom trycket är så stort där t.o.m. Globen har blivit för liten. 
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13. Event marketing är en ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget eller 

ett sponsrat evenemang. I event marketing är evenemanget en aktivitet som samlar 

målgruppen i tid och rum; ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap 

kommuniceras. (Behrer & Larsson 1998). De säger även att event marketing är ett 

samlingsnamn för marknadsföring via evenemang. Vad anser ni? 

Erik tycker att det stämmer in ganska bra på deras synsätt. Meningen är i grund och botten att 

skapa en upplevelse som förmedlar deras budskap; fart och fläkt, säger Roland. 

 

14. Hur tror ni att ert evenemang kommer att se ut om 5år? Hur kommer det att skilja 

sig åt, mot dagens event? 

I framtiden vill Roland, tillsammans med sponsorer skapa ett större evenemang som håller på 

en hel helg. Erik tillägger att det är av stort intresse för samarbetspartners och sponsorer att få 

användning utav deras montrar och öka sin försäljning. Erik fortsätter förklara att det är 

viktigt att hitta nya vägar att gå för att tjäna mer pengar. Ett alternativ är att höja 

biljettpriserna, men där ska man se upp menar Erik då det kan bli ett bakslag eftersom det 

riktar sig till en ung målgrupp. Det är inte heller bra att utvidga evenemanget för mycket 

innan intresset är stort nog. 

 

15. Om ni hade fått möjligheten att styra en innebandyförening, vad hade ni gjort för att 

öka intresset kring varje match under en hel säsong? 

Roland nämner direkt att skapa proffsigare arrangemang. Eftersom ishockey och fotboll syns 

mycket på TV och sänds ofta så gäller det att skapa ett ”happening” som lockar publik till 

matcherna. Det ska framstå som en rolig upplevelse som publiken vill återkomma till. 

”Framgång föder framgång” säger Erik och menar att går det bra som leder det till mer publik 

med tiden. Roland ser nästa steg som skulle generera alla klubbars publikintresse om 

innebandy blev en olympisk utövad sport. 

 

4.3 Fakta AIK Innebandy 

AIK innebandy har funnits sedan 1996, och sedan 1999 har hemmaarenan varit Solnahallen 

som är belägen i Stockholm och har en publikkapacitet på 2200st112. Från säsongen 2000/01 

                                                
112 http://www.aik.se/innebandy/aikindex.html?/innebandy/fakta/aikinnebandy.html 2008-05-19 
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har laget spelat i högsta serien inom innebandy, superligan113. Historiskt sett så har klubben 

varit väldigt framgångsrik. Förutom att laget har haft 11st spelare uttagna till det svenska 

landslaget114 så vann även AIK innebandy SM-guld säsongen 2006. Dessutom har laget 3 

silver och 1 brons som meriter115. 

 

4.4 Intervju med Lars Ekholmer 

 

Intervju tisdagen den 25 april klockan 13:00 med Lars Ekholmer, marknadsansvarig för 

AIK innebandy. Intervjun varade i 42 minuter. 

 

 

Lars Ekholmer jobbar ideellt med AIK innebandy och är marknadsansvarig och har hand om 

arrangemang. Några av Lars arbetsuppgifter är att ansvara för sponsorkontrakt, reklam och 

framförallt AIK:s herr matcher. Han sitter även med i marknadskommittén samt är ordförande 

i styrelsen. 

 

1. Vad är marknadsföring enligt dig? 

Lars anser att bland det viktigaste är att bygga ett varumärke, en profil kring det man sysslar 

med. Det bygger på flera steg, först gäller det att ha ett koncept, sedan bygger man en profil 

kring detta, sist kommer ”reklamen” som Lars uttryckte det, med PR och försäljning. 

 

2. Hur upplever du intresset kring innebandy? 

Lars säger att siffrorna talar för sig själv, det är helt enkelt fler som utövar sporten än som 

tittar, men de är också utövarna som agerar åskådare på matcherna. Ett problem är att det är få 

externa besökare som Lars beskriver det och de är dessa de vill komma åt. Supporterskaran är 

med andra ord inte så starkt. 

 

3. Vilka ser du som er främsta målgrupp? 

Den främsta målgruppen för AIK är enligt Lars ungdomar och detta har två syften. Främst för 

att det är de som utövar sporten och det andra skälet är att man vill lära folk att gå på 

                                                
113 http://www.aik.se/innebandy/aikindex.html?/innebandy/historik/lasvart/historik.html 2008-05-19 
114 http://www.aik.se/innebandy/aikindex.html?/innebandy/historik/lasvart/landslagsman.html 2008-05-19 
115 http://www.innebandy.se/templates/Page____1056.aspx 2008-05-19 
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innebandy, göra det till en tradition, ”Få igång djungeltrumman” som Lars utryckte.  AIK 

erbjuder bland annat lagerbjudandet där de får gå gratis på matcher.  

Men Lars avslutar med att säga att den egentliga målgruppen är de som inte ser innebandy 

som en sport, han vill få sporten accepterad hos denna målgrupp. 

 

4. Vilka ser du som era konkurrenter? 

Lars ser inte ishockey och fotbollen som några konkurrenter inom ”AIK familjen”, men 

däremot skulle han gärna se att AIK supportrarna som ser på fotboll eller ishockey gärna får 

infinna sig på innebandymatcherna också. Han ser hellre att man samarbetar inom ”familjen” 

än konkurrerar, exempelvis om AIK fotboll spelar samtidigt som en innebandymatch skall 

man i så stor utsträckning som möjligt flytta på innebandymatchen så att de inte krockar.  

 

5. Vad har ni för målsättning? 

Lars ser en utmaning i att få folk från Solna att gå på innebandyn. De 20 000 supportrar som 

går på AIK fotboll vill man ju gärna ska komma på innebandymatcherna också, detta kanske 

inte är realistsikt men att i alla fall få över 10 % borde vara möjligt. En målsättning är även att 

genom eventet tillmötesgå olika grupper. 

 

6. Vad gör ni för att få fler åskådare på era seriematcher? 

Lars berättar att det utförts undersökningar i lokalområdet om traditionerna kring en 

innebandymatch, där kom det fram att många väljer att gå på innebandy i sista sekunden. 

Därför vill de gärna öka den lokal kännedomen genom att framförallt synas i Solna centrum. 

Lars säger att de bl.a. erbjuder en väldigt populär bollkastning i periodpauserna, något som 

sponsorerna är med på, men vissa pauser är det även dansare och liknande där och man har 

ökat pausen till en kvart för att kunna öka försäljningen under pausen. Dock har detta inte lett 

till en ökad publiksiffra, så det har inte en så hög verkningsgrad.  

Ett annat alternativ enlig Lars är att man även skulle kunna ha ett AIK säsongskort som gäller 

för alla sporter. 

 

7. Finns det något motiv bakom er prissättning? 

Lars säger att de under den förra säsongen försökt att få besökarna att handla förköp genom 

att sätta billigare pris på förköp via Ticnet (återförsäljare via internet)än vid direktinsläpp. 

Detta märktes mot slutspelet då man inte längre var säker att få en biljett om man inte hade 

förköpt biljett. AIK har dessutom olika priser på olika sektioner styrt av bekvämlighet och 
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efterfrågan på de bättre platserna. AIK erbjuder även rabatterade priser för pensionärer och 

för att locka dit ungdomar finns det ett studentpris som gäller t.o.m. 16 år, men de har även 

lagerbjudanden, de går in gratis under vissa förutsättningar. Lars säger: ”Tanken är att 

marknadsföra innebandyn helt enkelt till nästa generation.” Vad gäller själva nivån för 

innebandy generellt säger Lars att det är relativt billigt att se på innebandy. Han säger att det 

har visat sig effektivt att jobba med prisnivån mot olika grupper, exempelvis ungdomar och 

klacken. Uppskattningsvis är 100-130 än alldeles lagom prisnivå. Vid slutspel är det inga 

problem att höja priserna med 25-50% om det finns ett intresse. 

 

8. Vilka kanaler marknadskommunicerar ni igenom? 

Lars säger att ”vanlig” annonsering äger rum, exempelvis affischering en vecka innan match, 

men mycket kommuniceras genom AIK’s egna hemsida. Men de syns även mycket i 

närområdet och Solna centrum. Vid seriepremiär görs det även punktinsatser på radio. 

De bullrar även för innebandymatcher när det spelas ishockey eller fotbollsmatcher inom AIK 

familjen, där Lars tror att det är hög verkningsgrad.  

 

9. Känner ni av att media uppmärksammar AIK innebandy? 

Lars säger att de skiljer sig från övriga innebandyföreningar i Sverige och menar att de har ett 

starkt etablerat varumärke. Eftersom AIK är ”känt” har de en fördel. Medieintresset upplevs 

annars som väldigt skralt, det är några få regelbundna reportrar som följer AIK innebandy. 

Det kan dock inträffa plötsliga infall.  

 

10. Vill ni förmedla något med era matcher? 

Lars säger att det finns en koppling mellan innebandy som sport och AIK, men att det är två 

skilda delar. Lars säger att när AIK innebandy spelar vill de ge ett proffsigt intryck och att 

publiken skall trivas och få en upplevelse. Han vill göra det mysigt i Solna hallen så att man 

får publiken att vilja komma tillbaka.  

Lars säger att innebandyn som sådan har en prägel av att vara lite plast och ribbstolar. Det är 

detta han vill jobba ifrån, han vill att publiken skall inse att det är en snabb sport som kan ge 

en upplevelse. 
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11. Vilka samarbetar ni med?  

Sponsorer ses som samarbetspartners enligt Lars, framförallt de sponsorer där de har 

produktutbyte såsom Adidas och Stadium. Men som Lars sa tidigare så finns det samarbete 

inom AIK familjen. Elitföreningarna har även ett samarbete kring marknadsfrågor. 

 

12. Har era samarbetspartners något inflytande? 

Lars säger att de inte har något direkt inflytande, men de får självklart tycka till, dock när 

TV4 visar innebandymatcher tvingas man ge upp vissa rättigheter som exempelvis 

sargreklam. Vid dessa tillfällen kan det uppstå små problem när TV4 har andra 

samarbetspartners som krockar med AIK’s.  

 

13. Event marketing är en ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget eller 

ett sponsrat evenemang. I event marketing är evenemanget en aktivitet som samlar 

målgruppen i tid och rum; ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap 

kommuniceras. (Behrer & Larsson 1998). De säger även att event marketing är ett 

samlingsnamn för marknadsföring via evenemang. Vad anser ni? 

Lars ser inte att ett budskap framförs under en innebandymatch, detta kan ses pretentiöst, det 

är helt enkelt bara en innebandymatch. Däremot vill de gärna förmedla en upplevelse, en 

innebandymatch skall kännas; häftig, spännande och engagerande. Man skall få en 

adrenalinkick och känna den täta stämningen i hallen. Lars vill få publiken engagerad så att de 

vill komma tillbaka till nästa match. 

 

14. Hur tror ni att er marknadskommunikation ser ut om 5 år? Vad kommer skilja sig?  

Lars tror att man är mer ute och syns bland folk, man marknadsför sporten och AIK 

innebandy. Man försöker skapa den upplevelse en innebandymatch ger, med hjälp av nätverk 

och att synas. Lars vill få innebandymatchen att bli en naturlig träffpunkt och involvera 

åskådarna mer i eventet. Hur AIK skall göra detta har Lars inget direkt svar på i dagsläget. 

Lars hoppas även att innebandyn blir mer erkänd som sport. 
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4.5 Fältundersökning 

Undersökning ägde rum den 19 april under SM finalen i innebandy och gick ut på att 

slumpmässigt valda respondenter fick svara på frågan; Hur fick du först reda på att SM 

finalen ägde rum? De blev tillfrågade i pauserna mellan perioderna under SM finalens gång. 

Totalt svarade 412 personer ur publiken på frågan. Svaren redovisas i diagrammet nedan. 

 

 

Det man kan urskilja ur diagrammet ovan är att de flesta respondenter, 131st, fick veta att SM 

finalen ägde rum genom sin förening. Bekanta var även det ett frekvent svarsalternativ med 

112st. Att folk i publiken fått reda på eventet genom Internet och tidningar var inte lika stort 

som de förgående, totalt hade 74st respektive 49st respondenter blivit uppmärksammade 

genom denna kanal. De två alternativ med lägst svarsfrekvens var TV och den öppna 

kategorien ”annan”, TV valdes av 28st medan 18st svarade ”annan”. 

Om vi synar resultatet i procenttal ser man att förening och bekanta står för 59 % av svaren, 

32 respektive 27 %. Internet stod för 18 %, tidningar hade 12 %, TV hade 7 % och till sist 

hade svarsalternativet ”annan” 4 %. 
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5. Analys 

I detta avsnitt kommer vi att ställa teorin mot den insamlade empirin, bestående av 

intervjuerna med Roland Pettersson och Erik Nilsson, ansvariga för SM-finalen och Lars 

Ekholmer, marknadsansvarig för AIK innebandy. Vi kommer även att analysera fältstudien 

som genomfördes under SM-finalen. Vi kommer kort redogöra uppsatsens 

problemformulering och syfte för att underlätta för läsarna. 

 

På vilket sätt skiljer sig marknadsföringen mellan SM-finalmatchen i innebandy och en 

seriematch i innebandy och vilka likheter kan urskiljas? 

 

Uppsatsen har till uppgift att beskriva vad AIK innebandy och arrangörerna för SM-finalen i 

innebandy gör för att locka publik till sina seriespelsmatcher respektive sitt finalevenemang. 

Samtidigt som eventuella likheter respektive skillnader mellan de två aktörernas 

marknadsföring belyses. 

 

5.1 Sportmarknadsföringsmixen 

Shank skriver att en av de största utmaningarna för sportmarknadsförare är att hela tiden att 

försöka hålla jämna steg med den ständiga utvecklingen inom sportvärlden116.  Detta är något 

Roland Pettersson menar med att innebandy bör bli en olympisk sport för att kunna bli större 

än vad den är idag.  

 

”Marketing baseball isn’t the same as selling a soap or bread. Your’re selling a memory, an 

illusion”117. 

 

Att marknadsföra innebandy är inte detsamma som att marknadsföra exempelvis en tvål. Lars 

Ekholmer har som målsättning att ge publiken en upplevelse när de går på en AIK match, ge 

de ett minne för att de skall komma tillbaka till nästa match. Detta säger även Roland 

Pettersson om SM-finalen, man vill skapa en upplevelse för publiken. De är medvetna om att 

för att kunna marknadsföra innebandyn krävs det att publiken ges en upplevelse. Som Mullin 

et al skriver det är helt enkelt svårt att ”sälja in” fördelarna med sport eftersom de är svåra att 
                                                
116 Shank, 2005, preface 
117 Ibid, sid. 4 
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förutspå118. En upplevelse är något som är individuellt, något som är en upplevelse för en 

person, är kanske inte alls en upplevelse för någon annan.  

  

5.1.1 Produkt 

Mullin et als definition av en sportprodukt är olika spelformer, exempelvis ishockey, fotboll 

och innebandy, som förbrukas samtidigt som den produceras119. Detta kan med lätthet 

appliceras på denna undersökning. När vi talar om AIK så är sportprodukten de erbjuder, en 

innebandymatch i sin renaste form och SM-finalen med sina båda finalmatcher en 

sportprodukt bestående av två matcher, en herr och en damfinal. 

Detta räcker dock inte enligt både Mullin et al och Shank som menar att en sportprodukt 

består av relaterade aktiviteter120 eller ”ett paket av förmåner”121 och inte enbart en match. 

Roland Pettersson och Erik Nilsson berättade kort om deras kringaktiviteter som var 

dansuppvisningar, sponsorevenemang och diverse lektävlingar, allt för att ge publiken en stor 

upplevelse. Lars Ekholmer var även han inne på samma spår, där pausunderhållningen bestod 

av bollkastning och dansuppvisningar. Dessa kringaktiviteter hjälper till att skapa ”ett paket 

av förmåner”. 

 

5.1.2 Pris 

Mullin et al skriver att pris och värde går hand i hand122.  Detta kan man ju tolka som att SM-

finalen erbjuder ett högre värde än AIK och kan därför ta ut ett högre pris för deras Event än 

AIK gör under en seriematch.   

 

Shank menar att den vanligaste prissättningen för sportmarknadsförare är differentierad 

prissättning, som utmärker sig genom att sälja samma produkt eller tjänst till olika köpare för 

olika pris. Detta märks tydligt från både SM-finalen och AIK’s prissättning. AIK erbjuder 

lägre priser för ungdomar och pensionärer. SM-finalen erbjuder något liknande, där de har 

rabatterade priser för ungdomar och folk i större grupper.  

Mullin et al skriver att priset är ett väl använt verktyg då behov och efterfrågan är elastisk123. 

Detta är något som AIK använder sig av, enligt Lars Ekholmer höjer AIK priserna med 25-
                                                
118 Mullin et al, 1993, sid.14 
119 Ibid, sid.228 
120 Ibid, sid. 137 
121 Shank, 2005, sid. 216-217 
122 Mullin et al,1993, sid. 198 
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50% då efterfrågan är högre, som under slutspelet. Priserna för SM-finalen höjs per automatik 

med 5% varje år, det kan också likna elasticitet då trycket på biljetterna till finalen har ökat år 

efter år. 

 

5.1.3 Plats 

Mullin et al och Shank påpekar att en sportprodukt konsumeras samtidigt som den 

produceras124. Därför är det viktigt vart matcherna utövas. Lars Ekholmer jobbar för att 

Solnahallen ska upplevas som mysig och tilltalande för att publiken ska återkomma.  

Shank skriver att det finns mellanhänder som försöker underlätta distributionen mellan 

konsument och producent, där tas biljettförsäljning upp som ett exempel125.  Både AIKs 

seriematcher och SM-finalmatchen samarbetar med Ticnet som via Internet har hand om delar 

av biljettförsäljningen. 

 

Det är viktigt vart anläggningen är belägen nämner Mullin et al, helst ska anläggningen såsom 

en arena vara belägen nära en högt trafikerad väg eller en plats där man kan förvänta sig hög 

frekvens av affärsverksamhet126. Detta stämmer väl in på Globen som ligger i hjärtat av 

Stockholm, i anslutning till stora trafikleder och med folk i rörelse. Det kan vara en av 

anledningarna till att SM-finalmatchen spelas där. Dock har Erik Nilsson uppdagat ett 

problem då evenemanget har vuxit sig så pass stort att Globen har blivit för liten. Solnahallen 

där AIK har valt att spela sina hemmamatcher är mer lokalt förankrad. Ett av målen för AIK 

innebandy är att utöka den lokala kännedomen och expandera i Solna. Därför passar 

Solnahallen bra in på AIK’s mål. Att Solnahallen ligger i anknytning till Råsundastadion, 

Sveriges nationalarena, vittnar till att det finns en storpublik i området. 

 

5.1.4 Påverkan  

Arrangörer av events kan inte längre bara öppna sina dörrar och förvänta sig att det ska 

komma publik127. Detta är en av anledningarna till att det idag är självklarhet att 

marknadsföra sport och event. Stotlar skriver även att människor inte köper din produkt om 

                                                                                                                                                   
123 Ibid, sid. 158 
124 Mullin et al, 1993, sid 228 och Shank, 2005, sid.383 
125 Shank, 2005, sid 370-371 
126 Mullin et al, 1993, sid 229 
127 Stotlar,2002, sid 235 
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de inte vet att den existerar128.  Det är något som inte stämmer överens om vad Erik Nilsson 

säger som antyder på att SM-finalen har blivit så pass attraktiv i dagsläget och att den 

fungerar som en snöboll som rullar av sig själv. Vilket stärks av den genomförda fältstudien 

som tydligt visar att majoriteten av publiken till SM-finalmatchen uppmärksammade 

evenemanget genom en förening eller bekant. 

 

Påverkan är en stor och viktigt del av marknadsföringsmixen eftersom den har förmåga att 

väcka uppmärksamhet samt stimulera efterfrågan129. Eftersom efterfrågan är så pass stor för 

SM-finalen, krävs det inte mycket mer än ”snöbollen” som är i rullning och traditionell 

marknadsföring som annonser i tidningar och Internet, för att fylla Globen.  

AIK däremot använder sig av så kallad ”vanlig” reklam som exempelvis tidningsannonser. De 

satsar även mycket på att synas i närområdet samt genom att marknadsföra innebandyn på 

övriga matcher inom AIK familjen. Detta väcker troligen inte så stor uppmärksamhet, men i 

och med att TV4 börjat sända innebandyn så får man här hjälp att väcka uppmärksamheten 

kring sporten.  

5.1.5 Publicitet 

Kotler skriver att det gäller att skapa och leverera en positiv image på den avsedda 

marknaden130. Vilket överensstämmer med Lars Ekholmer som säger att det viktigaste är att 

bygga ett varumärke, en profil kring det man sysslar med. 

Mullin et al går ett steg längre och skriver;  

 

”Public Relations is the management function which evaluates public attidutes, identifies the 

policies and procedures of an individual or organization with the public interest and executes 

a program of action to earn public understanding and acceptance.131”  

 

Vilket instämmer med både vad Lars och Roland säger. Lars säger att innebandyn som sådan 

har en prägel av att vara lite plast och ribbstolar. Han vill jobba bort den stämpeln och att dem 

som har den inställningen ska acceptera innebandyn som en sport. Han vill att publiken skall 

inse att det är en snabb sport som kan ge en upplevelse. Medan Rolands nämner att deras 

                                                
128 Ibid, sid 235 
129 Stotlar, 2001, sid 112-113 
130 Kotler, P, 1999, sid.141 
131 Mullin et al, 1993, sid.248 
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målsättning är att få innebandyn på mediekartan och menar på att innebandyn har potential att 

bli den bästa TV-sporten. 
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5.2 Relationsmarknadsföring 

Behrer och Larsson skriver att företag med ett väl fungerande nätverk och goda relationer till 

leverantörer och kunder uppnår en konkurrensfördel132. Vilket stämmer överens med vad 

Roland Pettersson säger om ishockey. Han menar att ishockeyn är alldeles för etablerad med 

en trogen publik och är för stor för att innebandy ska kunna konkurrera med. Lars Ekholmer 

vill nå samma konkurrensfördel som ishockeyn har, och säger att han vill göra innebandyn till 

en tradition och lära folk i tidig ålder att gå på innebandymatcher. Genom att AIK skapar 

tidiga traditioner har man möjlighet att skapa långvariga relationer som enligt Behrer och 

Larsson är en differentiering som inte kan kopieras. Vilket i sin tur leder till en 

konkurrensfördel133. Det är denna konkurrensfördel som bl.a. ishockey besitter för tillfället 

och som SM-finalen bygger sin marknadsföring på. Relationerna är något som AIK 

innebandy måste jobba på, som Lars Ekholmer menade, det gäller att få innebandyn att bli en 

tradition. 

 

Grönkvist skriver att grunden för RM är tanken på att både konkurrens och samarbete är 

nödvändigt i en marknadsekonomi och utifrån detta skapa sig en konkurrensfördel134. 

Enligt Lars Ekholmer så är det precis detta som upplevs inom AIK familjen, man både 

konkurrerar och samarbetar, främst för att locka mer publik.  

Erik Nilsson sade i intervjun att SM-finalen var som en snöboll i rullning att 

marknadsföringen av evenemanget i stort sett sköter sig själv. Detta tolkar vi som att 

relationerna till publiken har blivit så många och komplexa att det uppstått ett nätverk. 

Marknadsföringen inom ett nätverk är något som enligt Gummesson sköter sig själv135. 

Behrer och Larsson skriver att relation till publiken inte kan kopieras136 och vi tror att tack 

vare dessa relationer har en lojalitet vuxit fram hos publiken, en lojalitet som kommer att växa 

sig större och större med tiden. 

 

 

                                                
132 Behrer och Larsson, 1998, sid.84 
133 Ibid, sid.90 
134 Grönkvist, 2000 sid.12 
135 Gummesson, 2002, sid.17-18 
136 Behrer och Larsson, 1998, sid.90 
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5.3 Event Marketing 

 

”Event marketing är en ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget skapat eller 

sponsrat evenemang. I Event Marketing är evenemanget en aktivitet som samlar målgruppen i 

tid och rum; ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras.137” 

 

Detta är Behrer och Larsson’s benämning på vad event marketing är, detta citat hade vi 

dessutom med i intervjuerna för att se om respondenterna kunde identifiera sig med detta. 

Roland och Erik tyckte båda att detta stämde bra in på deras evenemang. De har intentioner 

att samla deras målgrupp, ungdomarna under en och samma dag för att förmedla budskapet; 

fart, fläkt och ungdomlighet. Lars Ekholmer fick samma fråga och menade att AIK inte 

försökte förmedla något budskap. Dock vill han att publiken skall inse att det är en snabb 

sport. 

 

Grönkvist skriver att EM är ett samlingsnamn för marknadsföring via evenemang och att det 

rör sig om upplevelsemarknadsföring138. Detta är något som både SM-finalen och AIK jobbar 

med, då de vill att både finalen respektive seriematcherna skall ge publiken en upplevelse, för 

att de ska vilja komma tillbaka nästa gång. Grönkvist tar även upp TV som en viktig faktor 

för att lyckas med sitt evenemang139. Att Superligan började sändas på TV4 fr.o.m. denna 

säsong, har hjälpt till att sprida innebandyn till en större skara. Cirka 7% av publiken på SM-

finalen fick reda på att evenemanget ägde rum via TV140. Att några av AIK’s matcher även 

sändes på TV4 har troligtvis hjälpt dem att öka efterfrågan på biljetter.  

Totalt sett hade 37% av publiken på SM-finalen blivit informerade om att evenemanget ägde 

rum, via någon mediekanal; TV, Internet och tidningar. Behrer och Larsson menar att det är 

viktigt att informera om att evenemanget äger rum, då det är lönlöst att anordna ett 

evenemang om ingen känner till att det äger rum141. 

 

Enligt Grönkvist fungerar EM utmärkt för att filtrera bort bruset som kännetecknar övrig 

marknadsföring142. Roland Pettersson motiverar valet av att endast spela en finalmatch och 

                                                
137 Ibid sid.18 
138 Grönkvist, 2000, sid.11 
139 Ibid, sid.36 
 

141 Behrer och Larsson, 1993, sid.26 
142 Grönkvist, 2000, sid.199 



 43 

det är att man gör en medveten fokusering för att tränga igenom just bruset. Genom att SM-

finalen görs till ett event har man möjligheten att tränga igenom bruset. 

Ett viktigt mål som både AIK och SM-finalen jobbar mot är att få innebandyn mer accepterad. 

Hoyle skriver att publicitet är en viktig del av EM då det hela tiden är en strävan att fler och 

fler människor får en positiv bild av företaget eller organisationen143.  Att Lars Ekholmer vill 

få folk att inse att innebandyn har kommit en lång väg ifrån plast och ribbstolar, kan ses som 

ett försök att få folk att få en mer positiv bild av innebandyn i helhet, något som kommer 

gynna AIK i längden. 

                                                
143 Hoyle, 2002, sid.16 



 44 

6. Slutdiskussion 

Detta avsnitt har till uppgift att beakta de viktigaste delarna ur tidigare analysavsnitt och här 

framför vi även en avslutande diskussion kring vårt ämne. Slutligen ges förslag på framtida 

forskning. 

 

6.1 Slutsats 
Uppsatsen syfte är att beskriva vad AIK innebandy och arrangörerna för SM-finalen i 

innebandy gör för att locka publik till sina seriespelsmatcher respektive sitt finalevenemang. 

Dessutom ville vi jämföra vad som skiljer dem åt. Det har visat sig att både föreningen AIK 

innebandy och arrangörerna för SM-finalen använder och jobbar efter många av de 

synpunkter som teorierna innefattar. Dessutom så har den fältstudie som uträttats använts för 

att stärka teoriernas samband med hur verkligheten ser ut.  

 

Vi tolkar att både AIK och SM-finalen jobbar antingen medvetet eller omedvetet efter 

sportmarknadsföringmixen. Detta är ovisst eftersom vi inte uttryckligen frågade 

respondenterna huruvida de jobbar efter sportmarknadsföringmixen eller inte. Det finns dock 

tydliga tendenser där vi har kunnat applicera mixen på deras sätt att marknadsföra sig. 

Påverkan i sportmarknadsföringsmixen är den del som minst stämmer överens på aktörernas 

marknadsföring. Aktörerna arbetar väldigt begränsat efter de traditionella påverkan 

verktygen, exempelvis TV och radioreklam, även annonsering används sparsamt. Båda jobbar 

istället mycket med relationer, mycket med så kallade samarbetspartners, men främst jobbar 

de med att skapa relationer till publiken. SM-finalen’s publik kan till stor del liknas vid ett 

nätverk där marknadsföringen sköter sig själv i form av en slags snöbollsmetod som Erik 

Nilsson själv utryckte det. Detta stärktes även av vår fältstudie som visade att 59% av 

respondenterna fick reda på att SM-finalen ägde rum via sin klubb eller genom bekanta och 

vänner.  

 

Där vi kunde urskilja den största skillnaden på hur AIK och SM-finalen marknadsför sig 

själva, är när vi tolkar deras marknadsföring genom Event marketing. Där kontentan är att 

förmedla ett budskap. Lars Ekholmer menade att AIK inte hade några intentioner att förmedla 

ett budskap, utan ge publiken en upplevelse. SM-finalen ville istället förmedla ord som; fart, 

fläkt och ungdomlighet, i form av en upplevelse. Event marketing fungerar även utmärkt för 
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att tränga igenom bruset vilket Roland Pettersson förklarade var en av orsakerna till att man 

endast spelar en finalmatch. Att man dessutom fyller Globen vid detta Event är ett bra bevis 

på lyckad marknadsföring. 

En generell uppfattning vi fått av både Erik, Roland och Lars är att man inte bara marknadsför 

sin del utan även innebandyn i helhet. Innan de har övertygad innebandyn som en etablerad 

sport inför svenska folket, kommer publiken till mestadels fortfarande bestå av personer som 

är aktiva inom sporten.  

 

6.2 Framtida forskning 

Det är upptill läsaren att avgöra om vi använt oss av rätt metoder och tillvägagångssätt till 

denna studie. Vi anser dock att vi på ett riktigt sätt undersökt fenomenet och tycker att det 

vore intressant med en uppföljning av denna studie om cirka 5 år. Kommer man då se att SM-

finalen spelas på en annan arena och har den utökats till en hel helg som Roland Pettersson 

trodde. Spelar AIK fortfarande i Solnahallen eller lockar innebandyn om 5 år lika stor publik 

som exempelvis ishockey?  Kommer Erik, Roland och Lars att få innebandyn mer etablerad 

som sport hos det svenska folket?  

Det vore även intressant att göra jämförande studier med andra sporter exempelvis se på hur 

fotbollsklubbar marknadsför sig. Fotbollsklubbar har ju mer resurser än innebandy men 

använder de ändå sig av mun-till-mun? Detta vore intressanta fenomen att undersöka. 
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