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Sammanfattning 
Föreningsauktionen är ett lägsta bud företag som stödjer svenskt föreningsliv utan 

motprestation från föreningarnas sida. Föreningsauktionen (FA) satsade till en början 

enbart på den lokala marknaden i Värmlandsregionen. Nästa steg är att inleda en nationell 

satsning.  

 

När vi valt vilka teorier som var applicerbara genomförde vi en intervju för att få större 

kunskap om FA. För att belysa bland annat medvetenhet om och attityder till 

Föreningsauktionen genomfördes två enkätundersökningar. Nästa steg var att analysera 

datan och utifrån den knyta samman de teorier vi valt. Analysen resulterade i strategier 

och rekommendationer som Föreningsauktionen kan ha nytta av i sin framtida 

marknadskommunikation. 

 

Med hjälp av olika teorier och modeller som exempelvis Porters fem krafter, SWOT-

analys, basstrategier, branschutveckling samt marknadskommunikation kommer 

företagets starka och svaga sidor diskuteras därutöver konkurrenter samt branschens 

nuvarande situation och framtid utvärderas. Detta skall så småningom leda fram till 

uppsatsens syfte som är att ge förslag på kreativa marknadskommunikationspaket till FA 

för att få så bra respons som möjligt vid den nationella satsningen. 

 

Vår slutsats är att Föreningsauktionen borde göra stora och seriösa satsningar på att 

marknadsföra sig så att deras budskap och koncept förmedlas och bidrar till att skapa 

medvetenhet på ett trovärdigt sätt. Detta tror vi är nyckeln till framgång. 
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1. Inledning 
Inledningen kommer att behandla bakgrunden till vårt ämne, vilken frågeställning som 

ska behandlas samt vilket syfte uppsatsen har. 

 

1.1 Bakgrund 

Föreningsauktionen (FA) är en lägsta budet auktion som stödjer svenskt föreningsliv. 

Företaget startades i september 2006 av 4 män från Karlstad. Dess grundidé är att 

föreningar kan tjäna pengar trots att de kan välja att vara passiva, det vill säga att ingen 

ekonomisk motprestation krävs från föreningarnas sida. (Intervju 2007-05-02) 

 

Anledningen till att detta företag valdes att arbeta utifrån beror på att vi var överens om 

att vi skulle vilja arbeta med marknadskommunikation i någon form. FA kan anses vara 

ett bra val eftersom deras affärsidé är annorlunda. Dock beror valet av företag till största 

del av kunskapen om att de har en för liten kundkrets. Vi ville därför undersöka hur 

företaget kan nå ut till fler potentiella kunder och på så sätt öka trafiken och buden på 

deras hemsida. 

 
Lägsta Unika Bud  

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Antal Bud

0,01 kr 0,02 kr 0,03 kr 0,04 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Tabell 1.1 - Förklaring vem det är som vinner auktionen 
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FA skiljer sig mot vanliga auktioner som exempelvis Tradera, budgivningen börjar 

omvänt, det vill säga granskningen av bud sker underifrån där den med det lägsta unika 

budet blir vinnare av auktionen. Den vinnande personen blir uppringd av FA på det 

telefonnummer som budet registrerats (max 30 bud per nummer) och får svara på en 

lättare kunskapsfråga för att vinna priset. Anledningen till att kunskapsfrågan finns är att 

Lotterilagstiftningen har bestämt att FA måste använda sig av en fråga för att spelet ska 

bli lagligt. Det har varit en lång process med lotteriinspektionen och först efter åtta 

månader fick FA ett godkännande. Det tog dock inte lång tid innan detta ändrades, efter 

bara någon vecka gick det att läsa i Sveriges ledande affärstidning, Dagens Industri den 

22 mars 2006, att lägsta budet auktioner var olagliga. FA fick på nytt ta kontakt med 

jurister på lotteriinspektionen och fick en bekräftelse på att de var det enda företaget som 

inspektionen ville ge tillstånd. Kravet var att lägga in en lättare kunskapsfråga för att de 

skulle få bedriva verksamheten. FA valde naturligtvis att följa direktiven, dels för att de 

vill spela ett ärligt spel samt att om FA skulle bryta mot lagen blir även de anslutna 

föreningarna straffbara. Om föreningarna skulle inblandas i en olaglig verksamhet, skulle 

detta förmodligen komma ut i media. Informationen i media skulle skapa negativ 

uppmärksamhet. Detta skulle leda till svårigheter angående värvandet av nya medlemmar 

och att behålla existerande. 

 

Frågan ska vara av enklare kunskapskaraktär, t ex ”vad heter huvudstaden i Frankrike?”. 

Om vinnaren skulle svara fel finns möjligheten att få en ytterliggare fråga ställd, dock ser 

helst inspektionen att nästa kund med ett unikt bud blir vinnare om den förste skulle svara 

fel. Andra lägsta budet auktioner har ingen fråga och detta beror antingen på att de är 

registrerade i utlandet (jämför utländska spelbolag) eller helt enkelt att de bryter mot 

lagen. Till följd av detta har lotteriinspektionen under senaste året stängt ner flera lägsta 

budet auktioner. 

 

Vinnaren får sedan betala det pris för varan som det lagda budet var, exempelvis 5 kr. 

De priser som finns att vinna varierar men det finns alltid minst 4 auktioner att lägga bud 

på och det finns 9 kategorier av vinster. Kategorierna består av pengar, fordon, 

hemelektronik, mat, resor, smycken, hem & trädgård, events (t ex. konsert biljetter med 
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hotell) samt 1-dags (skiftande kategori). (http://www.foreningsauktionen.se/foretag.asp). 

Det finns också utrymme för företag att lägga upp egna auktioner som presenteras på 

liknande sätt som FA:s egna. Ett bud kostar 30 kronor oavsett vilken auktion som nyttjas 

och betalas via SMS, hemtelefon eller kontokort på hemsidan. 

 

Det som skiljer FA mot övriga lägsta budet auktioner är att FA har ett samarbete med 

svenskt föreningsliv. Samarbetet innebär att idrottsföreningar kostnadsfritt kan anmäla 

sin förening och få möjlighet till inkomster. Inkomster genereras i form av personer som 

stödjer föreningen, exempelvis spelare, förälder eller supporter som lägger ett bud på 30 

kr varav 10 kr går direkt till föreningen, detta är FA ensamma om i Sverige. En 

jämförelse som lätt kan dras är med Bingolotto (se avsnitt 3.1.1) som idag är den största 

bidragsgivaren till svenskt föreningsliv, dock har Bingolotto börjat bli ett förlegat 

folkspel och befolkningen vill hitta nya sätt att stödja sin förening. 

 

Under pågående auktioner ligger alla bud låsta i ett datasystem som gör att ingen på FA 

kan se vilket bud som i dagsläget leder samt hur många som har lagts. Detta för att 

förhindra anklagelser om uppgjorda spel. Efter avslutad auktion visar FA:s dataprogram 

vilket bud som varit det lägsta unika och uppgifter om vinnaren såsom nummer och namn 

uppkommer. På hemsidan ligger sedan alla bud som lagts på auktionen för att se hur nära 

man var att vinna.  

1.2 Problemdiskussion 

FA har efter de startade sin verksamhet inte haft tillräckligt med kunder för att det ska 

vara ekonomiskt hållbart. Problemet har varit att få nya kunder förutom de som varit i 

företagets närhet, såsom vänner och familj. Därför har vi valt att ta oss an detta problem. 

Det är väldigt viktigt att de löser detta problem eftersom de befinner sig i ett läge där de 

ska satsa nationellt. Om FA istället redan varit etablerade med stort kundunderlag och 

god ekonomi skulle vi istället valt att se ur en annan synvinkel. Perspektivet skulle då 

kunna vara att undersöka hur de skulle kunna bevara och stärka sin position på 

marknaden. 
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FA syns för lite i media samt på sina medlemsföreningars hemsidor, trots att det finns 

positiva aspekter för föreningen att vara medlemmar. Eftersom FA har egenskapen att en 

viss procent av pengarna går till föreningslivet samt att medlemskapet är kostnadsfritt, 

borde det ligga i deras intresse att skapa medvetenhet i alla föreningar som finns runtom i 

Sverige. FA har fortfarande sin största kundbas lokalt i Karlstad och runt om i Värmland 

även om fler och fler runtom i riket anmäler sin förening. 

 

En känd lokal förening som inte har någon reklam banner1 på sin hemsida är Boltic-Göta 

som med sina ekonomiska problem borde vara tacksamma för alla typer av pengar de kan 

få in, speciellt i detta fall när de inte betalar för tjänsten. Vad beror detta på? Kontakten 

och uppföljningen med föreningarna borde vara bättre för att se om de förstått upplägget 

samt om de gjort något för att få sina medlemmar uppmärksamma på tjänster och 

möjligheten att stödja sin förening på annat sätt än att köpa bingolotter.  

 

Detta är olika problem som vi ska undersöka och försöka att lösa genom de olika teorier 

som vi har valt att applicera, exempelvis teorier inom marknadskommunikation (Fill, 

2002) och Porters fem krafter. Krafterna består av hot från nyetablerare och substitut, 

rivalitet bland nuvarande konkurrenter samt köpare och leverantörers förhandlingsstyrka 

(Porter, 1998). Anledningen till varför vi valt ett marknadskommunikationsperspektiv är 

att vi har ambitionen att utforma olika förslag och idéer om hur de kan marknadsföra sig 

bättre och hur de ska gå tillväga för att framföra sitt budskap.  

 

Med hjälp av enkätundersökningar vill vi utreda hur medvetenheten bland föreningar och 

privatpersoner är angående FA samt om konceptet har någon bärkraft överhuvudtaget. 

Svaren från våra respondenter kommer visa om marknadsföring är nödvändig eller inte. 

Skulle inte FA vara tillräckligt känt behöver åtgärder genomföras men om affärsidén 

ändå inte har något stöd bland befolkningen/föreningarna kommer resultatet av 

marknadsföringen vara otillräckligt. 

                                                 
1 En reklamannons som visas på webbsidor 
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1.3 Problemformulering 

• Är marknadskommunikation nödvändig? 

• Hur ska FA marknadsföra sig på bästa sätt sett till ett nationellt perspektiv? 

• Hur ser konkurrensen ut? 

• Vilka attityder finns till konceptet lägsta budet auktion med föreningsstöd? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att lägga fram olika alternativ av marknadsföringsaktiviteter för 

FA. Aktiviteternas mål är att nå fler kunder och även knyta till sig fler föreningar. Att 

skapa medvetande bland kunderna är viktigt och vi kommer därför att trycka lite extra på 

detta. Vi kommer att undersöka om FA:s erbjudande att man kan stödja sin egen förening 

är en så pass stor konkurrensfördel att kunderna ska välja dem framför andra lägsta budet 

auktioner. 

 

1.5 Avgränsningar 

Eftersom FA är ett lokalt företag och relativt nystartat har vi valt att 

avgränsa våra undersökningar till föreningar och privatpersoner i Värmland. 

    

Vi har också valt att göra en avgränsning i vår kommunikationsplan. Vi kommer att 

fokusera på satsningar under en ett års period, där vikten ligger att informera på ett 

kraftfullt sätt om deras existens på marknaden genom att skapa ett medvetande samt 

påvisa FA:s sällsynta koncept.  

 

Vi har även valt att ha en avgränsning angående kraften hot om substitut som behandlas i 

branschstrukturanalysen. Avgränsningen innebär att vi ser substitut enbart till FA och inte 

till hela branschen. Substitut ses därför som en verksamhet som stödjer föreningslivet. 

Anledningen till denna avgränsning beror på att vi anser att det är viktigast att utgå från 

vårt valda företag istället för att fokusera på hela branschen. 
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Ytterliggare en avgränsning i arbetet kommer att vara att vid utarbetningen av en 

marknadskommunikationsplan kommer vi enbart att arbeta med produkten FA, och inte 

behandla de delar av framtidsvisionen (se avsnitt 4.1.1) som ännu inte är lanserade.  

I utformningen av marknadskommunikationen bortses kostnader för reklambyrå, 

kostnaderna avser enbart olika mediernas och verktygens kostnader. 

 

1.6 Disposition 

Kapitel 1: I detta kapitel beskriver vi vår inledning som behandlar varför vi valt att 

skriva om FA, bakgrund om företaget, vilka problemställningar samt syftet med 

uppsatsen. Inledningen tar också upp vilka avgränsningar som finns och anledningen till 

dessa. 

 

Kapitel 2: I kapitel två förklaras vilka metoder som är användbara och hur vi gick 

tillväga i de olika momenten. Vi berättar hur den kvantitativa ansatsen och kvalitativa 

ansatsen användes vid insamlandet av material samt hur bearbetningen av datan 

genomfördes. 

 

Kapitel 3: I detta kapitel beskrivs de olika teorier som vi valt att behandla och varför vi 

tycker att de är applicerbara för vårt arbete.  

 

Kapitel 4: Under denna rubrik sammanställs den information som är ett resultat från de 

olika enkätundersökningarna samt all data vi har fått genom de intervjuer som 

genomförts med bland annat en av FA:s delägare. 

 

Kapitel 5: I kapitel 5 analyseras de två enkäterna där en riktades till privatpersoner och 

den andra till föreningar utifrån attityder till företaget. Dessa ska påvisa och ligga som en 

grund för eventuella marknadsföringsåtgärder. 
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Kapitel 6: Under kapitel sex visar hur de teorier som valts och den empiri som samlats 

in kopplas samman och analyseras samt konkretiseras på vårt val av företag. 

 

Kapitel 7: Efter att analysen är avslutad kommer det i kapitel sju framhävas olika 

rekommendationer samt de förslag som vi har kommit fram till under uppsatsens gång. 

 

Kapitel 8: I kapitel åtta framför vi våra slutsatser av uppsatsen. Här beskrivs hur och 

vad vi har kommit fram till och vår allmänna uppfattning om FA.  
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2. Metod 
I detta kapitel kommer metoden att beskrivas i uppsatsen. Här kommer det att beskrivas 

hur insamlingen av data har gått till samt hur den har bearbetas och analyserats.  

 

2.1 Metodval 

I en metod visar man med vilka verktyg och hur vi har gått tillväga för att samla in 

empiri. Metoden är ett hjälpmedel för att ge en beskrivning av verkligheten. Det är av 

stor vikt att endast ta fram information som är intressant och relevant (det vill säga att den 

uppfyller validitet) för vårt valda ämne samt i vilken grad som vi kan konkretisera den 

insamlade informationen. Metoden medför ett antal svårigheter, den största svårigheten är 

att bestämma vad som anses som verklighet eller sanning. Det är också viktigt att 

informationen som använts är tillförlitlig samt trovärdig (att den är reliabel) (Jacobsen, 

2002)  

 

Det är av stor vikt att veta hur undersökningen ska genomföras innan metoden väljs. 

Metoden väljs i hänsyn till vad som ska undersökas. Den ser annorlunda ut beroende på 

om författaren väljer att studera utvecklingar eller jämförelser av olika relationer.               

(Lekvall & Wahlbin, 1993) 

 

Det finns två typer av metodansatser, vilka är den kvalitativa och den kvantitativa 

ansatsen. Den kvalitativa ansatsen består av primär- och sekundärdata. Primärdatans 

viktigaste delar består av observationer, öppna intervjuer som antingen genomförs 

individuellt eller i grupp. Med hjälp av primärdata uppstår lätt diskussioner och egna 

åsikter kan lätt framföras av de tillfrågade respondenterna. Den andra ansatsen som är 

sekundärdata innefattar att studenten granskar olika källor dvs. information som har 

skrivits eller samlats in av andra än de själva (Jacobsen, 2002). 

 

Kvantitativa undersökningar utgörs av utformade frågeformulär som har olika 

svarsalternativ, detta medför att de är ganska strikta och belyser därför inte 
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respondenternas egna åsikter utöver de ställda frågorna. Vid kvantitativa undersökningar 

är det därför väldigt viktigt att frågorna ställs på ett bra sätt att utfallet liknar den önskade 

information som man förväntat sig.  Ett vanligt exempel på en kvantitativ undersökning 

är de så kallade surveyundersökningar (enklare enkäter). (Jacobsen, 2002) 

 

Valet av metod styrdes av det problem och de teorier vi vill undersöka i uppsatsen, det 

vill säga behovet av marknadsföring. Vi har valt att använda oss av de båda ansatserna 

för att få fram bästa resultat. Vi använde oss av den kvalitativa ansatsen när vi intervjuade 

en av delägarna i FA. Detta val gjorde vi för att få bättre insikt i hur företaget fungerar 

samt att ta del av deras åsikter och synpunkter. För att komplettera denna information har 

vi använt oss av den kvantitativa ansatsen i form av två olika enkätundersökningar. Vi 

valde att rikta en enkät till privatpersoner och den andra enkäten till föreningar 

koncentrerade i Värmland. Dessa enkäter valdes för att enklast ta fram vilka attityder som 

finns mot företaget av både privatpersoner och föreningar.  

2.2 Insamling av data  

I uppsatsen används kvalitativ data som består av primär och sekundärdata, samt det 

kvantitativa tillvägagångssätt. Primärdata är information som vi själva kommer att samla 

in genom djupintervjuer. Sekundärdata är information som redan finns från tidigare 

undersökningar och befintlig statistik (Jacobsen, 2002). Kvantitativa data är information 

som kommer att hämtas in med hjälp av olika enkätundersökningar. Här nedan beskrivs 

hur insamlandet av data gick till. 

 

2.2.1 Kvalitativ data 

Primärdata  
Primärdata samlades in genom en djupintervju med en av delägarna i FA samt en mindre 

telefonintervju med Boltic-Götas ordförande Göran Svensson. Vi började med att samla 

in information om företaget genom deras hemsida för att bilda oss en uppfattning om dess 

verksamhet. Med hjälp av denna information gjordes olika intervjufrågor som skulle 

passa varje teoridel som senare analyserades. Telefonintervjun gjordes främst för att få 

trovärdigare svar och attityder från en förening som är medlem i FA. Denna 
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telefonintervju kan komplettera eller styrka de svar från enkätundersökningen till 

föreningarna. Utöver dessa intervjuer har ett antal samtal till olika medier ägt rum, bland 

annat till olika radiostationer, SVT, Advertising.com samt patent och registreringsverket. 

Denna information var till god hjälp för vår marknadskommunikationsplan.  

 
Sekundärdata 
I uppsatsen har vi tagit hjälp av sekundärdata, dvs. information som redan har skrivits 

(Jacobsen, 2002). I vårt fall har insamlandet av information till arbetet framtagits genom 

olika hemsidor på Internet. Detta är webbsidor som exempelvis FA:s hemsida samt andra 

lägsta budet auktioners hemsidor, dvs. FA:s konkurrenter. Ur det insamlade materialet 

diskuterade vi det relevanta för uppsatsen. Det teoretiska materialet har tagits från diverse 

ekonomisk litteratur.  

2.2.2 Kvantitativ data 

Med hjälp av den kvantitativa ansatsen genomfördes två olika enkätundersökningar, en 

riktad mot privatpersoner samt en lite större riktad mot olika föreningar som är 

koncentrerade i Värmlandsregionen. Vid utformandet av de två enkäterna användes 

hjälpmedlet Query & Report, ett program som finns på Karlstads Universitetets biblioteks 

hemsida. 

 

2.3 Utformandet av intervjun  
Intervjun genomfördes med en av delägarna i FA för att få en bredare kunskap och för att 

kunna ta del av information utifrån deras perspektiv samt att få en så hög trovärdighet 

som möjligt. Inledningsvis kontaktades FA för att bestämma tid och plats för mötet. Det 

bestämdes att intervjun skulle genomföras i Inova byggnaden som också är deras kontor. 

Med hjälp av strukturerade frågor inom olika ämnesområden hölls intervjun inom 

ramarna till de frågor och svar som önskades under samtalet. Detta ger möjligheten till 

mycket nyanserade svar från intervjuobjektet då det inte finns några givna svarsalternativ, 

det vill säga en öppen intervju (Jacobsen 2002). 
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Under intervjun blev det naturligt att andra följdfrågor ställdes som enkelt besvarades och 

en trevlig dialog kunde föras genom hela intervjun.  

2.4 Urval och utformandet av enkäterna 

Vid utformandet av enkäterna gjordes frågeställningar kring medvetenhet, attityder, 

allmänna synpunkter gentemot företaget samt dess differentierade fördel gentemot andra 

lägsta budets auktioner och andra typer av föreningsstöd. I de båda enkäterna skickades 

det också med ett informationsblad (se bilaga 10 och 11) om vad FA:s verksamhet går ut 

på. Detta gjordes för att få bättre och trovärdigare svar och öka intresset för 

undersökningen. 

 

Enkäten skickades via e-mail till 50 olika föreningar i Värmlandsregionen som utövar 

olika typer av sporter för att få en bredd på undersökningen. För att få fram 50 olika 

föreningar användes information från Internetsidan (www.rf.se). Föreningarna valdes 

från alla sportkategorier i olika storlekar som för närvarande inte är medlemmar hos FA. 

Vi räknade dock med ett visst bortfall av svar på grund av risken för inaktivitet på en del 

av föreningarnas kanslier, eller att de inte tar sig tid att svara samt brist på intresse för 

undersökningen. 

 

Eftersom undersökningen skedde via e-mail kom svaren direkt in i programmet Query & 

Report. Efter att undersökningen hade stängts kunde alla besvarade enkäter 

sammanställas med hjälp av programmet. Sammanställningen utformades i text och olika 

tabeller.   

 

Den andra lite mindre enkätundersökningen riktades mot privatpersoner. Slumpmässigt 

delades 60 stycken enkäter ut till personer i varierande åldrar. Enkäten delades ut i 

pappersform för att inte få något bortfall bland respondenterna och för att nå dem på ett 

snabbt och enkelt sätt. 

 

Efter att undersökningen var klar skrevs svaren in i programmet Query & Report som 

senare sammanställde svaren. En viss mån av kritik kan nu i efterhand riktas mot de två 
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undersökningarna, exempelvis att det verkar som om vissa frågor har missuppfattas och 

att vissa kan ses som ledande. För att få en mer rättvisande bild borde frågorna utformas 

som mer neutrala. 

2.5 Bearbetning av data 
Efter intervju strukturerades alla svar för att få överblick av informationen från Mikael 

Lindholm (en av FA:s delägare). Det gjordes för att få en helhetsbild av all data medan 

den fortfarande var färsk och för att kunna diskutera och avgöra vad som var aktuellt för 

uppsatsen. Denna bearbetning behandlades i empiri delen där respondentens svar 

redovisas i sammanfattande text. 

 

Intervjun kan bearbetas genom uppdelning av data i olika kategorier, dvs. att vi samlar 

upp data till grupper. Detta bidrar till en förenkling av den insamlade informationen 

(Jacobsen, 2002). 

 

Exempel på olika kategorier på teman som uppkom i intervjun är exempelvis: 

 

Marknadskommunikation, under denna kategori diskuterades det t.ex. frågor om tidigare 

och nuvarande marknadskommunikation, budget och nationell marknadsföring. 

 

Konkurrenter, exempelvis potentiella konkurrenter och vilka de nuvarande 

konkurrenterna är. 

 

Uppstartandet av företaget, exempelvis vilket år de startade, vilka startade företaget, hur 

många ägare är det, var produkten lanserades och varför den lanserades bara i 

Värmlandsregionen. 

 

Företagets koncept, stödja föreningslivet, sponsrade produkter, samarbete med 

föreningslivet samt styrkor/svagheter inom företaget. 

 

Utvecklingen inom branschen, en växande bransch, nyetablerare, nya produkter var 

ämnen som diskuterades.  

 15



 

Den färdiga sammanställningen av svaren från intervjun kan läsas mer utförligt i empirin. 

Svaren från telefonintervju som genomfördes med Boltic-Götas ordförande Göran 

Svensson, sammanställdes i en sammanfattade text i empirin. 

 

Den andra typen av data är sekundärdata, den samlades in före intervjun. Med hjälp av 

den fick vi kunskap om företaget och dess konkurrenter samt olika 

marknadskommunikationsverktyg och media. Med hjälp av den informationen 

diskuterades olika teorier som kunde vara aktuella för uppsatsen.  

 

Den tredje typen av data som behandlas är den kvantitativa ansatsen. Efter 

enkätundersökningarna var klara med hänsyn till de bortfall som blev, sammanställdes 

alla svar. Detta gjordes med hjälp av programmet Query & Report. Detta kan ses i 

empiridelen, där exempelvis olika diagram visas. Det färdiga resultatet av 

sammanställningen av enkäterna diskuteras och analyseras i kapitel 5.  

 

Slutligen har teori och data som finns i empirin knutits ihop i en analys med slutsatser 

och rekommendationer. 

2.6 Trovärdighet  
Trovärdigheten varierar beroende på hur man går till väga vid insamlingen av 

information. Mest trovärdighet finns i djupintervjuer (Jacobsen 2002). Av den 

anledningen gjordes det en djupintervju med en av delägarna i FA.  

 

Det är av stor vikt att frågorna formuleras på ett sätt som inte kan missuppfattas för att 

intervjun ska hålla sig inom de tänkta ramarna. Fördelen med djupintervju är att om det 

finns några oklarheter kan dessa redas ut. 

 

I enkäterna finns det olika faktorer som spelar in på hur stor trovärdighet det blir i 

utfallet. Faktorer som respondenter, tid, intresse och frågornas utformande har betydelse. 

Vid enkäter är det svårt att kontrollera hur stor trovärdighet man får, det enda man kan 

styra helt och hållet är utformandet av frågorna att de är tydliga och lättförståliga.  
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3. Teori 
Här nedan kommer vi att beskriva de olika teorier som är relevanta och applicerbara för 

det ämne som vi har valt att belysa. 

 

3.1 Konkurrentstrategi 

En konkurrentstrategi är ett hjälpmedel för företag att undersöka vilka konkurrenter som 

existerar på deras marknad. När företaget känner till vilka dess konkurrenter är, 

underlättar det deras verksamhet som delvis handlar om att vinna flest av marknadens 

konsumenter.  

 

3.1.1 Porters fem krafter (Branschstrukturanalys) 

 

Potentiella 
nyetablerare 

Leverantörers 
förhandlings-
styrka 

 
Hot från substitut- 
Produkter eller tjänster 

Bransch-
konkurrenter 
 
 
 
Konkurrens 
bland existerande 
företag 

Substitut 

 

 

 Hot från 
nyetablerare  

 

Köpare 

Köparnas 
förhandlingsstyrka  

Leverantörer  

 

 

 

 

 

         Källa: Porter, 1998, sid. 26 

 

Figur 3.1 - Porters branschstrukturanalys  
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Konkurrensen mellan företag/organisationer i en branschs beror på dess ekonomiska 

struktur och sträcker sig utöver det nuvarande konkurrensbeteendet. Porter (1998) 

använder sig av bilden ovan för att beskriva de olika drivkrafter som ligger bakom 

konkurrensen i en bransch. Dessa olika krafter bestämmer branschens slutgiltiga 

vinstmöjligheter, där de mäts som en långsiktig avkastning på det kapital som har 

investerats. Olika branschers vinstmöjligheter varierar och den främsta anledningen till 

detta beror på att krafternas sammanlagda styrka skiljer sig åt. (Porter, 1998) 

 

Målet med en konkurrensstrategi är att företaget/organisationen ska upptäcka en bra 

position på branschens marknad. Dess position resulterar i att de på det mest ultimata 

sättet kan försvara sin verksamhet mot Porters drivkrafter eller att de åtminstone har 

förmågan att vända krafterna till dess fördel. Det bästa sättet att utveckla en strategi är att 

gå in djupt och analysera källan till de enskilda krafterna. Dessa kunskaper om källorna 

till konkurrenssituationen visar i stor utsträckning vilka styrkor och svagheter som ett 

företag innehar. De visar också dess position i branschen, pekar på områden där olika 

strategiska förändringar kan leda till den största avkastningen samt vilka trender som är 

aktuella, detta framförallt gällande möjligheter och hot. (Porter, 1998)   

 

Hot från nyetablerare 

Satsningar från nyetablering medför att en bransch får ny kapacitet. Nyetablerarna har 

som mål att vinna marknadsandelar samt resurser från de redan befintliga aktörerna. 

Nyetablering resulterar i att antingen priserna sjunker eller att företagens kostnader ökar 

och följden blir en försämrad lönsamhet.(Porter, 1998)  

 

Det som avgör hur stort hotet från nyetableringen kommer att bli grundar sig i hur stora 

hinder det finns för nyetablering samt reaktionen från de befintliga konkurrenterna som 

de tänkta nyetablerarna kan förvänta sig. När det finns höga hinder och/eller 

nyetablerarna kan ana att de kommer att bemötas av kraftiga försvarsåtgärder från de 

befintliga konkurrenterna, blir följden att hotet om nyetablering är liten. (Porter, 1998)  
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Det finns sju olika hinder som motverkar nyetablering enligt Porter och dessa är: 

 

1. Stordriftsfördelar – dessa ska leda till avskräckning genom att etableraren måste 

antingen starta sin verksamhet i en stor skala och riskera att bemötas av starka 

svarsåtgärder från de nuvarande aktörerna. Det andra alternativet är att de startar 

upp i en liten skala som istället får följden av kostnadsnackdelar. 

 

2. Produktdifferentiering – har innebörden av de nuvarande aktörerna besitter kända 

varumärken, vilket har medfört en stark kundlojalitet. Detta skapar ett hinder i 

form av att nyetablerarna måste betala stora summor för att kunna försöka 

påverka branschens kundlojalitet. 

 

3. Kapitalbehov – det finns ett stort behov av att investera för att kunna etablera sin 

verksamhet. 

 

4. Omställningskostnader – innebär de engångskostnader som en köpare får betala 

om de byter leverantör. 

 

5. Tillgången till distributionskanaler – finns det någon möjlighet för nyetableraren 

att hitta lämpliga distributionskanaler.  

 

6. Kostnadsolägenheter oberoende av stordrift – exempelvis patent på 

produktteknologi, förmånlig tillgång till råmaterial eller en förmånsaktig 

lokalisering. 

 

7. Statlig politik – Staten har förmågan att kunna begränsa eller förhindra etablering 

i vissa branscher, till exempel kan de begränsa rätten till att få använda ett 

råmaterial. (Porter, 1998) 
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Rivalitetsgraden bland de befintliga konkurrenterna 

Konkurrensen bland befintliga aktörer handlar framförallt om att inneha en bättre 

position på marknaden. För att förbättra sin ställning använder sig företagen av priskrig, 

reklam, nya produktlanseringar, förbättrad och ökad service gentemot konsumenterna. 

Rivalitet uppstår vanligast när en eller flera parter upplever sig som trängda eller har 

kommit till ett läge när de inser att deras position behöver förbättras.(Porter, 1998) 

 

Några faktorer som påverkar branschens konkurrens är om det finns många eller 

jämbördiga konkurrenter, om det förekommer långsam tillväxt, höga fasta tillverknings- 

eller lagerkostnader, låg differentiering, språngvis kapacitetsbehov, höga barriärer för att 

lämna marknaden och slutligen om det finns olikartade konkurrenter (Porter, 1998).  

 

Hot från substitut 

Substitut är en produkt eller tjänst som kan utföra samma eller liknande funktion som den 

produkt som branschen har att erbjuda, samt att de tillfredställer samma behov. Det som 

skiljer ett substitut från branschens befintliga utbud är att de inte har samma karaktär. 

(Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2005) Substitut medför nackdelen att de 

begränsar branschers möjlighet till att åstadkomma goda förtjänster av den anledningen 

att de lägger ett högsta tak av vad företagen kan ta ut i priser. Desto bättre priser som 

substituten har att erbjuda desto farligare blir det för branschens företag att uppnå goda 

vinstmöjligheter. (Porter, 1998) Substitut kan ibland ha en sådan stor genomslagskraft att 

de till och med kan lyckas slå ut redan existerande produkter på marknaden (Eriksson-

Zetterquist, Kalling & Styhre, 2005). 

 

Köparnas förhandlingskraft 

Köparna påverkar branschen genom att de pressar ner priserna, de förhandlar så att 

produkt- och tjänstkvaliteten ska förbättras och att utbudet av tjänster ska ökas samt att de 

försöker spela ut konkurrenterna mot varandra. En följd av köparnas påverkan är att 

branschens möjligheter till en god lönsamhet sänks. De olika köpgruppernas styrka 

varierar. Variation beror på faktorer som kännetecknar dess marknadssituation samt 
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betydelsen som deras köp ur branschens sortiment har i förhållande till branschens 

fullständiga försäljning. (Porter, 1998)    

 

Leverantörernas förhandlingskraft 

Leverantörernas förhandlingskraft riktar sig mot de deltagare som befinner sig inom 

branschens väggar. Leverantörerna har möjligheten att hota om prisökningar eller 

minskningar på kvaliteten hos dess produkter och tjänster.  

 

Mäktiga leverantörsgrupper har följande faktorer som kännetecken: 

 

1. Om branschen domineras helt av ett fåtal aktörer och är mer koncentrerad än den 

bransch som de säljer till.  Dessa leverantörer har ett väldigt stort inflytande över  

      priser, kvalitet och villkor. 

 

2. Leverantörerna tvingas inte till att tävla mot substitut.  

 

3. Branschen utgör sig inte som är en betydelsefull kund. Detta leder till att 

leverantörsgruppen kommer att använda sig av den makt som de innehar. 

 

4. Dess produkt utgörs som en betydande komponent i köparens verksamhet. När en 

produkt har en stor betydelse i motpartens verksamhet leder detta till att 

leverantören får en stark makt gentemot köparen. Dess makt blir än mer tydlig 

ifall komponentdelen inte går att lagra. 

 

5. Produkten är differentierad eller att den har skapat omställningskostnader. Detta 

medför att köparna inte har förmågan att spela ut leverantörer mot varandra. 

 

6. Grupper av leverantörer utgör ett möjligt hot om integration framåt. Integrationen 

skapar ett hinder för branschens förmåga att kunna förbättra de villkor till de 

parter som de gör sina inköp från.  
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IPR - Intellectual Property Rights 

För att skydda sin produktidé eller design (materiella tillgångar) kan företag använda sig 

av antingen patent, design/mönsterskydd eller licens. Något liknande har tidigare inte 

funnits för att kunna skydda sina immateriella rättigheter men den 26 april 2006 lades ett 

direktiv fram av Europaparlamentet och Rådet (www.wikipedia.se). Direktivet innebär att 

företag kan skydda exempelvis sina affärsidéer eller tekniker och på så sätt vara mer 

skyddade mot hotet från nyetablerare och substitut.  

 

Ett annat sätt att skydda upplägget är genom att med hjälp av lanseringen skapa sig ett 

varumärke när det gäller upplägg och utformning. 

 

3.1.2 Porters tre basstrategier 
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                                                Figur 3.2 - De tre basstrategierna enligt Porter 

Källa: Porter 1998 sid. 39 
 
Porter nämner tre olika basstrategier, vilka är kostnadsöverlägsenhet, differentiering och 

fokusering. Nedan kommer vi enbart att beskriva den andra strategin (differentiering) 

eftersom vi anser att den är tillämpbar i uppsatsen. (Porter, 1998) 
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Strategin differentiering innebär att företaget ska eftersträva att skapa ett erbjudande i 

form av en produkt eller tjänst som anses som unik och fördelaktig. För att lyckas med 

differentiering kan hjälpmedel som marknadsföring, design, märkesprofil, finesser, 

kundservice, återförsäljarnätverk vara hjälp på vägen. (Porter, 1998) 

 

En lyckad differentiering kan åstadkomma ett resultat som uppgår över branschens 

genomsnitt, detta är en följd av att differentiering medför en försvarbar position gentemot 

de fem konkurrenskrafterna (som har beskrivits i avsnitt 3.1.1). Det positiva med en 

differentieringsstrategi är att den skapar trogna konsumenter som ett led av de 

varumärken som företaget erbjuder. Detta leder i sin tur till att de är mindre känsliga för 

priser. Differentiering skapar högre marginaler, vilket är positivt när företaget ska bemöta 

sina olika leverantörer samt minska inköparnas inflytande. (Porter, 1998) Risken med 

denna strategi är att det ökade priset och kvaliteten kan leda till att även kostnaderna 

ökar, vilket i så fall leder till att prisökningen kompenseras bort (Eriksson-Zetterquist, 

Kalling & Styhre, 2005). 

 

3.1.3 Det resursbaserade synsättet 

Det resursbaserade synsättet kom som ett motstånd mot Porters fem krafter (1998) att 

undersöka branscher. Det resursbaserade synsättet var det flera personer som skrev om, 

en av dem var Jay Barney som menade att företag/organisationer var tvungna att utveckla 

samt nyttja betydelsefulla och unika resurser för att kunna uppnå konkurrensfördelar. 

Barneys teori syftade till att framhäva vikten av att se på faktorer som inte enbart rör 

interaktioner med produktmarknaden. Barney (2005) menade att det var lika viktigt hur 

ett företag anskaffade samt investerade i olika typer av resurser, dvs. dess interaktioner 

med faktormarknaden. 

 

Det resursbaserade synsättet har följande grundläggande antaganden: 

• Branscherna utgörs som heterogena (aktörerna har unika uppsättningar av 

resurser). 

• Resurserna är inte helt fullständigt mobila mellan organisationer. 
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Det är dessa ovan nämnda antaganden som förklarar att det enbart är vissa företag som 

har starka konkurrensfördelar och en god lönsamhet. Det som avgör vilket företag som 

uppnår den bästa lönsamheten grundas i hur väl de använder och utnyttjar sina resurser. 

Barney (2005) menade att det fanns ett samband mellan resurser och lönsamhet, desto 

bättre ett företag utnyttjade sina resurser desto högre lönsamhet har de. En 

konkurrensfördel har ett företag som innehar en unik resurs som är så kostsam att imitera 

att inget företag lyckas med en imitation om de så provade. (Eriksson-Zetterquist, Kalling 

& Styhre, 2005) 

 

Resursers attribut 

Barney (2005) menar att det som avgör om en resurs är strategisk eller inte beror på om 

attributet har ett värde, är unikt samt att det medför stora kostnader att imitera produkten. 

Resursers  
heterogenitet 
 
Trögrörliga  
resurser  

Värde 
Unikhet 
Ofullständig imiterbarhet 
- Historiska förhållanden 
- Kausal tvetydighet 
- Social komplexitet 
Substituerbarhet 

 
Uthållig 
Konkurrens-
fördel 
 

 Figur 3.3 - Resursers betydelse för konkurrensfördelar 

Källa: Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2005, sid. 216 

                                        

Det som kännetecknar en värdefull resurs är att den ska bidra till lägre kostnader eller att 

den leder till ökade intäkter, jämfört då resursen inte kan nyttjas. (Eriksson-Zetterquist, 

Kalling & Styhre, 2005) Användandet av en värdefull resurs skapar en bättre effektivitet, 

vilket kan innebära att ett företags lönsamhet kan förbättras. Trots att en resurs genererar 

ett positivt kassaflöde blir det kostsamt för företaget eftersom resurserna behövs 

förvärvas samt underhållas. På grund av detta är det centralt att se på interaktionen med 

marknader för arbete samt kapital. (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2005) 
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En resurs är unik när den har specifika egenskaper som inte innehas av andra aktörer. 

Resurser som är unika är svåra att imitera för konkurrenter, vilket leder till företaget som 

besitter resursen får en konkurrensfördel. (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2005) 

 

Enligt Barney (2005) finns det tre olika faktorer som påverkar möjligheten att imitera och 

substituera. Dessa är unika historiska förhållanden (exempelvis att resursen har 

införskaffats genom lågt pris), kausal tvetydighet (svårt att uppmärksamma det kausala 

förhållandet mellan en resurs och lönsamhet) samt socialt komplexa resurser (besvärligt 

att redogöra och definiera en viss typ av resurs). (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 

2005) 

 

Kapabiliteter 

Begreppet kapabilitet beskriver komplexa sammanställningar av olika sorters resurser 

som i slutändan leder till att en specifik förmåga uppstår. Med andra ord kan man säga att 

ett framgångsrikt företag är kapabelt att genomföra en särskild uppgift väldigt bra. 

Begreppet innefattar normer, värderingar, färdigheter, tekniska system och 

ledningssystem (består i viss mån av hur bra chefer är på att leda samt att fatta beslut). 

(Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2005) 

 

3.1.4 SWOT-analys 

Begreppet SWOT står för de engelska orden Strengths (styrkor), Weaknesses (svagheter), 

Oppurtunities (möjligheter) och slutligen Threats (hot). Syftet med denna analys är att 

undersöka vilka starka och svaga sidor som ett företag har gentemot sina konkurrenter. 

Ett företag har möjlighet att påverka dess starka och svaga sidor, en strävan mot att 

utveckla de positiva sidorna samt att försöka motarbeta de negativa. Dess möjligheter 

beror på dels deras egen ställning och förmåga samt vilken bransch som företaget 

befinner sig i. Den sista faktorn som utgörs av hot är svårt att förutspå eftersom det 

handlar om yttre krafter som är svåra för det enskilda företaget att påverka. (Jobber, 

2001) 
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3.2 Branschutveckling 

På en växande marknad är det viktigt att företagen följer med i utvecklingen, det innebär 

stora risker men också stora möjligheter. De kännetecken som finns i växande branscher 

är den osäkerhet som finns på marknaden, exempelvis olika kostnader och konkurrenter. 

Vissa problem kan också uppstå i företaget som dålig tillgång till distributionskanaler och 

ojämn produktkvalitet. I en växande marknad är det viktigt att välja en strategi som är rätt 

för företaget där alla inblandande vet vilka riktlinjer som finns att arbeta utifrån. Detta är 

viktigt för företagets överlevnad när branschen övergår till mognad. När ett företag har 

valt fel strategi krävs det mycket tid för att åtgärda misstaget.(Porter, 1998) 

 

I en bransch som växer är det viktigt att försöka vinna kunderna på sin sida, framgång 

eller misslyckande avgörs av kundernas uppfattningar av företaget och de 

produkter/tjänster som erbjuds.  Det är viktigt att de förväntningar som finns i samhället 

infrias så bra som möjligt och att företagen följer med i den förväntande utvecklingen. 

(Porter, 1998)  

 

Det äldsta sättet att försöka förutsäga en tänkbar branschutveckling är teorierna om 

produktens livscykel. Antagandet är att branscher genomgår ett antal olika faser. De olika 

stegen som brukar studeras är: introduktion, tillväxt, mättnad och nedgång. (Porter, 1998) 

 

Produktlivscykels fyra steg i korthet: 

 

1. Vid en introduktion av en ny produkt visar den flacka inledande fasen en 

branschtillväxt med svårigheten att vinna kunderna samt att stimulera till köp.  

 

2. När aktören har lyckats övertyga kunderna och produkten visar sig vara framgångsrik 

sker en snabb utveckling och många köpare strömmar till marknaden.  

 

3. Efter en tid dämpas tillväxten och företagen går in i mognadsstadiet, där antalet 

potentiella nya köpare av produkten avtar.  
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4. Tillslut dyker det upp substitut och aktören börjar gå in i nedgångsfasen. (Porter, 

1998) 

 

I Porters (1998) bok Konkurrensstrategi beskriver han branschutvecklingen med en så 

kallad S-kurva som bilden nedan illustrerar. Med hjälp av bilden vill vi visa vart den 

bransch vi undersöker befinner sig i. Denna teori om växande marknad har vi valt för att 

FA:s bransch enligt oss befinner sig i en fas där utvecklingen går väldigt snabbt och som 

kanske först om några år övergår till mognadsstadiet. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
Introduktion    Tillväxt     Mättnad   Nedgång 

F
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Figur 3.4 - Produktlivscykelns steg 

Källa: Porter, 1998 sid.158 
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3.3 Marknadskommunikation 

Marknadskommunikationens tre huvudfrågor som är vilka vill vi nå?, vilket budskap ska 

vi sända till dem? samt hur ska vi leverera dessa budskap? kan sammanfattas i pyramiden 

nedan (Utdelat lektionsmaterial, Bodil Sandén, KAU, 2007-03-05). Uppgiften för 

marknadskommunikationen är att generera ett meningsskapande i kontakten mellan två 

parter. Det sker en överföring av information där sändaren skickar (encoding) ett budskap 

som mottagaren ska tolka (decoding). (Fill, 2002, sid. 31) 

 

Kanal

 
Budskap 

 
Målgrupp 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Figur 3.5 - Marknadskommunikationens tre huvudmål 

Källa: Utdelat lektionsmaterial, Bodil Sandén, KAU, 2007-03-05 

 

Dessa frågeställningar är centrala för varje företags kommunikation med dess 

intressenter, både internt och externt: 

 

Vilka vill vi nå? 

- Vilka vill vi ska uppmärksamma kommunikationen och ta beslut om hantering av 

informationen? Information kan sändas till medarbetarna, kunderna samt övriga 

intressenter. 

 

Vilket budskap ska vi sända till dem? 

- Vad vill vi säga med vår marknadskommunikation? Hur vill vi att mottagarna ska 

uppfatta kommunikationen? Budskapet är en balans mellan 
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informationsorientering (till exempel fakta, demonstration, jämförelser) samt 

känsloorientering (rädsla, humor med mera), vilket som väger tyngst beror  

      på vilken produkt företaget erbjuder (Fill, 2002). 

 

Hur ska vi leverera detta/dessa budskap? 

- Vilken kanal ska vi använda oss av för att få ut kommunikationen till exempelvis 

potentiella kunder och övriga intressenter? Det är viktigt att skilja på verktyg och 

media, där verktyg ofta är någon av de fem generella som finns: annonsering, 

sales promotion, PR, direktmarknadsföring och personlig försäljning. Två andra 

som finns är sponsring och online marketing. Media är hur sändaren får ut 

kommunikationen kommersiellt exempelvis via tv, radio, tidningar eller Internet. 

Både verktyg och media är metoder som väljs med tanke på hur företaget vill 

förmedla sitt budskap, där samma verktyg kan användas i flera medier och 

tvärtom. (Fill, 2002) 

 

Nedan kommer de verktyg vi kommer att använda senare i vår analys beskrivas 

utförligare. 

 

Syftet med annonsering är att skapa medvetande, introducera en dialog och framförallt 

att skydda sina kunder mot konkurrenter. Det finns olika typer av annonsering beroende 

på vilket mål som satts upp: 

 

• Informativ annonsering, informerar om vad företaget har att erbjuda. 

• Övertalande annonsering, denna form används främst vid hög konkurrens. 

• Jämförande annonsering, två likvärdiga produkter bedöms. 

• Påminnande annonsering, används vid mognadsstadiet. (Fill, 2002) 

 

Fördelar med annonsering är att budskapet når ut till många individer över ett stort 

område till en relativt låg kostnad. Stora kampanjer bidrar till bilden av företaget som 

stort och populärt. I annonserna finns det möjlighet att dramatisera produkter med tryck, 

ljud och färg och fördelen är att budskapet som förmedlas upprepas många gånger. 
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Annonsering används både vi kortsiktiga mål (snabb försäljning) och långsiktiga mål 

(image). (Fill, 2002) 

 

Nackdelarna med annonsering kan vara att den kan uppfattas som opersonlig och den 

möjliggör bara envägskommunikation. Detta betyder att det kan vara svårt att påverka 

kunden eftersom målgruppen kan välja att inte läsa annonsen. (Fill, 2002) 

 

Online marketing är en form av direktmarknadsföring via hemsidor, banners och 

sökmotorer. Det är viktigt att varumärket stämmer överens med all annan 

marknadskommunikation, kunden ska känna igen sig. Det finns vissa skillnader mellan 

onlinemarketing mot traditionell annonsering: (Fill, 2002) 

 

• Traditionell: Utrymmet är begränsat, fokus i budskapet ligger på känslor, det är 

inte interaktivt. 

• Online: Utrymmet är här obegränsat, fokus i budskapet ligger mer på information 

och är interaktivt, dvs. dess roll är framförallt att påverka distributionen och 

kommunikationen av ett budskap. (Fill, 2002) 

 

Online marketing är ett typiskt kommunikationsverktyg som har vissa fördelar. Det är 

relativt billigt samt att det minskar distansen mellan kunden och företaget, dvs. vart 

konsumenten än befinner sig i världen kan konsumenten få kontakt med företaget. 

 

Några nackdelar som finns är att det kan öppna upp organisationen för kritik, konkurrens 

och insyn. Ett annat exempel är att det är en relativt liten del av kunderna som nås av 

budskapet. (Fill, 2002) 

Sponsring innebär att en part bidrar med ett ekonomiskt stöd till en annan verksamhet, 

motprestationen sker i form av reklam samt att ett eventuellt goodwillvärde skapas. 

Sponsringen syftar till att nå specifika grupper och länka den sponsrade partnern till 

verksamheten. Det är också ett bra sätt att uppnå PR dvs. att en tredje part för vidare ett 
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positivt budskap om företaget. Dock är det svårt att veta hur mycket PR som skapats. 

(Fill, 2002) 

Bilden nedan visar hur varje verktyg förhåller sig till de tre köpprocess incitamenten2. 

Exempelvis har annonsering en stor genomslagskraft i medvetandet men har inte stor 

genomslagskraft när det angår själva köpet. Personlig försäljning har däremot en väldigt 

liten effekt av medvetenhet sett till en stor målgrupp eftersom att kontakten är personlig, 

lika naturligt blir då effekten vid köp större.  
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Källa: Utdelat lektionsmaterial, Bodil Sandén, KAU, 2007-03-05 
Figur 3.6 - De olika verktygens effektivitet  

 

 

 

 

                                                 
2 Medvetenhet, övervägande och handlande 

 31



3.3.1 Syfte med marknadskommunikation 
Syftet med marknadskommunikationen kan vara något av följande: 

 

• Differentiera – Särskilja sig från konkurrenterna med en unik produkt eller 

tjänst. 

• Påminna – Bygga upp ett medvetande hos kunderna om företaget och dess 

utbud. 

• Informera - Uppmärksamma potentiella kunder och övriga på företagets 

produkter. 

• Övertyga – Ett försök att övertala konsumenterna att köpa företagets 

produkt. (Fill, 2002) 

 

Företagen väljer sedan en inriktning och verktyg samt media utifrån någon/några av dessa 

ovanstående incitament. 

 

3.3.2 Marknadskommunikationsstrategi – 3P 

Inom marknadskommunikationen finns det en strategisk komponent som kallas för 3P 

som visar till vilka företaget ska rikta sin marknadsföring åt när det finns flera led i 

produktionsledet. De tre P:na står för strategierna Push, Pull och Profile. (Fill, 2002) 

 

 
PUSH 

Tillverkande Grossist Återförsäljare Slutkonsument 

PULL 

  

 

 

 

 

                            Figur 3.7 – Riktningen i ledet för PUSH och PULL strategierna 

Källa: Utdelat lektionsmaterial, Bodil Sandén, KAU, 2007-03-05 
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En Push-strategi syftar till att påverka de olika kanalmedlemmarna så att de i sin tur 

bearbetar slutkonsumenten som ska uppmärksamma produkten och förhoppningsvis köpa 

den. Tekniker som används vid Push är framförallt personlig försäljning, en personlig 

face to face kontakt parterna emellan. Med en Pull-strategi läggs företagets fokusering på 

att påverka slutkonsumenten. De vill skapa ett sug från konsumenterna att de i sin tur 

vänder sig för information antingen direkt till tillverkaren eller någon av dess 

mellanhänder. Profile är när företaget riktar sig till alla relevanta intressenter med mål att 

bygga upp en image kring företaget. Pull-strategier ger bäst resultat med hjälp av 

någon/några av de verktyg som finns, exempelvis annonsering, Sales promotion och 

online marketing. (Fill, 2002) 

 

Inom marknadskommunikationen gäller det att med en budget fastställa hur mycket som 

ska användas till marknadskommunikation samt hur dessa pengar ska fördelas mellan de 

olika verktygen. Budgeten syftar till att få ut bästa möjliga resultat för varje spenderad 

krona. När budgeten är fastställd är nästa steg i processen att utforma en schemaplanering 

som svarar på frågorna när, hur och till vilket pris marknadskommunikationen ska 

utföras. (Fill, 2002) 

 

Ett mediaschema är en del av schemaplaneringen som behandlar begreppen frekvens, 

kontinuitet och räckvidd. Frekvens är hur många gånger en individ utsätts eller använder 

ett mediaverktyg, kontinuitet är hur reklaminsatserna fördelas över tiden och räckvidd är 

hur många personer som företaget vill att reklamkampanjen skall nå. När alla beslut är 

fattade visas marknadskommunikationsplanen enklast i en aktivitetsplan (en typ av tabell) 

som visar när vilket verktyg ska användas, vilken media som ska utnyttjas och hur 

mycket varje del kostar. Den påminner alltså mycket om de poster som ingår i en 

schemaplanering, fast nu mer illustrerat. I bilaga 1 följer ett exempel på hur det skulle 

kunna se ut för ett företag inom Karlstadregionen. (Fill, 2002)  
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3.4 Attityder 
När konsumenten upplever sig själv i en köpprocess och utsätts för olika typer av reklam 

upplever han/hon olika typer av attityder kopplade till de olika budskapen i 

kommunikationen. Attityderna som konsumenten kan uppleva är kognitiv-, affektiv- och 

konativ komponent. Kognitiv komponent är den inlärande aspekten av 

attitydkomponenterna och innefattar kunskaper och trossatser om till exempel en 

organisation eller ett erbjudande.(Fill, 2002) Kognition är de mentala processer och 

kunskapsstrukturer som vi använder när individer reagerar på omgivningen (Peter & 

Olson, 2005). Affektiv komponent är känslor såsom bra, dåligt, tillfredsställande med 

mera. En utvärdering görs utifrån de känslor som finns kopplade till objektet. Den 

konativa komponenten är intentioner vad avser beteende kopplat till exempelvis en 

organisation. (Fill, 2002) 

 

Kognitiv
Affektiv
Konativ

 

 

 

 

 

Figur 3.8 – Attityd modell bestående av tre komponenter 

 Källa: Fill, 2002 sid. 76 

 

Modellen är baserad på attityder till objekt, personer eller organisationer. De olika stegen 

är lära (kognitiv), känna (affektiv) och handla (konativ). Attityderna uppkommer i 

konsumentens komplexa omgivning av fysiska och sociala stimuli i form av ting, platser 

och människor. Marknadsföraren påverkar och kan mer eller mindre direkt kontrollera 

vissa av dessa stimuli som produkter, förpackningar, tjänster, reklam, personlig 

försäljning, prissättning, butiksutformning och så vidare. (Peter & Olson, 2005)  
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4. Empiri
I detta kapitel kommer intervjuerna som genomfördes med företagets delägare Mikael 

Lindholm och Boltic-Götas ordförande Göran Svensson sammanställas samt  en 

redovisning av de två enkäter som har utförts. 

 

4.1 Intervju 
 

4.1.1 Mikael Lindholm 
Vi bestämde att genomföra en intervju med en av FA:s delägare vid namn Mikael 

Lindholm för att få fram intressant samt relevant information för att kunna genomföra 

denna studie. Nedan kommer vi att presentera den information som förmedlades. 

 

När FA startade sin verksamhet i september 2006 beslutade de att börja med att lansera 

sin produkt i Värmland fram till nyår för att dels säkerhetsställa tekniken samt att få bort 

såkallade barnsjukdomar. I början av 2007 var det meningen att de skulle börja satsa 

nationellt men en utdragen sökning efter finansierare har medfört att satsningarna 

kommer att börja i maj/juni 2007. FA har nu fått ett kontrakt med riskkapitalisten 6:e AP-

fonden för att ha möjligheten att etablera sig nationellt. 

 

Företagets grundidé är som tidigare nämnts att föreningar ska kunna tjäna pengar även 

om de väljer att vara passiva samt att det inte krävs något arbete från föreningarnas sida. 

FA vill försöka att ersätta den traditionella produktförsäljning som exempelvis lotter och 

kakor som kan generera föreningsstöd. Innebörden av passivitet för föreningarna är att de 

kan tjäna pengar även om de väljer att inte meddela dess medlemmar om möjligheten att 

stödja sin förening. Ett annat mål är att det ska vara positivt för alla inblandade. 
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Marknadsföring 
 

 

 

 

 

 
Föreningar Priser Prissponsor 

(företag) 

 

                                                  Figur 4.1 - Verksamhetens händelselopp 

 
Det sponsrande företaget skänker eller säljer produkter till ett förmånligt pris (ambitionen 

är dock att få produkter gratis) som kan auktioneras ut, kunderna blir nöjda med priset 

och väljer att lägga bud vilket i sig genererar pengar till föreningarna. Det sponsrande 

företaget får en marknadsföringsaktivitet i form av att budgivarna är nöjda med priset och 

föreningarna nöjda med att de får pengar. Båda förmedlar detta till sina bekanta via word 

to mouth (Fill, 2002). Något som oftast är värt mer än om de valt att betala dyra pengar 

för annan marknadskommunikation, framför allt om FA växer. Ingrid Sonnelid, ägare av 

Sonnelids möbler i Karlstad som var delaktig i en auktion där vinnaren vann 50 000 kr 

möbler säger följande: 

”Det är väldigt positivt att kunna stödja föreningslivet samtidigt som vårt företag får 

väldigt bra publicitet” (www.inova.nu) 

 

Hotet från nyetablerare är ovisst, FA har hört rykten angående att andra personer vill 

starta liknande verksamheter men i dagsläget har detta inte förverkligats. De upplever att 

deras största konkurrenter är Folkspel och n3sport.  

 

Företaget har ett samarbete med olika leverantörer som tyckte att deras verksamhet var 

bra och önskade att vara en del av den. Samarbetet bygger på att leverantörerna erbjuder 

ett bättre pris på produkterna än vad som erbjuds i handeln, i gengäld får leverantörerna 

reklam.  
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Enligt Mikael upplever han att deras största styrkor är att de är ärliga mot föreningarna, 

att de arbetar ur ett långsiktigt perspektiv samt att de har möjligheten att ”bolla” med 

olika föreningar. Svagheter som han upplevde var att det finns en tröghet och en viss 

misstänksamhet efter att Svenska Spels lägsta budet satsning som startade i januari 2007. 

Satsningen vid namn Limbo tvingades stänga den 25 mars 2007 (www.svenskaspel.se) 

efter uppgifter om bolagsspel (flera personer som gått samman) och därmed fuskat till sig 

pengar. En annan svaghet är att FA i dagsläget är underfinansierade. Frivillighet såg han 

som en styrka samtidigt som det var en svaghet för företaget.   

 

Alla föreningar som är medlemmar i FA får kostnadsfritt en banner att ladda ner från 

FA:s hemsida. Bannern innebär att om någon surfar på föreningens hemsida och klickar 

på bannern väljs automatiskt denna förening som bidragstagare. 

 

Tidigare arbetade FA med att få föreningar att ansluta sig via utskick av mail och samtal 

till föreningarna. FA har på grund av sitt stöd till föreningslivet tillgång och rätt att maila 

alla offentliga föreningar i Sverige. Detta sätt har dock lett till ett problem angående 

tröghet i beslutsfattandet hos föreningarna, därför vill de i framtiden att föreningarna 

själva ska vända sig till FA snarare än tvärtom. FA planerar också att starta ett callcenter 

som ska hantera kundförfrågningar samt ringa till föreningar. 

 

Alla föreningar som FA kontaktat har varit positiva och endast 2 % av de tillfrågade har 

valt att inte ansluta sin förening, detta beror enligt Mikael troligen på teknikfientlighet. 

 

Framtiden för FA ser enligt Mikael ljus ut. De planerar att inom en snar framtid 

presentera en ny produkt som ska erbjuda föreningarna att kostnadsfritt erhålla pengar. 

De försöker också köpa loss namnet Föreningsliv och siktar på att ha tre produkter under 

namnet, existerande FA samt i dagsläget två hemliga produkter. 
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Figur 4.2 - FA:s framtid 

 
FA:s tidigare marknadskommunikation har varit i stort sett obefintlig, en annons i 

dagstidningen VF3 och en reklamspott på TV4 under lokala sändningarna i Värmland. 

Ingen av dessa har dock gett något direkt uppsving och kan därför ses som nästan 

resultatlösa. I och med den nya riskkapitalisten kommer en större budget för 

marknadsföring att finnas tillgänglig, något som är ett måste om de vill nå ut nationellt. 

Budgeten som vi kommer att arbeta utifrån ligger på tre olika nivåer, 50 000, 100 000 och 

150 000 kronor i månaden. Beloppen kommer från FA. 

 

En fråga som ägarna till FA ställt sig är vart fokus ska ligga? Ska de vända sig i första 

hand till föreningar, privatpersoner eller bearbeta båda lika mycket? 

4.1.2 Göran Svensson 
Vid en mindre telefonintervju med Boltic-Götas ordförande Göran Svensson frågade vi 

om han känner till FA, attityder till dem, vad han tycker om deras koncept samt varför 

inte föreningen länkar till FA från sin hemsida fastän att de är medlemmar. 

 

Göran hade kunskap om FA eftersom de själva är medlemmar. Göran ansåg att de har ett 

intressant och spännande koncept som de kunde göra mycket med inom föreningen om 

de bara hade tiden. I dagens läge har Boltic-Göta fullt med andra projekt som genererar 

mer pengar för att förbättra sin dåliga ekonomi. Han kände också att informationen skulle 

vara lite tydligare från FA:s sida. 

 
                                                 
3 Värmlands Folkblad 
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Svaret på varför de inte hade någon banner på hemsidan visste han inte, men han trodde 

att detta var något som av en olyckshändelse försvunnit och glömts bort, men som 

självklart kommer att åtgärdas av webbansvarige.  

 

4.1.3 Patent och registreringsverket 
För att undersöka möjligheterna för FA att skydda sin idé vände vi oss till PRV (patent 

och registreringsverket) och dess avdelning för patent. Där fick vi som svar att det var i 

dagsläget svårt att skydda sina idéer då IPR (Intellectual Property Rights) fortfarande är 

väldigt nytt och oprövat utan det vanligaste sättet för att uppnå något typ av skydd för 

konceptet var att bygga sig ett varumärke tack vare lanseringen. Hon rådde dock att 

fortsätta övervaka utvecklingen av IPR och tillämpningen av den.   

 

4.2 Redovisning av enkät för privatpersoner 
I undersökningen bland privatpersonerna ville vi undersöka vad befolkningen som inte är 

lika insatta som de aktiva i föreningarna tycker och tänker om FA:s idé och koncept. 

Första frågan handlade om de kände till FA överhuvudtaget, vilket gav ett oss ett svar 

som redovisas: 

 

60%

40%
Nej
Ja

 

 

 
         Figur 4.3 - Cirkeln visar utfallet över fördelningen kring medvetandet av FA 

FA är väldigt måna om sitt koncept och vi valde då att se om privatpersonerna tycker att 

konceptet är lika bra som FA tycks tro. Detta skedde i en textruta där respondenterna fick 

skriva vad de ansåg. De flesta har varit positiva och förekommande ord bland de 60 

respondenterna var bra, intressant, nytänkande, bra sätt att få pengar till föreningen, kul 

och smart. De få negativa svar som inkommit innehåller orden knäppt, för bra för att vara 

sant samt svårt att ta på allvar. 
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Nästa fråga handlade om de svarande skulle välja att lägga ett bud hos FA framför andra 

lägsta budet auktioner på grund av möjligheten att stödja sin förening. Svaren utföll enligt 

tabellen: 
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Tabell 4.1- Fördelning av hur stor andel som föredrar att lägga ett bud hos FA 
 
Enkäten fortsatte sedan med att undersöka om det är priserna (produkterna) som styr 

vilken auktion privatpersonerna väljer. Utfallet blev att majoriteten valde alternativet 

Delvis med 45 % av rösterna, efter detta följde Ja med 31,7 % av utfallet. Nej och Vet ej 

fick 10 respektive 13,3 %. 

 

Den sista frågan med bestämda svarsalternativ handlade om de ansåg att FA var ett bättre 

alternativ än det betydligt mer kända och etablerade Bingolotto för att stödja sin förening. 

Resultatet fördelade sig att Vet ej fick flest svar tätt följt av Ja. 
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Tabell 4.2  - Utfallet av om FA är ett bättre alternativ jämfört med Bingolotto 



Vår avslutande fråga var en textfråga där respondenten fick skriva om han/hon hade 

några övriga synpunkter på FA:s verksamhet. Kommentarerna som förmedlades var att 

FA upplevdes som roligare än Bingolotto, bra stöd, lite dyrt att lägga bud, skojigt med 

annorlunda upplägg, att det borde marknadsföras bättre samt att hemsidan borde vara 

tydligare om hur det går till. 

 

4.3 Redovisning av enkät till föreningar 
Enkäten som riktades till föreningarna skickades via e-mail. Undersökningen resulterade 

i ett ganska stort bortfall. Endast 15 föreningar av de 58 tillfrågade svarade (dock blev 

vissa returnerade), vilket motsvarar 26 %.  

 

Den första frågan handlade om föreningen hade hört talas om FA, 11 av 15 svarade ja.  

 
På frågan om de förstod hur konceptet fungerar blev responsen enligt följande: 
 
 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte

A
nd

el
 i 

pr
oc

en
t

 

 

 

 

 

 

                    Tabell 4. 2 - Andel i procent som förstår hur konceptet fungerar 

 

Vi var sedan intresserade av att se vad föreningarna ansåg om FA och dess koncept, om 

det är en ”unik vinnande kombination” för föreningar. Resultatet fördelade sig på så sätt 

att 66,7 % svarade att de instämde delvis, 27,6 % svarade instämmer inte och resterande 

5,7 % fyllde således i instämmer helt. 

 

 41



Fortsättningsvis svarade 7 av 15 att de redan var medlemmar i FA och de resterande fick 

svara på ett par frågor extra, detta för att vi skulle kunna se vad de utomstående anser om 

konceptet. Majoriteten av dessa svarade att de inte var intresserade av att ansluta sig och 

tre av nio svarande att de redan hade fått information om FA. 

 

Vidare frågade vi vad föreningarna själva gjorde för att få medlemmarna att lägga bud. 

Responsen vi fick var att de flesta inte gjort något speciellt men en del hade delat ut 

information, skickat e-mail och berättat via nyhetsbrev. 
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5. Analys av enkätundersökningarna kopplat till attityder 
I det inledande analysavsnittet kommer enkäterna utvärderas med hjälp av 

attitydbegreppet. 

 

Med enkätundersökningarna ville vi framförallt få svar på följande frågor: 

• Behövs marknadskommunikation? 

• Är konceptet bärande? 

• Är egenskapen om föreningsstöd en avgörande konkurrensfördel gentemot 

övriga i lägsta budet branschen? 

• Vill konsumenterna/föreningarna ha något nytt sätt att stödja sin förening?  

 

Svaren från respondenterna visar som förväntat att FA inte är särskilt välkänt men 

majoriteten anser att konceptet är intressant och nyskapande, det vill säga affektiva 

komponenter som består av känslor (Fill, 2002). Dessa kommentarer kan  sägas ligga till 

grund för att de ska ta ett beslut att satsa på en marknadskommunikationsplan. 

 

Av svaren kan det utläsas att samtidigt som de flesta inte känner till FA:s verksamhet så 

är alla överlag övertygade att konceptet skulle ha bärkraft på marknaden. Hade resultatet 

blivit till exempel att idén är utan bärkraft eller om FA redan funnits i majoritetens 

medvetande skulle marknadsföringsåtgärder knappast vara nödvändiga. 

 

Attityderna gentemot företaget och dess idé har genom enkäterna visat sig vara positivt 

och ett nytt lönande föreningsstöd jämte Bingolotto verkar välkommet. Ett problem som 

kan uppkomma trots de positiva tongångarna är skillnaden i enkelhet. Jämfört med 

Bingolotto där lotterna kan köpas i många olika distributionskanaler så är FA endast 

Internetbaserat, vilket innebär att det finns en risk att missa den delen av befolkningen 

som inte är vana Internetanvändare. Dock är det inte denna del av befolkningen som FA 

ska rikta sin marknadsföring emot utan de som kan navigera på Internet, en väl så stor 

målgrupp i sig. 
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Den kognitiva komponenten är kunskaper och trossatser om en organisation (Fill, 2002), 

något som FA inte ännu byggt upp i konsumenternas medvetande. Det är därför FA i sin 

markandskommunikation ska inrikta sig på att informera konsumenterna för att skapa ett 

medvetande. Folkspel4 (www.folkspel.se) har som företag varit väldigt duktiga på att 

bygga upp ett medvetande kring Bingolotto, en stor majoritet känner idag till 

programmet. Vi tycker att detta är en av de stora skillnaderna mellan FA och Bingolotto, 

ett glapp som vi hoppas kan minska med hjälp av marknadskommunikationen. Realistiskt 

sett kommer FA troligtvis aldrig att kunna bygga upp samma starka varumärke men om 

attityderna inom målgrupperna blir positiva, kan detta leda till ett gott resultat. Ett gott 

resultat är att alla berörda parter är nöjda med konceptet och utvecklingen. (Intervju, 

Mikael Lindholm, 2007-05-02) 

 

Responsen utmynnar i att det i marknadsföringen ska lyftas fram att de har ett koncept 

som stödjer föreningarna runtom i Sverige för att locka till sig nya kunder.   

 
Bland föreningarna som inte var medlemmar svarade majoriteten att de inte var 

intresserade att ansluta sig. Detta svar tror vi grundar sig att det brister i det budskap FA 

har, kanske låter konceptet för bra för att vara sant för föreningarna när de ser det första 

gången, många har uppfattningen att ingenting är gratis i denna värld. Det kan också vara 

en missuppfattning av våra formulerade frågor.  En annan orsak till dess negativa 

inställning (attityd) mot konceptet kanske beror på att de inte uppskattar lägsta budet 

auktioner. Ett affektivt svar som enkäten resulterade i är att en del respondenter upplever 

det som ett onödigt pengaslöseri.    

 

Endast tre av nio hade fått information om FA, detta är naturligtvis inte tillräckligt och en 

viktig punkt i företagets framtida marknadskommunikation. 

 

Enbart 5,7 % av föreningarna svarade att de anser FA vara en ”unik vinnande 

kombination” för föreningen och denna siffra behöver öka för att företaget ska nå 

                                                 
4 bolaget bakom Bingolotto som under många år stöttat svenskt föreningsliv med stor framgång hos 
svenska folket 
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framgång. Detta är ytterliggare en anledning till att marknadskommunikationens budskap 

och utformning är ack så viktigt.  

 

För att bekräfta det vi fått från enkäterna, att informationen bland föreningarna inte är 

tillräckligt stark kan härledas till intervjun med Göran Svensson där han tycker 

informationen skulle vara tydligare. Han nämnde också att konceptet är intressant och 

spännande samt något de kunde göra mycket med inom föreningen om de bara hade 

tiden, vilket vi tror är en åsikt som delas av många medlemsföreningar. Även detta kan 

härledas till de kognitiva och affektiva komponenterna vilket är positiv inställning samt 

dålig kunskap.   

 

Vi fick ett väldigt stort bortfall på enkäten som riktades mot föreningarna, det var endast 

15 av 58 föreningar som svarade. Bortfallet tror vi beror på att vi skickade till många 

mindre klubbar och att de kanske inte har någon direkt ansvarig för inkomna e-mail. Att 

endast 15 svar inkom känner vi också kan bero på den teknikfientlighet som många 

föreningar har, använder de sig inte av någon hemsida är de troligtvis inte särskilt aktiva 

på sin e-mail adress. Anledningen till att 11 av 15 svarande föreningar kände till FA tror 

vi är en följd av att de föreningar som kontinuerligt läser föreningens mail-box också 

tidigare sett utskickad information från FA själva. Vi kan också utläsa av svaren att det är 

flest föreningar i Karlstad med grannkommuner som svarat på enkäterna, kanske beror 

detta på att FA i första hand koncentrerat sig på Karlstad som huvudort. 
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6. Analys med utgångspunkt från intervju och teorier 
I det avslutande analysavsnittet kommer de valda teorierna att kopplas samman med den 

insamlade datan från intervjuerna.  

  

I teorin valde vi att beskriva två olika teorier som båda behandlar branchstrukturer, dessa 

var Porters (1998) synsätt samt det resursbaserade (Eriksson-Zetterquist, Kalling & 

Styhre, 2005). Anledningen till att beskriva två teorier var att vi ville visa att det finns 

andra teorier som behandlar samma område och bredda synen något. Vi har valt att 

analysera dessa teorier var för sig, för att sedan dra jämförelser dem emellan. 

 

Marknadskommunikationen behandlas med frågeställningar utifrån Fill (2002) och hans 

teorier om bland annat verktyg, medier och marknadskommunikationens syfte. 

6.1 Porters fem krafter 
Hot från nyetablerare 

De etableringshinder som är aktuella för denna bransch är produktdifferentiering, 

kapitalbehov och tillgången till distributionskanaler (Porter, 1998). När det gäller 

produktdifferentiering och distributionskanaler kan det vara svårt att skilja sig från de 

tänkta nyetablerarna. Produkterna som auktioneras ut beror på vilka leverantörer som 

finns till ens förfogande, om det är möjligt vore det bra om ett företag kunde binda upp 

leverantörer enbart till dem för att kunna särskilja sig något. Men vi ser det nästintill 

omöjligt för FA att kunna binda upp leverantörer till enbart dem på grund av att de är 

ganska nya på marknaden samt att leverantörerna säkert vill synas på flera auktioner för 

att få gratis reklam och publicitet. Kapitalbehovet har visat sig ha en stor betydelse för 

denna bransch så detta kan avskräcka en del framtida konkurrenter. FA som redan har 

etablerat sig kan öka sitt kapital medan de agerar på marknaden, ett ökat kapital kan vara 

en bra försvarsmekanism ifall det kommer nyetablerare i framtiden.   

 

I dagsläget är inte hotet från någon nyetablerare alltför stort och starkt enligt FA:s 

delägare Mikael. Han har tidigare hört olika ”rykten” om att några personer bosatta i 
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Stockholm ska starta en liknande verksamhet men att detta ska bli verklighet har han inte 

fått några konkreta bevis på. (Intervju 2007-05-02)  

 

Rivalitetsgraden bland nuvarande konkurrenter  

Konkurrenterna krigar hela tiden om konsumenternas uppmärksamhet, detta utförs enligt 

Porter (1998) via priskrig, reklam, nya produktlanseringar, förbättrad samt ökad service 

gentemot konsumenterna. Dessa olika handlingar kan få drastiska följder beroende på hur 

omfattande de är samt under hur lång tid de pågår. Utifall handlingarna blir alltför stora 

och omfattande kan detta leda till att någon av aktörerna måste lämna marknaden och 

lämnar en öppen plats för en nyetablerare.  

 

Branschens viktigaste konkurrensmedel är vilka produkter som de har att erbjuda 

konsumenterna samt hur deras Internetsidor är utformade. Det företag som har de mest 

intressantaste produkterna kommer i slutändan att vinna många konsumenter. För att 

skydda sig mot sina konkurrenter har FA fördelen att de stödjer föreningslivet men 

samtidigt är det viktigt att de lockar med åtminstone likvärdiga priser som konkurrenterna 

har att erbjuda. Med en lättförståelig hemsida kan många konsumenter lockas samt att 

genom en enklare hemsida kan de nå kunder som inte är alltför intresserade av Internet. 

Om en hemsida upplevs som svår och tidskrävande att använda vänder sig den lata 

konsumenten till en annan sida som han/hon tycker att de behärskar bättre. När företag 

väl har fångat konsumenten är det vanligt att de blir en trogen kund eftersom det är 

ansträngande att lära sig att använda någon annan hemsida, därför är det viktigt att en 

hemsida ger ett gott första intryck.  

 

De största konkurrenterna enligt FA är n3sport5 (www.n3sport.se) och Folkspel. Vi ser 

utöver dessa två företag även Budson, Bidme, Lägsta bud och Zebido som konkurrenter. 

Samtliga av dessa företag driver sin verksamhet genom lägsta budet auktioner men det är 

enbart FA som har differentierat sin verksamhet genom att stödja det svenska 

föreningslivet. Vi tycker inte att de ska slappna av enbart för att de anser sig ha ett unikt 

                                                 
5 ett företag som erbjuder föreningar administrativa system och webbtjänster, har ett samarbete med 
riksidrottsförbundet 
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koncept. Detta dels på grund av att alla människor inte är intresserade av sport och då är 

det enbart produkterna som avgör vilken hemsida de kommer att välja. De kan hamna 

långt efter sina konkurrenter om de inte är medvetna om hur de utvecklar sitt koncept. 

Mycket handlar om att vara först med sina idéer för att locka nya kunder och detta är 

speciellt viktigt i deras typ av bransch som är i tillväxt. 

 

Hot från substitut 

Enligt Porter (1998) ses ett substitut till en hel bransch men i vårt fall har vi ett företag 

som befinner sig i lägsta budet branschen men är samtidigt differentierade att stödja 

föreningslivet. Av denna anledning har vi valt att se substitut som enbart kan motsvara 

föreningsstödet. Vi anser att substituten mot FA blir Bingolotto, Sponsornet6 

(www.sponsornet.se), Sponsorhuset7 (www.sponsorhuset.se), Sverigelotten8 

(www.folkspel.se) och Tofta9 (www.tofta.se). Självklart finns det fler men vi har enbart 

valt att fokusera på några av de största hoten. 

 

Vissa av dessa substitut kräver stora motprestationer av föreningarna då deras koncept 

bygger på att föreningsmedlemmar ska sälja deras sortiment i förhållande till FA:s 

erbjudande. Vi anser att de substitut som inte kräver någon motprestation är de största 

potentiella hoten, det vill säga Sponsornet och Sponsorhuset. Dessa två substitut kan vara 

ett stort hot eftersom där vet konsumenten att han/hon får den varan som väljs att 

inhandla jämfört med FA där du måste lägga ett enskilt lägsta bud och inte vet om du är i 

närheten av att vinna produkten. I skrivande stund är dock fortfarande Sverigelotten, 

Tofta och givetvis Bingolotto de största aktörerna inom föreningsstödet. 

    

 

 

 

                                                 
6 här kan du handla produkter från kända företag till ordinarie pris men för varje registrerat köp går en 
bestämd summa eller en vis procentsats till föreningen som stöds 
7 bygger på precis samma princip som Sponsornet 
8 ingår i Folkspel och är en skraplott där överskottet på 8 kronor per såld lott går direkt till den säljande 
föreningen 
9 ett företag som säljer kläder där en viss del av försäljningssumman går till föreningen 
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Köparnas förhandlingsstyrka 

Porter (1998) nämner att köparnas förhandlingsstyrka varierar beroende på vilken 

bransch som finns i åtanken. Eftersom denna bransch är lite speciell så är den enda 

förhandlingskraften enligt oss att köparna kan påverka vilken lägsta budet auktion som de 

väljer eller om föreningarna väljer att använda sig av något av de olika substituten.  

  

Leverantörernas förhandlingsstyrka  

I en jämförelse mellan köparnas och leverantörernas förhandlingsstyrka kan vi se att 

leverantörerna har betydligt mer att säga till om. Leverantörerna kan förhandla om vilka 

produkter och vilket inköpspris som de vill erbjuda FA, de kan dessutom försöka 

förhandla till sig någon bra motprestation. I dagsläget erbjuder FA sina leverantörer en 

motprestation i form av gratis reklam men eftersom de fortfarande är ganska små kan de 

inte erbjuda alltför mycket. För att få ett bra samarbete med olika leverantörer skulle de 

kunna locka dem med att de kan kompensera betydligt mer när de har uppnått en stark 

och etablerad plats på marknaden. Det är mycket viktigt att bygga upp ett samarbete 

eftersom utan leverantörerna har de inga produkter att auktionera ut, vilket skulle 

innebära att deras verksamhet inte går att bedriva. 

6.2 Det resursbaserade synsättet 
Enligt det resursbaserade synsättet är det viktigt att inneha unika resurser för att kunna 

uppnå konkurrensfördelar (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2005). Resonemanget 

kring unika resurser stämmer inte in helt på FA eftersom Barney10 (2005) menade att 

dessa unika resurser skapar en konkurrensfördel, men för att en resurs ska klassas som en 

konkurrensfördel ska det vara kostsamt och att det är näst intill omöjligt att imitera den. 

Vi anser att FA besitter en unik resurs som följd av att de stödjer det svenska 

föreningslivet men däremot kan den inte klassas som en sådan enligt Barneys (2005) 

filosofi. Det som skiljer FA:s fördel och Barneys tänkande är att resursen inte är av det 

slaget att den är svår eller dyr att imitera, vilket inte ger FA en konkurrensfördel enligt 

Barney (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2005). Vi samtycker inte med Barneys 

resonemang, utan anser i dagsläget att deras resurs kan klassas som en form av 

                                                 
10 var en av grundarna för det resurstänkande synsättet 
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konkurrensfördel eftersom de är den enda aktören på marknaden som besitter egenskapen 

med föreningsstöd.  

 

Vidare menade Barney att en resurs inte enbart genererar en förbättrad lönsamhet utan 

den medför också underhållskostnader (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2005). I 

vårt fall är det svårt att avgöra om företagets resurs har genererat en extra hög lönsamhet 

eftersom de inte har funnits under så lång tid och har därför inget resultat att jämföra 

med. Däremot samtycker vi med Barney (2005) om att olika typer av unika resurser 

bidrar till extra utgifter. I FA:s fall medföljer dess resurs extra utgifter genom att de måste 

fortsätta ha ett gott samarbete och en bra kontakt med olika föreningar. De extra 

utgifterna kommer främst att bestå av den tid som spenderas på olika sammanträffar, men 

detta kommer förhoppningsvis att generera ett koncept som uppskattas av föreningarna 

och kanske leder till fler kunder samt en ökad lönsamhet. 

 

6.3 Jämförelse mellan Porters fem krafter och det 
resursbaserade synsättet      
De olika metoderna har klara skillnader dem emellan. Porter (1998) använder sig av ett 

bredare perspektiv och ser framförallt att fem olika byggstenar (för närmare förklaring se 

avsnitt 3.1.1) påverkar en branschs konkurrenssituation i förhållande till det 

resursbaserade synsättet som koncentrerar sig på ett företags resurser. (Eriksson-

Zetterquist, Kalling & Styhre, 2005) 

 

Vi anser att Porter (1998) har ett bättre synsätt kring studerandet på branscher eftersom vi 

upplever att han får med viktiga faktorer som är nödvändiga för att försöka bilda en 

uppfattning på vad som kännetecknar branschers dagsläge. Hans byggstenar ger en tydlig 

bild av några av de intressenter som är betydelsefulla för ett företags verksamhet som kan 

utnyttjas smidigt för att förbättra dess position på marknaden. Anledningen till att vi 

tycker det resursbaserade synsättet är mindre bra beror mycket på att vi tycker att det inte 

räcker med att se till ett företags resurser för att bestämma hur hård konkurrensen är. 

Modellen utgår från en bra grund med den borde kompletteras med att bland annat se till 

utomstående faktorer, som exempelvis omgivningen. 
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6.4 Porters tre basstrategier 

6.4.1 Differentiering  
Differentiering innebär att företag ska sträva mot att utforma en produkt/tjänst som skiljer 

sig från övriga (Porter, 1998). FA konkurrerar med en stor mängd av andra lägsta budet 

auktioner, men FA har en fördel i och med att de är ensamma i sitt slag och det kommer 

de kanske att vinna på i det stora hela. Det som skiljer FA mot andra är att de samarbetar 

med föreningslivet i Sverige och att en del av deras vinst går direkt till den förening som 

budgivaren vill stödja. Detta är en strategi som de arbetar på långsiktigt tillsammans med 

de föreningar som är intresserade. Denna strategi har de som fördel gentemot deras 

konkurrenter och kan vara avgörande för företagets framtid. 

 

Det som kan vara lite farligt på denna marknad är att inträdesbarriärerna är små och 

konceptet kan enkelt bli kopierat av någon annan. Eftersom FA för närvarande är 

ensamma med denna strategi kommer de förhoppningsvis att kunna vinna stora 

marknadsandelar och åstadkomma ett resultat som överskrider branschens genomsnitt. 

Om FA lyckas uppnå detta kommer det leda till en starkare position på marknaden och 

medföra en bättre försvarsposition gentemot de fem konkurrentkrafterna (som har 

beskrivits i avsnitt 3.1.1). 

 

En del av strategin är att försöka få upp intresset hos företag som kan erbjuda olika 

produkter. För tillfället får de produkterna dels helt sponsrade men de flesta till kraftigt 

reducerade priser. Detta är såklart ett bra sätt att få ner sina kostnader men också ett 

kraftigt konkurrensmedel med att hela tiden få de bästa produkterna från de mest 

väletablerade företagen till sina auktioner. Vilken produkt budgivaren kan vinna är en 

avgörande faktorer när kunden väljer lägsta budet auktion. 

 

6.5 SWOT-analys 
En SWOT-analys står för ett företags styrkor, svagheter, möjligheter samt hot som 

behandlades utförligare i teorin (Jobber, 2001). Efter intervjun (2007-05-02) med Mikael 

fick vi fram vad han tyckte var deras starka och svaga sidor som vi sedan har 

kompletterat med vad vi själva anser.  
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Styrkor 

• Arbetar långsiktigt, de har valt att arbeta ur ett långsiktigt perspektiv och växer 

därmed långsamt. När de har valt att arbeta på långt sikt får de fördelarna att de 

kan bygga upp en stark kundkrets och det är betydligt troligare att deras 

verksamhet kommer att etableras och ha en plats på marknaden under en längre 

tid jämfört med ett företag som skyndar sig fram. 

• Bollplank, de har tillsammans med olika föreningar bildat ett nätverk. Vid flera 

olika tillfällen har möten ägt rum, där de har diskuterat deras planer för att 

undersöka vad föreningarna tycker om dessa. De anser att det är mycket 

betydelsefullt att höra deras åsikter eftersom de har startat sin verksamhet för att 

hjälpa föreningslivet så gott det går. Genom detta nätverk påverkas båda parterna 

i en positiv riktning. Föreningarna har möjligheten att framföra vad de anser och 

kan delvis påverka hur företagets erbjudanden utformas genom att göra sin talan 

hörd. FA får en bra respons tillbaka och kan utveckla sin verksamhet så att den 

blir eftertraktad av deras konsumenter, vilket borde leda till att dess kundkrets blir 

större och att de kanske blir trogna.  

• Stödjer föreningslivet, deras verksamhet går ut på att stödja föreningslivet genom 

att de skänker 10 kronor av den totala budkostnaden på 30 kronor. Denna styrka 

kan vara avgörande när konsumenterna väljer vilken auktion som de ska nyttja. I 

och med en budläggning hos FA utför budgivaren en god gärning för det svenska 

föreningslivet. 

 

Svagheter 

• Tröghet, när FA har kontaktat föreningarna har de varit väldigt intresserade och 

tycker att deras koncept är bra men sen tar det alldeles för lång tid innan de fattar 

ett beslut om de ska ingå ett medlemskap eller inte. Vi anser detta som märkligt 

eftersom föreningarna inte har något att förlora på att bli medlem, utan de bara 

möjligheter till att dra in pengar på ett smidigt tillvägagångssätt. 
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• Underfinansierad, de är inte tillräckligt finansierade för att kunna fullfölja alla 

idéer som de vill genomföra som känns nödvändiga. Därför är det av stor vikt att 

innan man startar upp ett företag har väldigt mycket eget kapital som kan 

användas som finansiering samt goda relationer till utomstående 

finansieringsintressenter. I vissa branscher kan detta bli väldigt avgörande, i 

marknader där det sker många förändringar som dessutom går snabbt kan det 

vara avgörande för ett företags existens hur starkt finansierade de är. I FA:s fall 

har det hittills inte lett till några drastiska komplikationer men det är viktigt att de 

upparbetar ett starkt kontaktnät för finansiering (se avsnitt 4.1.1) ifall de får möta 

nya starka konkurrenter i framtiden. 

 

En egenskap som kan ses både utifrån ett positivt (styrka) och negativt (svaghet) 

perspektiv är Frivillighet. Föreningarna väljer själva om de vill vara medlem hos 

företaget och ett medlemskap ingår de kostnadsfritt. Föreningarna har en god möjlighet 

att tjäna pengar genom FA:s erbjudande. Föreningarnas tillskott i klubbkassan varierar, 

det beror på hur aktiva dess medlemmar är att lägga bud, men oavsett aktiviteten förlorar 

de inget på att ingå ett medlemskap. Det positiva med deras verksamhet är framförallt att 

föreningarna har möjligheten att tjäna pengar utan att de behöver anstränga sig. Det 

negativa med Frivilligheten är att det har visat sig att vissa föreningar inte har 

tillkännagivit deras medlemskap hos FA för alla medlemmar i föreningen. Dessutom är 

det sen upp till varje föreningsmedlem att lägga bud. Av den anledningen att det är 

frivilligt kan det helt enkelt glömmas bort att medlemmarna går in på FA:s hemsida.  

 

Möjligheter 

• Bredda marknaden, de står för en ny utveckling som inom kort kommer att bli 

verklighet. Företaget har bestämt sig för att etablera deras verksamhet nationellt 

och försöka att etablera sig i hela Sverige. Denna möjlighet har förutsättningen 

att bli lyckad eftersom de i nuläget är den enda lägsta budet auktion som stödjer 

föreningar, vilket ger dem en speciell plats på marknaden. I och med den nya 

satsningen kommer de att nå till fler potentiella kunder, vilket förhoppningsvis 

medför ett positivt uppsving för deras verksamhet.   
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• Goda vinstmöjligheter, om satsningen ovan lyckas har de goda möjligheter till att 

förbättra deras omsättning. Med en högre omsättning har de fördelen att de kan 

spara delar av vinsten som eget kapital som sedan kan utnyttjas vid framtida 

satsningar. En annan vinning av en ökad vinst kan vara att de kan erbjuda bättre 

motprestationer till sina leverantörer. Detta skulle kunna leda till ett tätare 

samarbete, vilket kanske skulle generera till ännu bättre produkter som kan 

erbjudas på auktionen. Med bättre produkter lockas fler konsumenter som i sin 

tur genererar ännu bättre lönsamhet. 

 

Hot 

• Risk för nya aktörer, finns möjligheter att nya aktörer väljer att etablera sig på 

lägsta budet marknaden. Detta skulle leda till en mer pressad konkurrenssituation 

som exempelvis skulle medföra en hårdare kamp om konsumenterna, öka kravet 

på produkternas standard och prestation. Om etablerarens verksamhet dessutom 

skulle vara inriktad på att stödja Sveriges föreningsliv skulle det bli en väldigt 

hård kamp om hur mycket av budskostnaden som ska skänkas. För etableraren 

kanske det skulle vara nödvändigt att ha extremt bra produkter, att mer pengar 

går till den enskilda föreningen eller att kostnaden för att lägga ett bud skulle 

vara lägre. Allt detta för att kunna konkurrera med FA om en plats på marknaden. 

Om detta scenario skulle inträffa kommer FA att ställas inför frågan: ska vi 

fortsätta som vanligt eller ska vi också göra förändringar för att svara upp mot 

den nya konkurrenten?   
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6.6 Branschutveckling  

FA är som sagt ett relativt nystartat företag som erbjuder en produkt på Internet genom 

lägsta budet auktioner. När de startade sin verksamhet (hösten 2006), var lägsta budet 

auktioner över Internet en idé som var lite av ett fenomen, som det till viss del fortfarande 

är. 

 

Det som är viktigt för FA när de är i en bransch som är i utveckling och växer är att de 

väljer och utvecklar en strategi som de ska ha att konkurrera med, vilket är viktig för 

företagets överlevnad (Porter, 1998). FA differentierar sig gentemot andra lägsta budet 

auktioner med sitt koncept där de skänker en del av vinsten till föreningslivet. En stor del 

i strategin är också att FA både bearbetar de föreningar som blir medlemmar och 

kunderna som besöker deras hemsida och lägger bud. Arbetet med föreningarna går ut på 

att föreningarna ska ha inflytande och på så sätt att de också påverkar antalet kunder som 

lägger bud. Detta gör FA för att på ett effektivt sätt vinna kunderna på sin sida och få den 

trovärdighet det innebär att de arbetar med föreningslivet och att de inte bara är ute efter 

snabba intäkter. Detta är en strategi som FA arbetar på långsiktigt som de senare 

förhoppningsvis kommer att löna sig i slutändan. När branschen är på nedgång och 

många företag kommer tvingas att lämna marknaden, är det företagen med en stark 

position och strategi som kommer att överleva. Detta är ett mål som FA borde sträva 

efter. 

 

På en ny marknad där tillväxten är snabb finns det som sagt många osäkerheter med i 

bilden som till exempel kostnader, konkurrenter, distributionskanaler samt om det finns 

tillräckligt med kundunderlag (Porter, 1998). FA började därför med att slå sig in och 

etablera sig i Värmlandsregionen. Detta gjordes för att se om det fanns intresse för 

konceptet och för att inte dra på sig alltför stora kostnader eftersom att bristen på kapital 

hela tiden är ett återkommande problem för FA samt för att se hur väl man konkurrerar på 

marknaden. Den första tiden gick det oväntat bra och de fick snabb och god respons från 

kunderna. Detta trots att de ännu inte börjat marknadsföra sig.  
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Med facit i hand kan de säga att finansieringen skulle ha påbörjats på en gång eftersom 

det är en lång krävande process som inte är gjord på en handvändning. Om FA hade gjort 

detta kanske de redan lanserat sitt koncept nationellt och därmed presenterat sin idé om 

det nya enklare sättet för föreningslivet att tjäna pengar.  

 

När de nu så smått etablerat sig och testat sitt koncept och dessutom haft tid att bli av 

med alla såkallade barnsjukdomar, som nästan alla nya produkter och tjänster lider av, är 

det nu dags att expandera då det finns ett stort intresse för idén. Som sagt, stora risker 

men också stora möjligheter (Porter, 1998). 

 

Efter cirka ett år planerar företaget att etablera sitt koncept nationellt, finansieringen är 

snart i hamn och de har börjat funderat på hur de ska nå ut med sitt budskap och hur de 

ska marknadsföra konceptet.  En etablering nationellt är ett måste så snabbt som möjligt 

eftersom de är i en bransch där utvecklingen växer snabbt. De lever hela tiden med ett hot 

om att någon annan ska kopiera idén och hinna före med att etableras nationellt och vinna 

större marknadsandelar.  Det är av stor vikt att de får sitt namn och sin idé känt ute i 

Sverige. 

 

Eftersom priserna som budgivarna kan vinna i många fall är avgörande vilken lägsta 

budet auktion konsumenten väljer, är det viktig att de har ett bra samarbete med olika 

distributionskanaler och intressenter som är beredda att ställa upp med produkter (Porter, 

1998). Vid detta tillfälle finns det ett intresse från olika företag som vill sponsra eller 

erbjuda FA kraftigt reducerade priser på produkter som sedan används för budgivning. 

Om FA lyckas etableras nationellt är målet att enbart ha företag som erbjuder produkter 

som är helt sponsrade. Detta är en del av utvecklingen och är ett gyllene tillfälle för 

företag att vinna goodwill genom att uppmärksammas i sammanhang som stödjer svenskt 

föreningsliv. Det är också ett bra sätt för FA att få de bästa produkter gentemot sina 

konkurrenter. 
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6.8 Marknadskommunikation  
FA har två huvudintressenter som de vill nå med sin marknadskommunikation, dessa är 

föreningar och privatpersoner. Föreningarna för att få fler medlemmar i sitt register samt 

privatpersoner som väljer att stödja någon förening genom att lägga bud. 

 

Det budskap FA vill sända de båda parterna skiljer sig. Till föreningarna vill de sända ett 

budskap innehållande att föreningar har möjligheten att tjäna pengar utan några egna 

direkta åtgärder. Ett medlemskap är tillräckligt för att föreningen ska kunna börja tjäna 

pengar. I budskapet till privatpersonerna vill de uppmuntra till att lägga bud, visa på de 

fina priserna och hur billigt konsumenterna kan vinna dem. Ett tryck läggs också på att de 

kan hjälpa sin egen förening att samla in pengar, något som senare kan resultera i något 

positivt även för den som lägger budet, kanske kan föreningen med hjälp av buden få 

pengar till någon resa eller annan aktivitet. 

 

Hur FA väljer att nå ut till intressenterna kan vara väldigt avgörande för hur företagets 

framtid ser ut. Vid en god respons från målgrupperna kan företaget gå från att vara en i 

mängden till att bli det ledande företaget inom lägsta budet branschen. Lyckas de skapa 

en positiv image runt FA som kul, nyskapande och föreningsstödjande är mycket vunnet.   

 

Syftet med FA:s marknadsföring när de befinner sig i ett tidigt stadium av utvecklingen 

och när de ska satsa nationellt är att fokus ska ligga på att differentiera och informera om 

produkten, precis som enkäterna visade (se avsnitt 4.2 och 4.3). Informera på grund av att 

produkten i dagsläget är okänd nationellt och de behöver få upp ett medvetande hos både 

privatpersonerna och föreningarna. Differentieringen ska påvisa det unika med produkten 

och därmed få respondenterna att välja FA före andra auktioner. 

 

Informationssyftet leder oss in på en annan teoretisk ansats, marknadskommunikationens 

3P – Push, Pull och Profile (Fill, 2002). FA sitter i en sits där de kan och borde använda 

sig av både Push och Pull som strategi. Push-strategin grundar sig i att FA vänder sig till 

föreningarna som i sin tur får bearbeta sina medlemmar för att de ska lägga bud på 

hemsidan med sin förening som bidragstagare. Pull-strategin för FA innebär att de 
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bearbetar både föreningar och privatpersoner. Utformningen av reklamen som riktar sig 

till föreningarna syftar till att de själva ska gå in på hemsidan och anmäla sin förening. 

Detta istället för att FA själva ska ringa runt och värva medlemmar, något som är ett 

alldeles för stort resurskrävande arbete när de går från lokal till nationell nivå.  Syftet 

med Pull-strategin för privatpersonerna är att de går in och lägger bud på hemsidan, 

antingen väljer de den förening de vill stödja eller så väljer de att slumpa fram ett ”lag” 

om deras förening inte är medlemmar ännu11. Kanske meddelar de någon i den 

föreningen som de tillhör och visar de positiva sidorna med medlemskapet och 

föreningen tar i sin tur kontakt med FA. Se bild. 

 

 

 FÖRENINGAR 
 
PRIVATPERSONER 

  
FA 

 

                                   Figur 5.1 - Kommunikation från FA till slutkonsumenten  

 
En Profile-strategi känner vi inte är aktuellt för företaget att satsa på till en början av 

etableringen. Först måste de komma ut på marknaden och skapa medvetande hos 

kunderna och öka träffarna på hemsidan. Är de nya kunderna nöjda med produkten och 

konceptet, skapar detta förhoppningsvis en god image bland konsumenterna. 

 

FA:s budget är som vi nämnde i empirin inte fastställd ännu men för att göra en realistisk 

kommunikationsplan kommer vi arbeta utifrån en budget på 50 000-150 000 kronor per 

månad. (Telefonsamtal med Mikael Lindholm, 2007-05-18) 

 

                                                 
11 finns det ingen specifik förening som budläggaren vill stödja kan en förening slumpas fram, de får då 
bidraget 
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6.8.1 Verktyg & Medier 
I schemaplaneringen kommer vi att förklara olika alternativ till 

marknadsföringsaktiviteter, vilka verktyg och medier som ska användas och hur mycket 

dessa kostar samt när de ska användas. 

 

De verktyg som vi valt att satsa på inom marknadskommunikationen är annonsering, 

online marketing och sponsring. Detta på grund av att dessa är de som naturligt kommer 

vid lanserandet av en ny produkt av denna typ. Anledningen till att dessa tre verktyg 

kommer att användas är att vi känner att de övriga12 (Fill, 2002) inte passar in lika bra för 

ändamålet eller så passar de inte in i vår budget. FA är i behov av att nå ut till en stor del 

av populationen och då är annonseringen ett bra verktyg eftersom den har förmågan att nå 

ut till många till ett billigt pris (Fill, 2002). En av de stora frågorna inom annonseringen 

är vilken typ av media företaget väljer att lägga sina annonser i. FA bedriver sin 

verksamhet via nätet och det kommer då också naturligt att ha någon typ av online 

marknadsföring med en direktlänk till hemsidan. Sponsring har vi valt för att det ger en 

seriös bild av företaget och FA kopplas samman med positiva evenemang. 

 

Nedan följer en förklaring av de medier som vi valt att använda oss av, dels hur många de 

når, under hur lång tid, hur mycket de kostar med mera. 

 

Tidskrifter 
Priserna är räknade på en helsida i 4-färg. 

 

Stadium Magazine 

- Sportkedjan Stadiums egen sporttidning. Tidningen ges ut 4 gånger per år och 

innehåller all möjlig sport samt hälsa, träning, inspiration och mat som riktar sig 

till den aktiva familjen. Den läses av såväl privatpersoner samt föreningsledare. 

Tidningen skickas ut med posten till alla aktiva medlemmar med Stadium Card 

och dessa är cirka 350 000 st. Det totala medlemskaps antalet är 500 000 st. 

                                                 
12 Sales promotion, Public Relations, Direkt marknadsföring och personlig försäljning 
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(www.forlaget.ica.se).  och totalt så trycktes tidningen år 2005 i 413 200 exemplar 

Pris: 54 500 kr. (Media Pocket 2007) 

Offside 

- Tidningen Offside är Sveriges största och mest välrenommerade fotbollsmagasin 

och författarna har fått ett antal journalistpris för tidningen. Antalet upplagor var 

18 400 st. under 2005 (Media Pocket 2007) och utkommer 7 gånger om året. 

Tidningen finns att prenumerera på samt köpa på välsorterade försäljningsställen, 

såsom livsmedelsbutiker, pressbyråer m.m. Pris: 24 900 kr. (Media Pocket 2007) 

 

Svensk Idrott 

- Tidskriften Svensk Idrott har 11 nummer om året med ett upplagsantal på 33 100 

st. (Media Pocket 2007). Den skickas ut gratis till alla landets idrottsföreningar 

(22 000 st.) som är en av FA:s viktigaste intressenter men även privatpersoner kan 

prenumerera på den. Innehållet är ledorden informera, inspirera, roa och oroa 

(www.svenskidrott.se). Pris: 19.000 kr. (Media Pocket 2007) 

 

Radio 
 

MTG Radio – Rix FM 

- Kanalen Rix FM är Sveriges största kommersiella radiokanal med 36 stationer, 

spridda från Luleå i norr till Malmö i söder (www.rixfm.se). För att få fram ett 

pris kontaktade vi MTG-radios annons avdelning där vi pratade med Mikael 

Lidbaum som skickade över en offert om en sommarkampanj som Rix FM har 

nationellt. Kampanjen innehöll 75 st. (plus 75 stycken i bonus, Mikael föreslog att 

vi kunde dividera allting med 2 som stod i offerten om vi inte ville ligga lika högt 

i pris). Reklaminföranden är á 30 sekunder under veckorna 26-34 och då når de 

660 000 olika personer i målgruppen 20-49 år. Varje person hör budskapet i snitt 

7,35 gånger och det totala kontakt antalet blir 9 805 000 st. Reklamerna kommer 

att sändas mellan klockan 9-22 under måndag till söndag enligt Run By Station 

(RBS) vilket innebär att stationen själv väljer när reklamen ska sändas under 
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dagen, inte annonsören. Offerten går att läsa i sin helhet i Bilaga 2. Pris: 335 500 

kr. (Offert från Mikael Lindbaum, 2007-05-15) 

 

SBS Radio – Mix Megapol 

- Mix Megapol är den näst största aktören på den kommersiella radiomarknaden 

med 25 stationer i landet (www.mixmegapol.se). För att få fram priser på reklam 

över städerna Stockholm, Göteborg och Malmö kontaktade vi SBS Radio och 

Mattias Bosson på försäljningsavdelningen. Den offert vi fick innehöll en 

kampanj som beräknad med 20 sekunders spottar rullande under 2 veckor i de 

nämnda storstäderna. 8 spottar dagligen på kanalen under 2 veckor är totalt 336 

stycken vilket ger en frekvens på 6,55 gånger för 763 000 unika lyssnare. Detta 

ger ett kontaktantal på ca 5 000 000 st. (Offert från Mattias Bosson 2007-05-15). 

Offerten kan även ses i bilaga 3. Priset för denna kampanj är: 159 000 kr. 

 

NRJ 

- NRJ kallar sig för Sveriges hitstation nummer 1och vänder sig framförallt till 

ungdomligt sinnade människor. När Mikael Lindbaum skulle skicka oss en offert 

angående Rix FM, bad vi honom även att skicka med för de andra nätverken inom 

MTG radio koncernen, däribland NRJ. Kampanjen bygger på samma grundstenar 

som Rix FM kampanjen men har ett lägre pris men fler reklaminföranden. Här ser 

vi på 150 st. (plus 150 st. i bonus) reklaminföranden under en 8 veckors period, 

vecka 26-34.  Spottarna är 30 sekunder långa och sänds RBS mellan klockslagen 

6-22 under hela veckan. Inom målgruppen 15-34 år når man med NRJ 258 000 

olika personer och varje person hör budskapet i snitt 4 gånger, detta ger ett 

kontaktantal på 1 031 000 st. Priset för denna kampanj är 51 000 kr. (Offert från 

Mikael Lindbaum, 2007-05-15, Bilaga 4). 
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Online Marketing 
 

Aftonbladet – Sportbladet 

- Sportbladet är Sveriges ledande sporttidning via nätet. Aftonbladet.se i sig hade 

över 2 miljoner läsare i snitt varje dag under 2005 (koncernen.aftonbladet.se) och 

många av dessa läser självklart även Sportbladet som är en av de mest besökta 

sidorna på en vardag har de 310 000 unika webbläsare samt 675 000 

annonsexponeringar (annonswebb.aftonbladet.se). Vi har valt ett format på 

Sportbladet som kallas för TWS 2. Detta är en 250x360 pixlar stor banner på 

högersidan, nummer 2 uppifrån. Det finns fyra olika lägen och priserna sjunker 

med placeringen, med den dyraste högst upp. Sportbladet läses av 70% män och 

30% kvinnor. Priset för en vardag är 31 000 kr. (annonswebb.aftonbladet.se) 

 

Advertising.com 

- Företaget Advertising.com fick vi vetskapen om efter samtalat med Daniel 

Nilsson på Aftonbladets annonsavdelning, Efter att skickat in en intresseanmälan 

på webben blev vi uppringda av Account Executive Jens Edberg där vi hade ett 

samtal om hur de arbetar. Han blev också väldigt intresserad av FA:s koncept och 

ville gärna hjälpa oss med att arbeta fram en marknadskommunikationsplan som 

inriktar sig på online marknadsföring. Advertising.com är ledande inom interaktiv 

marknadsföring tack vare deras globala räckvidd samt unika lösningar. 

Advertising.com har verksamhet i USA, UK, Sverige, Norge, Danmark, Finland, 

Tyskland, Frankrike, Spanien och Japan. (www.advertising.com) Vi fick en offert 

av Jens som var uträknad med en månadsbudget på 100 000 kronor. Offerten 

riktade sig till en bred målgrupp bland privatpersoner och föreningar med fokus 

på att mottagarna ska lägga bud. Den innehöll 10 000 000 exponeringar per 

månad och antalet unika IP-adresser är 666 667 st. med en frekvens på 15 gånger 

per unik IP-adress (Offert från Jens Edberg 2007-05-15, Bilaga 5). Kampanjen 

föreslår att FA använder Advertising.coms nätverk som innehåller 183 sajter som 

enligt Comscore Media Matrix nådde 73% av internetpopulationen i december 

2006. Sajterna är både stora och små och finns inom rubrikerna 
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Portaler/startsidor, Nyheter/Ekonomi/Media, Teknik/Motor, Communities, 

Nöje/Underhållning, Sport/Spel/Resor, Shopping/E-handel plus några till. Priset 

uppgår enligt offerten till 1 200 000 kr per år. 

 
Tunnelbanereklam  
 

 Lilla Jätten 

- Lilla Jätten är reklamaffischer sittandes i grupper om 2 på nio av de största 

innestadsstationerna i Stockholm. Reklamen är centralt placerad mitt på 

perrongen. Formatet är 280x200 cm och antalet ytor är totalt 44 st. 

Kommunikationen blir tydlig för alla som väntar på tåg i tunnelbanan och med 

affischerna parvis kan reklamen bli mer kreativt utformad. Karlstad kommun hade 

för ett antal år sedan en liknande kampanj i Stockholm där de ville locka nya 

invånare till solstaden Karlstad med ett lyckat utfall. Priset för en 14-dagars 

period är 115 000 kr. (www.clearchannel.se) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
                                           Figur 6.2 - Exempel på reklam från Lilla Jätten 

 

Helfolierad tunnelbanevagn  

- Reklamen utformas både utvändigt och invändigt på tunnelbanevagnarna. På 

utsidan trycks reklamen längs med långsidan av vagnen i form av företagsnamnet 

och sedan finns det förklarande reklam inne i vagnarna. Kostnaden går på 420 000 

kr och räcker i en period av tre månader. Utöver denna kostnad tillkommer tryck 
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och folieringskostnad på 153 000 kr och invändiga skyltar till ett pris av 8500 kr. 

Kostnaderna är beräknade per vagn. (www.clearchannel.se) 

 
Sponsring 
 
Hockeykväll 

- En sponsring av Hockeykväll ger FA enligt Lars Odbjer på SVT:s försäljande 

bolag Sales Promotion bra uppmärksamhet i en trovärdig miljö på ett 

kostnadseffektivt sätt. En säsong av hockeykväll består av 11 avsnitt och väljer 

företag att sponsra får de en billboard13 i början av programmet och en i slutet av 

programmet, totalt 22 st. Sponsring av ett populärt program som hockeykväll 

leder till att FA förknippas med något positivt och seriöst. Priset för en säsong är 

800 000 kr. 

 

                                                 
13 är en reklamskylt som visas 
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7. Rekommendationer och förslag 
Här kommer vi att framhäva de olika rekommendationer samt förslag som framkommit 

efter att studien av företaget FA. 

 

Här nedan har vi utformat fyra paket som kan vara aktuella för FA att utnyttja. De tre 

första paketen varierar i olika prisklasser samt innehållet av medier medan det fjärde 

inriktar sig enbart på online marketing. Samtliga medier har vi valt efter deras situation 

och som vi tror bäst kommer att fungerar för dem. Nedanstående priser är beräknade på 

ett helt år. Med olika förslag ger vi dem möjligheten att studera de olika förslagen och 

sedan välja det som de upplever som det ultimata. 

 

I paket två och tre tycker vi att de borde lägga två reklamkampanjer samtidigt i olika 

medier med anledning till att reklamen ska ge en större genomslagskraft. När mottagaren 

nås av reklam från flera håll är hon/han mer mottaglig och kommer förhoppningsvis att 

läggas på minnet. Och i bästa fall kommer det att generera i nya kunder som blir trogna 

budgivare. 

 
Syftet med annonseringen i paketen är likt det syfte vi har för 

marknadskommunikationen, nämligen att informera (Fill, 2002) kunderna om den nya 

produkten FA och därmed skapa ett medvetande bland populationen. De övriga typerna 

av annonsering14 känner vi inte uppfyller samma ändamål.

 
Paket 1: Budgetvarianten 
 
Medier Period Pris 
Stadium Magazine 4 nummer/år 54 500 kr 
Offside 7 nummer/år 24 900 kr 
Svensk Idrott 11 nummer/år 19 000 kr 
Mix Megapol (Stockholm, 
Göteborg, Malmö) 

2 veckor 159 000 kr 

Rix FM 8 veckor sommarkampanj 335 500 kr 
 Totalt 592 900 kr 
                                                 
14 Övertalande, jämförande, påminnande                                  Tabell 7.1 - Paket 1
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Det första paketet är ett såkallat budgetpaket. Vi har valt att utforma detta paket för att 

alla företag inte är beredda eller har möjligheten att lägga ut så mycket på 

marknadsföring. Paketet består därför endast av en grund som återkommer i de andra 

paketen. Vi tycker att dessa medier har en relativt låg kostnad som kan generera nya 

kunder i Sverige. För aktivitetsplan se bilaga 6. 

 
 
Paket 2: The Middle of the Road 
            
Media Period Pris 
Stadium Magazine  4 nummer/år  54 500 kr  
Offside 7 nummer/år 24 900 kr 
Svensk Idrott 11 nummer/år 19 000 kr 
Mix Megapol (Stockholm, 
Malmö, Göteborg) 

2 veckor x 3 perioder 477 000 kr 

Rix FM  8 veckor sommarkampanj  335 500 kr  
Lilla Jätten 2 veckor x 2 perioder 230 000 kr 
NRJ 2 veckor 51 000 kr 
 Totalt 1 191 900 kr 
                                                               Tabell 7.2 - Paket 2 

 
I paket nummer två finns grundmedierna med från paket ett men vi har valt att 

komplettera med Lilla Jätten (som har beskrivits i 6.8.1), NRJ och två extra perioder med 

reklam i Mix Megapol. När ett företag vill etablera sig nationellt är det bra att försöka 

etablera sin verksamhet i storstäderna först, dessa extra medier lämpar sig bra för 

satsningen. Lilla Jätten tror vi kompletterar grundpaketet bra på grund av att den 

reklamen uppsätts i tunnelbanorna i Stockholm där det passerar en stor mängd människor 

varje dag. Den lilla kostnaden som den medför kommer att bidra med att reklamen 

uppmärksammas av många, vilket kan leda till många nya kunder åt företaget. NRJ har vi 

valt för att nå ut till den yngre målgruppen i åldrarna 15-34. Många i dessa åldrar tillhör 

någon typ av förening och är då kanske intresserade av att stödja sin förening genom att 

lägga ett bud hos FA. För aktivitetsplan se bilaga 7. 

 
 
 
 
 

 66



Paket 3: Framgångspaketet 
Media Period Pris 
Stadium Magazine  4 nummer/år  54 500 kr  
Offside Sportbladet  7 nummer/år  24 900 kr  
Svensk Idrott  11 nummer/år  19 000 kr  
Mix Megapol (Stockholm,  
Göteborg, Malmö) 

2 veckor x 2 perioder 318 000 kr 

Rix FM 8 veckors sommarkampanj 335 500 kr 
Lilla Jätten 2 veckor x 2 perioder 230 000 kr 
Sportbladet TWS 2 eller 
sponsring av hockeykväll 

2 gånger/månad. 
Under hela programserien 

806 000 kr 
     eller   800 000 kr 

 Totalt 1 787 900 kr eller 1 781 900 
                                                             Tabell 7.3 - Paket 3 

Detta paket har spetsats med att företaget antingen väljer att annonsera i Sportbladet på 

Internet eller vara sponsor för SVT:s hockeykväll. Dessa två alternativ kan ses 

jämbördiga då priset är nästintill lika. Båda alternativen når många personer som är 

sportintresserade. En skillnad dem emellan är att Sportbladet når till flera grupper av 

sportintresserade, då hockeykväll riktar sig mer till ishockeyintresserade. Däremot 

upplevs sponsring av hockeykväll som mer trovärdigt. För aktivitetsplan se bilaga 8. 

 
Paket 4: Always Online 

Media Period Pris 

Online Marketing enligt 

Advertising.com 

Hela året 

                                             Tabell 7.4 - Paket 4 

1 200 000 kr 

 
Paket nummer fyra innehåller enbart Internetbaserad reklam utformad av 

Advertising.com som specialutformat kampanjen utifrån FA:s målgrupp. Se bilaga 5 för 

utförligare information. Se bilaga 9 för aktivitetsplan. 

 

Övriga idéer 

Ett annat ganska roligt och annorlunda alternativ som vi har hittat men dock valt att inte 

använda oss av är en helfolierad tunnelbanevagn. Anledningen till att vi inte valt detta 

alternativ beror på att vi inte tror att det skulle ge någon genomslagskraft eftersom 
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företaget fortfarande är ganska anonymt. I FA:s fall skulle det inte räcka med en vagn, 

vilket skulle leda till en väldigt hög kostnad och det finns inte budget tillgänglig för en 

sådan dyr satsning. 

 

Vår rekommendation 

Vi skulle välja att satsa stort och därför rekommenderar vi att de ska använda hela sin 

beräknade marknadsföringsbudget eftersom de är inne i en expansionsfas och vill lyckas 

med att etableras nationellt. Vi anser att det inte är någon idé att ”snåla” på pengarna när 

det finns en risk att en liten reklamkampanj bara går förbi de tilltänkta kunderna. 

 

Paket 4 är ett bra alternativ om FA hellre vill använda sig enbart av online marketing. 

Paketet kan sedan kompletteras med mer om de har en större budget att tillgå, exempelvis 

radioreklam eller/och tidningsreklam. Advertising.com har kostnadsfria mätningar på hur 

stor genomslagskraft kampanjen har haft, något som ytterliggare talar för detta paket. 

Advertising.com har också ett stort nätverk med kontakter av hemsidor där de når cirka 

75 % av Internetpopulationen. (www.advertising.com)  

 

Vi råder FA att satsa på paket tre, det så kallade framgångspaketet eller Always Online, 

Paket 4. Vilket av dessa de väljer beror vilka typer av media FA vill arbeta med.  
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8. Slutsatser 
I detta avslutande avsnitt kommer de slutgiltiga slutsatserna framhävas. 

 
Det största problemet som vi ser är att FA inte har börjat marknadsföra sig. Ett av bevisen 

på detta är de svar vi fått in via enkätundersökningarna. Många av både privatpersoner 

och olika föreningar visste inte om att FA fanns, och även fast ett medlemskap i FA 

endast har positiva sidor fanns det de som var osäkra på konceptet och därför inte kunde 

tänka sig bli medlemmar. Vi anser att FA:s koncept i dagsläget är unikt och eftersom de 

vill ha ett seriöst samarbete med föreningslivet är det viktigt när de ska etableras 

nationellt att dess budskap upplevs som trovärdigt. När det inte är några som helst krav 

på medlemsföreningarna och pengarna de får kan ses som intäkter utan kostnader är det 

lätt att fatta misstankar om att någon typ av baktanke förekommer. Det är därför viktigt 

att de marknadsför sig på rätt sätt och mycket, så att konceptet och företaget blir välkänt 

runtom i Sverige. När detta är genomfört ska de inte längre behöva göra förfrågningar om 

olika föreningar är intresserade om medlemskap utan föreningarna ska vända sig till dem 

och be om ett. Det är nu de verkligen kan börja samarbeta med föreningarna med de olika 

möjligheter som finns för båda parter.  

 

I nuläget konkurrerar FA med ett antal andra lägsta budet auktioner men som vi nämnt 

tidigare har de ett unikt koncept jämfört med de övriga. Vi tycker att de har ett gyllene 

tillfälle att förstärka sin nuvarande position och sedan försöka befästa den. Eftersom detta 

är en idé som är relativt lätt att kopiera är det viktigt för dem att vara först ut med att få 

det nationellt känt, för att sedan bli associerat som det företag som är det mest pålitliga 

om det dyker upp andra företag som har samma eller liknade koncept. Ett av de övriga 

lägsta budet företagen (Zebido) har redan börjat med radioreklam, något som kan ses som 

ett hot mot FA:s etablering. 

 

Är FA bättre än sina konkurrenter? Både ja och nej. I aspekten att de inte driver 

verksamheten enbart för egen vinning är en bidragande orsak till att de står högre i kurs 

gentemot övriga auktioner, detta kan vi se genom enkäten bland privatpersonerna och 
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responsen på frågan om de skulle lägga bud hos FA framför andra på grund av 

föreningsstödet. Ser man dock på antalet auktioner och priser ligger i dagsläget FA lite 

efter exempelvis Zebido och Lägsta Budet då dessa har fler datumfixerade auktioner 

medan FA har auktioner där antalet bud bestämmer när de stängs. Detta är något som 

troligtvis kommer att förändras i och med den nationella lanseringen. 

 

Risken för nyetablerare skulle minska om företaget etablerades i hela landet och en 

kopiering av konceptet hade då blivit mer påtaglig och varumärket hade då gett skydd, 

precis som Patent och Registreringsverket informerade oss om. Vi anser att FA borde 

övervaka utvecklingen av IPR (Intellectual Property Rights) för att se om möjligheten till 

ett patent skulle uppkomma. 

 

En slutsats för marknadskommunikationen som vi kan dra är att FA inte får vara rädda 

för att satsa, framförallt inte nu när Zebido redan kommit ur startblocken och börjat 

marknadsföra sig aktivt på många av de sätt som vi rekommenderar FA att göra. 

Marknadsföringen skall vara informativ eftersom enkäterna visade att det finns ett behov 

av att skapa ett medvetande på marknaden som i dagsläget inte finns i så stor 

utsträckning. Det första intrycket är viktigt eftersom konsumenten redan då skapar sig 

uppfattningar och attityder genom känslor (affektiva) och kunskaper (kognitiva) 

gentemot företaget. Är intrycket en konsument fått av organisationen negativt redan i ett 

tidigt skede är det svårt att omarbeta det till något positivt. De skall även trycka på 

föreningsstödet till alla målgrupper och för att nå många till en liten kostnad per person är 

annonsering det bästa sättet, det viktiga är sedan hur annonseringen går till. Rätt verktyg i 

fel media och vise versa kan resultera i att målen för kampanjerna inte uppnås och 

företaget har spenderat mer än vad det genererat. 
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Bilaga 1 
 

        
Aktivitetsplan     

           

Kund                  Period               Datum                 

                 2007                              

Media           AUGUSTI      SEPTEMBER    OKTOBER      NOVEMBER  

    33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Radioreklam & PR                                                          

Rix FM, Mix Megapol, P4                                                          

Dagstidningar, PR                                                          

NWT, VF                                                           

Kvällstidningar, PR                                                          

Bilagor,Expressen-GT, 

Aftonbladet, Metro                                                           

Kollektivtrafik                                                          

Buss, lokaltrafik                                                          

Lokaltv                                                            

Kanal 12                                                            

Events                                                            

Festivaler  m.m                                                          

Butiksaktiviteter                                                          

Demo,rabatterbjudanden, 

streckkodskampanj                                                          

Internetannonsering                                                          

Ticnet                                                            
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Bilaga 2 
Dela ledig reklamtid – RIX FM Nätverk 

RIX FM Nätverk erbjuder ett av sommarens kraftfullaste 
paket till endast 8 annonsörer. Var med och dela på all 
ledig reklamtid upp till 6 min/timme under perioden 25 juni – 
26 augusti 2007 (vecka 26-34).  

Kampanj 
• 150 st reklaminföranden à 30 sekunder, placering 
mån-sön RBS 09-22.  
• Varje annonsör kan erhålla max 150 st 
bonusinföranden. 
• Samtliga spotar ska vara uttagna inom denna 
period. 
 
 
 Resultat i målgruppen 20-49 år 
• Du når 1 332 000 olika personer. 
• Varje person hör ditt budskap i snitt 14,7 ggr. 
• Totalt antal kontakter: 19 610 000. 
 
Observera att effekten endast baseras på ordinarie 
antal införanden. 
 
Investering: 671 000 kr (cpt 24) 
 
Max 2 ljudversioner per paket.  
Ljud tillhanda senast den 2 veckor 
innan start. 
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Bilaga 3 
 
 

Kampanjperiod:   2 veckor  
 
Station:   Mix Megapol 104,3 
     
     
Spotlängd:   20 sek 
Antal spots per dag:  8 per station  
Antal spots totalt:  336 st 
Unika lyssnare:  763000 
Frekvens:   6,55 ggr 
Bruttoräckvidd:  5 000 000 
kontakter  
 
Erat pris exkl. moms:  159 000 kr 
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Bilaga 4 
 
Dela ledig reklamtid – NRJ Nätverk 

NRJ Nätverk erbjuder ett av sommarens kraftfullaste 
paket till endast 8 annonsörer. Var med och dela på all 
ledig reklamtid upp till 6 min/timme under perioden 25 
juni – 26 augusti 2007 (vecka 26-34).  

Kampanj 
• 150 st reklaminföranden à 30 sekunder, 
placering mån-sön RBS 06-22.  
• Varje annonsör kan erhålla max 150 st 
bonusinföranden. 
• Samtliga spotar ska vara uttagna inom denna 
period. 
 
 
 Resultat i målgruppen 15-34 år 
• Du når 258 000 olika personer. 
• Varje person hör ditt budskap i snitt 4 ggr. 
• Totalt antal kontakter: 1 031 000. 
 
Observera att effekten endast baseras på 
ordinarie antal införanden. 
 
 
 
 
Investering: 51 000 kr (cpt 22) 
 
Max 2 ljudversioner per paket.  
Ljud tillhanda senast den 2 veckor 
innan start. 
 
 
Källa: RUAB RBP 2:2007. 
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Bilaga 5 
 
 
 
 
 
FA 
Att: Daniel Axelsson 
 
Offert         Stockholm 070515 
Advertising.com är ett helägt dotterbolag till AOL Time Warner Inc. Vi är ledande inom 
interaktiv marknadsföring tack vare vår globala räckvidd samt våra unika lösningar. 
Advertising.com har verksamhet i USA, UK, Sverige, Norge, Danmark, Finland, 
Tyskland, Frankrike, Spanien och Japan.  
 
Ledande på Online marknadsföring: 
Advertising.com är ledande inom Online marknadsföring och kan erbjuda unika tjänster 
för både varumärkesbyggande marknadsföring och responsbaserad marknadsföring. 
Genom vår räckvidd om 75% (enligt Media Metrix, ComScore) via våra sitepartners, är 
vi ensamma om att kunna presentera ett holistiskt grepp inom interaktiv marknadsföring. 
 
Responsbaserad marknadsföring: 
Advertising.com har ett mycket omfattande nätverk i kombination med ett unikt tekniskt 
system vilket möjliggör att Advertising.com endast tar betalt för den respons som vi 
genererar till våra kunder. Vad responsen i det aktuella fallet innebär definieras 
tillsammans med våra kunder 
 
De kampanjer som lanseras i nätverket optimeras utifrån ett antal variabler;  
sajt, kategori, annonsplacering, dag i veckan, tid på dagen, annonsfrekvens, 
annonsformat. Advertising.com kan även optimera kampanjen utifrån kunds 
leveranskapacitet – dvs att när Advertising.com levererat så många leads som en kund har 
möjlighet att hantera per dag avstannar kampanjen för att få nya exponeringar i systemet 
igen dagen efter.  Denna optimeringsteknologi gäller både för CPC (kostnad per klick) 
och CPA (kostnad per order) -kampanjer. 
 
Varumärkesbyggande marknadsföring: 
När det gäller varumärkesbyggande marknadsföring kan Advertising.com erbjuda 
produkter som riktar sig till specifika målgrupper; demografiskt utvalda målgrupper och 
geografiskt utvalda målgrupper. Advertising.com kan också erbjuda produkter med stor 
närvaro under tidsbegränsade perioder, såsom att t.ex. rejoy.se erbjuds att köpa alla 
Advertising.coms exponeringar under en given tidsperiod. Advertising.com kan i tillägg 
frekvensstyra dessa visningar för att maximera antalet visningar till en så stor målgrupp 
som möjligt. Detta är en mycket kostnadseffektiv metod där syftet är stor närvaro på 
kanalen och hög frekvens av varumärkesexponering. Dessa typer av kampanjer betalas på 
så kallad CPM basis, det vill säga per exponering.  
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Inledning: 
Efter samtal med Daniel Axelsson fick Advertising.com en förfrågan om att ta fram 
förslag på hur FA ska kunna nå ut till nya kunder i vald målgrupp, dvs privatpersoner och 
föreningar på ett brett och effektivt sätt. 
 
 Förslag: 
Advertising.com föreslår att FA nyttjar Advertising.com:s nätverk för en kampanj enligt 
CPM metoden, dvs kostnad per 1000 exponeringar med fokus på att få utvald målgrupp 
att lägga bud. 
  
Advertising.com erbjuder även kostnadsfritt att mäta, implementera våra unika 
beteendemarknadsprodukter. För detta krävs det att vi implementerar en mätpixel på Er 
tacksida/bekräftelsesida för lagt bud . Då får vi möjlighet att mäta hur många bud vi 
genererat. Vi rekommenderar att frekvensstyra kampanjen för att nå så bred målgrupp 
som möjligt.  
Fördelar: Vi säkerställer maximal räckvidd mot målgruppen vilket innebär att varje 
internet användare exponeras för annonsen enligt överenskommen frekvens oavsett vilka 
siter de besöker under kampanjperioden. Vi rekommenderar en frekvens på 15ggr.  
 
Pris: 
Kampanjperiod: Årsavtal 
Budget = 100 000SEK/månad 
CPM 10SEK per 1000 exponeringar 

 10.000 000 exponeringar/månad 
Med en frekvens på 15ggr/unik IP-adress ger det 666 667 unika IP-adresser/månad 
 
Offertens giltighetstid: 
Offerten är giltig tom 070524. Accept sker skrifligt. 
 
Betalningsvillkor: 
Fakturan skall betalas inom 30 dagar, därefter utgår dröjsmålsränta med diskonto + 13 % 
 
Jag hoppas att dessa förslag på marknadsföring uppfattas som attraktiva och ser fram mot 

ett positivt gensvar. 

 
Med vänliga hälsningar 
 
Jens Edberg 
Account Executive 
Tel: 0733-51 98 21 
e-mail: jedberg@se.advertising.com
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Bilaga 6 
 
Budgetvarianten 

 

Aktiviteter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kostnad 

Stadium             54 500kr 

Magazin              

              

Offside             24 900kr 

              

Svensk Idrott             19 000kr 

              

Rix FM             159 000kr 

              

Mix Megapol             335 500kr 

Totalt             

 
592 900kr
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Bilaga 7 
 
The Middle of the Road 
 

Aktiviteter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kostnad 
Stadium             54 500kr 
Magazin              
              
Offside             24 900kr 
              
Svensk Idrott             19 000kr 
              
Rix FM             335 500kr 
              
Mix Megapol             477 000kr 
              
Lilla Jätten             230 000kr 
              
NRJ             51 000kr 
Totalt             1 191 000kr 
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Bilaga 8 
 
Framgångspaketet 
 

Aktiviteter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kostnad 
Stadium             54 500kr 
Magazin              
              
Offside             24 900kr 
              
Svensk Idrott             19 000kr 
              
Rix FM             335 500kr 
              
Mix Megapol             477 000kr 
              
Lilla Jätten             230 000kr 
              
Hockeykväll             800 000kr 
eller              
Sportbladet             807 000kr 
på nätet              
Totalt             1 787 900/ 
             1 171 900 
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Bilaga 9 
 
Always Online 
 
Aktiviteter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kostnad 

Online Marketing             1 200 000kr

enligt 
Advertising.com 

             

Totalt             1 200 000kr
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Bilaga 10 
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Bilaga 11 
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Kontaktpersoner för FA 
 
MTG Radio 
 
Mikael Lindbaum 
 
Mobil: 073-699 21 28 
E-mail: mikael.lidbaum@mtgradio.se 
 
 
SBS Radio 
 
Mattias Bosson 
 
Mobil: 0701-423 020 
E-mail: mathias.bosson@sbsradio.se 
 
 
Advertising.com 
 
Jens Edberg 
 
Mobil: 0733-51 98 21 
E-mail: jedberg@se.advertising.com 
 
 
Sales Promotion (SVT sponsring) 
 
Lars Odbjer 
 
E-mail: lars.odbjer@salespromotion.tv 
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