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1 Introduktion  
1.1 Bakgrund  
Ishockey är en av de största lagsporterna i Sverige. Antalet spelare inom 
sporten är dock ojämnt fördelat mellan kvinnor och män. Av cirka 64 000 
spelare är endast 8 % kvinnor (Svenska Ishockeyförbundet, 2017). Många 
föreningar som har damlag erbjuder träning för nybörjare i alla åldrar 
vilket gör att åldersspannen i damlagen kan se olika ut.  

Svenska Ishockeyförbundet jobbar varje år med att hjälpa föreningar runt 
om i landet med att rekrytera fler spelare till sporten. Detta genom att förse 
föreningarna med utbildnings- och marknadsföringsmaterial som riktar sig 
till barn i yngre åldrar (Hockey Akademin, 2017). Dock finns det i 
dagsläget inget marknadsföringsmaterial med syfte att rekrytera spelare 
inom målgruppen tjejer i åldrarna 12–20 år.  

1.2 Ishockey 
I dagsläget finns det totalt drygt 90 000 spelare och domare inom 
ishockeyn i Sverige och 70 000 licensierade och registrerade spelare och 
domare. Dessa siffror är fördelade enligt följande:  

• 63 901 spelare (58 396 män och 5505 kvinnor) 
• 5438 domare (5321 män och 117 kvinnor) 

Utöver detta är det cirka 20 000 barn i åldrarna 4–9 år som provar på 
ishockey via Tre Kronors ishockeyskola varje säsong (Svenska 
Ishockeyförbundet, 2017).  

Antalet flick- och damspelare inom ishockeyn har ökat rejält de senaste 
åren. Från säsongen 2013/2014 till säsongen 2017/2018 har antalet ökat 
från drygt 3000 till 5505 (Bodin, 2017). Enligt Bodin (2017) beror 
ökningen på en medveten satsning på att få in fler flickor i verksamheten. 
Bland annat skickades ut personliga inbjudningar till en skridskoskola till 
alla barn mellan fem och sju års ålder. Trots ökningen är siffran fortfarande 
ganska låg. Enligt Svenska Ishockeyförbundets framtidsplan (Svenska 
Ishockeyförbundet, 2017) vill ishockeyn framåt och målet är att kunna ge 
en ishockeyutbildning till alla som vill.  

Att marknadsföra i syfte att rekrytera nya spelare till ishockeyn är något 
som görs frekvent varje år av Svenska Ishockeyförbundet. 
Marknadsföringen riktar sig till både tjejer och killar. En del i 
marknadsföringen är Tre Kronors Hockeyskola (TKH) som är en 
hockeyskola som pågår under hela säsongen och är grunden i ishockeyns 
utvecklingsplan. TKH riktar sig till barn i åldrarna 6–9 år (Hockey 
Akademin, 2016). En separat del i TKH är Tre Kronors Hockeyskola Flick 
(figur 1) som specifikt riktar sig till tjejer och syftar till att öka antalet tjejer 
inom ishockeyn. TKH Flick riktar sig till tjejer som är 6 år och äldre samt 
är nybörjare inom ishockey (Hockey Akademin, 2017).  
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Figur 1 Affisch för TKH Flick 

En annan del i rekryteringen av tjejer är (figur 2) ”World Girl’s Ice Hockey 
Weekend” (WGIHW) som är tjejhockeydagar som varje förening kan 
anordna för att locka tjejer till ishallen att prova på ishockey, för att sedan 
förhoppningsvis få in dem i Tre Kronors Hockeyskola för flickor (Hockey 
Akademin, 2017). 
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Figur 2 Affisch för WGIHW. 

1.3 Falun 
Falun är Sveriges 28:e största tätort och ligger i Dalarna (2018, 6 april). 
Totalt bor det (2017) 29 454 kvinnor i Falu Kommun. Enligt Statistiska 
Centralbyrån (2017) tillhör 2896 av dessa gruppen kvinnor i åldrarna 12–
20 år. Minsta antalet inom gruppen är 16-åringar (277 st) och största antalet 
inom gruppen är 12-åringar (351 st).  

1.3.1 Idrott i Falun 
I dagsläget finns det 97 idrottsföreningar registrerade i Falun (Falu 
Kommun, 2017). Enligt Faluns föreningsregister (2017) finns det fyra 
föreningar registrerade under kategorin ”ishockeyförening”. Av dessa är 
det dock bara Falu Ishockeyförening som bedriver barn- och 
ungdomsverksamhet. 

Falu Ishockeyförening (Falu IF) är den största ishockeyföreningen i Falun 
och har idag ett seniorlag i division 2, herrjuniorverksamhet på elitnivå 
samt en stor ungdomsverksamhet. Föreningen har två damlag, ett seniorlag 
och ett damutvecklingslag (Falu Ishockeyförening, 2017).  

I Falun finns några idrottsföreningar som har seniorlag i sportens högsta 
serie. IBF Falun är den mest framgångsrika innebandyföreningen i Falun. 
Både dam- och herr A-lagen i föreningen spelar i högsta serien (Superligan 
för herrar och Allsvenskan för damer). I föreningen finns dessutom fyra 
vunna SM-Guld (IBF Falun, u.å.). 
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Falu Bandysällskap (Falu BS) är ytterligare en idrottsförening i Falun som 
lyckats. Föreningen bedriver bandyverksamhet för barn vid 9 års ålder upp 
till senior herrlag. Föreningens herr A-lag har inför säsongen 2018/2019 
klarat avancemang till Elitserien (Falu Bandysällskap, 2018). 

1.3.2 Falu IF 
I Falu Ishockeyförening (Falu IF) finns det två damlag, ett av dessa är 
damutvecklingslaget. I utvecklingslaget varierar åldersspannet mellan 8 
och 50 år. Vissa av tjejerna testade hockey för första gången under 
gymnasieåldern medan andra spelat sedan de var små. I utvecklingslaget 
erbjuds alla nybörjare en bred och grundläggande träning.  

1.3.3 Marknadsföringsförutsättningar inom Falu IF 
Falu IF:s egen marknadsföring sker främst via föreningens webbsida och 
sociala medier. Föreningen har en webbsida under webbplatssystemet 
Laget.se. Laget.se har ett färdigt gränssnitt där föreningarna själva kan 
välja färgteman som matchar klubbmärket. Laget.se har även övriga 
funktioner som: koppla domännamn, LOK/närvaro, gratis SMS-utskick, 
applikation för iOS och Android.  

I föreningen finns även Facebook- och Instagramkonton där information 
från föreningen publiceras. På Lugnet i Falun finns ett flertal 
informationsskärmar till för att marknadsföra händelser på Lugnet-
området. Skärmarna kan nyttjas av föreningar och företag som är 
verksamma på Lugnet-området.  

Föreningen har även en logotyp, se figur 3.  

 

Figur 3 Falu IF:s logotyp  

 

1.4 Kampanjer  

1.4.1 Fysisk och digital reklam 
Syftet med en kampanj är att sprida ett budskap (Tetra Pak, 2015). Att 
sprida ett budskap handlar om att vara kreativ och sprida informationen på 
så många sätt som möjligt. Det är viktigt att tänka på bild och text vid 
utformningen. Om en bild inte upplevs tilltalande finns risken att 
mottagaren lämnar kampanjen innan hen tagit del av budskapet.  

Enligt PostNord (2018) bör fysisk reklam som affischer och direktreklam 
nå mottagaren före digital reklam. Fysisk reklam ökar uppmärksamheten 
och bidrar till en känslomässig reaktion. Om reklamen sedan följs upp i 
digitala kanaler är mottagaren mer mottaglig för kampanjens budskap än 
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vad hen skulle varit om hen sett digital reklam först. PostNord (2018) 
menar att fysisk reklam ger bäst uppmärksamhet, högsta känslomässiga 
engagemang och lägst stresspåverkan. Reklam i alla digitala kanaler, 
främst mobil och dator, upplevs som stressande, detta gäller speciellt e-post 
och banners. Det finns dock skillnader mellan reklam på mobiltelefon och 
reklam på dator. Reklam i mobilen ökar engagemanget hos mottagaren och 
ger en starkare känslomässig reaktion, dock ökar stressen. Gällande reklam 
i datorn är den kognitiva stressen mindre, men däremot är känsloreaktionen 
mer negativt riktad. När det kommer till att sälja med sin reklam fungerar 
fysisk reklam bäst även där. I fysisk miljö får mottagaren mer tid på sig att 
ta in budskapet medan risken finns i en digital miljö att mottagaren 
distraheras och reklamen drunknar i bruset. Däremot när det gäller 
administrativ reklam som exempelvis skickats ut via mail leder reklamen 
ofta till att mottagaren agerar på budskapet (PostNord, 2018).  

För att kommunicera en reklamkampanj är det viktigt att använda sig av 
flera olika kanaler (Bergström, 2016). Ett företag låter mycket sällan 
producera endast en annons eller tv-spot eftersom de enskilda inte klarar av 
att göra särskilt starkt intryck på marknaden. Av den anledningen är det bra 
att använda sig av flera kampanjenheter. Följande punkter är exempel på 
enheter: 

• Digitala: Social media, webbplats, film, mail-utskick, SMS-
utskick, digital skärm, tv-reklam 

• Fysiska: Affisch, folder, direktreklam, evenemang, skylt, 
bussreklam, gatupratare 

1.4.2 Effektiv marknadsföring 
Effektiv marknadsföring handlar om att nå fram till den önskade 
målgruppen. Ett koncept och budskap innebär att forma och formulera ett 
bärkraftigt, långsiktigt och medieneutralt tema. Genom att utforma 
grundbudskapet efter målgruppens behov skapas en bas i 
marknadsföringen (Bergström, 2016).  

Att tänka på hur olika visuella element används kan göra layouten 
effektivare. Mycket färg drar till sig uppmärksamhet. Dessutom förmedlar 
färg även känslor (Andersson & Bergstedt, 2009). Olika färger förmedlar 
olika känslor hos många människor (Fredelius, 2008). Andersson och 
Bergstedt (2009) beskriver att gröna nyanser kan exempelvis förmedla en 
känsla av stillhet och lugn medan röda nyanser kan förmedla känslor av 
spänning och förödelse.  

Enligt Andersson och Bergstedt (2009) uppfattar människan stora saker 
som viktiga, vilket gäller även i reklamsammanhang. Stor fet text läses 
först och anses som viktigare budskap än mindre text. De menar även att 
det kan vara bra att använda sig av kontrast i layouten för att skapa 
ytterligare uppmärksamhet. Det kan vara kontrast i storlek, färg eller form 
(Eldesouky, 2013).  

För att skapa en reaktion hos mottagaren kan rörelse användas. Andersson 
och Bergstedt (2009) menar att människan reagerar undermedvetet på 
rörelser. De beskriver ytterligare att rörelse i reklam ökar dynamiken, 
således är reklamfilmer mer givande för producenter än annan reklam. 
Dock kan även rörelse förmedlas i reklam via radio och print, genom ljud 
eller rörelse på bild. 
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1.4.3 Marknadsföring via sociala medier 
Att använda sociala medier som en kanal i reklamkampanjer är populärt. 
Det är där de flesta målgrupper finns och unga idag använder många olika 
sociala medier. En undersökning som Internetstiftelsen i Sverige 
(Svenskarna och internet, 2017) gör årligen visar att av alla 
internetanvändare i åldrarna 12–25 år är det flest som använder Instagram 
dagligen. Undersökningen visar även att det är större andel av kvinnorna 
(62 %) än männen (45 %) som använder Instagram. Även Facebook och 
Snapchat är populära sociala nätverk för barn och ungdomar. Facebook är 
dock vanligast bland personer i åldrarna 16–25 år och används mest på 
grund av Messenger. Snapchat används främst av personer i åldrarna 12–15 
år men även personer i åldrarna 16–25 år (Svenskarna och internet, 2017). 

1.4.4 Målgruppsanalys 
Enligt kommunikationsbyrån Navigator (2017) är en målgruppsanalys ett 
av de viktigaste stegen i en kommunikationsplanering. Kommunikation 
handlar ofta om att informera om ett varumärke eller erbjudande samt att få 
mottagaren att agera på ett visst sätt. För att göra detta effektivt bör 
budskapen anpassas till respektive målgrupps förutsättningar, en 
målgruppsanalys syftar därför till att undersöka dessa (Navigator, 2017). 
Navigator (2017) menar att information om målgrupper brukar presenteras 
enligt följande två beskrivningar: 

”Formell målgruppsinformation, som innehåller demografiska fakta såsom 
ålder, kön, utbildning och geografisk hemvist.” 

”Funktionell målgruppinformation, som innehåller uppgifter om intressen, 
livsstil, behov, vanor och beteenden.” 

1.4.5 Kommunikationsplan 
En viktig del i ett kommunikationsarbete är kommunikationsplanen 
(Bergström, 2016). Den är ett stöd för den kommunikationsansvarige för 
att kunna fullfölja kampanjstrategin. Enligt Bergström innehåller en 
kommunikationsplan följande punkter: 

• Mål. Målet beskriver i huvudsak vad som ska åstadkommas under 
en viss tidsplan. Ett mål behöver vara tillräckligt tydligt 
formulerat för att inga tveksamheter uppstår. Målet behöver även 
vara så noggrant uttryckt att det i sin tur gå att skapa och utforma 
ett budskap utifrån. Dessutom behöver målet kunna mätas och 
utvärderas. Resultatet måste kunna ställas i förhållande till målet 
för att undersöka huruvida kommunikationsmaterialet når det 
uppsatta målet. 

• Målgrupp. Målgruppen utgörs av den grupp av människor som 
kommunikationsmaterialet i första hand vill nå ut till. 
Bestämmandet av målgruppen är viktigt då det underlättar för 
medievalet samt ger vägledning för det kreativa arbetet. 

• Medium. Mediet handlar om vilka kanaler som budskapet ska 
kommuniceras genom. Kampanjenheternas jobb är att få 
budskapet att nå fram. De medier som är vanligast är sociala 
medier, webbsida, tv, dagspress, populärpress, fackpress, film, 
radio, utomhusreklam, direktreklam samt event och 
actionmarketing. 
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• Tidsplan. Tidsplanen handlar om att planera för när kampanjens 
aktiviteter ska utföras. Vid utformandet av tidsplan är det bra att 
ställa sig följande frågor: 
 
”När är det lämpligast att genomföra 
kommunikationsåtgärderna?” 
 
”När sker start för annonseringen?” 
 
”När ska affischerna distribueras?” 
 
”När ska webbsidan vara tillgänglig för besök?” 
 
”Facebooksidan klar när? Och bloggen?” 
 
”När och hur ofta sker uppdatering? Vem är ansvarig?” 
 

• Budget. En budget beskriver hur mycket pengar som ska läggas 
på kampanjens aktiviteter. Följande frågor är bra att utgå från vid 
utformandet av en budget: 
 
”Hur stor budget kommer att behövas för att uppnå uppställda 
mål?” 
 
”Vad kostar konsulttjänsterna?” 
 
”Hur mycket ska fotografen ha för reklamkampanjens bilder och 
hur mycket kostar illustrationerna?” 
 
”Vad blir mediakostnaderna? Vad kostar den tekniska 
produktionen?”  
 

• Utvärdering/uppföljning. Utvärderingen och uppföljningen 
handlar om att kontrollera om uppsatta mål uppnåtts och att 
planera för kommande aktiviteter. I denna del beskrivs hur detta 
ska gå till men även hur det gick. Vid utvärdering och uppföljning 
undersöks både positiva och negativa faktorer. 

1.5 Problemformulering och syfte 
Trots att ishockey är en av de största lagsporterna i Sverige väljer många 
tjejer att inte börja spela. Anledningen är svår att fastställa genom den 
litteratur som finns men en anledning skulle kunna vara att dagens 
marknadsföring inte är tillräckligt effektiv. Det låga antalet kvinnliga 
ishockeyspelare bidrar till svårigheter vid skapandet av damlag. Eftersom 
det inte finns tillräckligt många spelare inom varje ålder blir lagen ofta 
varierande i åldersspannet. Många tjejer börjar spela ishockey i tonåren 
vilket gör att en spelare som är 15 år kan ha samma ishockeykunskaper 
som en spelare som är 9 år. Av intresse och medvetenhet om problemet 
skapas därför föreliggande arbete.  

Syftet med föreliggande studie är att skapa en effektiv reklamkampanj som 
lockar en specifik målgrupp. I studien syftar ordet ”målgrupp” på tjejer i 
åldrarna 12–20 år som bor i Falun, Dalarna.  
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Följande frågeställningar ligger till grund för föreliggande studie: 

• Vilka kanaler bör man marknadsföra i för att nå tjejer i åldrarna 
12–20 år i Falun? 

• Hur kan en reklamkampanj utformas för att locka tjejer i åldrarna 
12–20 år till ishockeyn i Falun? 
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2 Metod  
2.1 Sless 7-stegsmodell 
Föreliggande studie baserades på Sless 7-stegsmodell. Modellen bygger på 
sju steg (se figur 4), steg 2–6 behandlas i denna studie. Sless modell gör 
det möjligt att mäta kvalitén i den design som skapas (Sless, 2008). 

 

Figur 4 Sless 7-stegsmodell. 

Första steget i modellen (Scoping) handlar om uppdraget och problemet 
och i detta steg formulerades en arbetsbeskrivning på eget initiativ av 
författaren utifrån problemet och litteraturen. I detta steg tillfrågades även 
ledningen i Falu IF:s damutvecklingslag om att skapa reklamkampanjen i 
samarbete med dem. Därefter bestämdes att Falu IF:s logotyp skulle 
användas i kampanjmaterialet. Undersökningen fortsatte därefter med 
modellens andra steg (Benchmarking) där en webbenkätundersökning 
gjordes för att få en uppfattning om vad som motiverade ishockeyspelare 
att börja spela ishockey. Webbenkäten låg till grund för utformandet av 
kampanjidén. I undersökningen deltog personer som spelar ishockey och 
personer som någon gång har spelat ishockey. I benchmarking-steget 
utfördes även research och nulägesanalys av grafiskt material inom 
ishockeyn. För att förstå vilka problem som skulle lösas gjordes dessutom 
en målgruppsanalys. I det tredje steget (Prototyping) började ett 
kampanjkoncept tas fram. Utifrån webbenkäten formades kampanjidén och 
utifrån målgrupps- och nulägesanalysen skissades grafiska riktlinjer och 
kampanjmaterial fram. I steg fyra och fem (Testing och Refining) testades 
och förbättrades det framtagna kampanjmaterialet genom 
fokusgruppdiskussioner med dels ishockeyspelare och dels grafiskt 
kunniga. I steg sex (Implementing) slutfördes arbetet med att bestämma 
den slutliga designen. En komplett kommunikationsplan samt resterande 
kampanjenheter utformades mot slutet. 

2.2 Litteraturstudie 
Webbsökningar på Google, Google Scholar och DiVA utfördes för att hitta 
relevant bakgrundslitteratur till undersökningen. Litteratursökning gjordes 
genom att studera litteratur från Högskolan Dalarnas bibliotek.  
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2.3 Webbenkät till ishockeyspelare 
För att ta reda på vad som motiverade ishockeyspelare till att börja spela 
ishockey genomfördes en webbenkätundersökning. Webbenkäten låg till 
grund för utformandet av kampanjidén. Enkäten publicerades i en 
Facebookgrupp vid namn ”Vi är svensk damishockey”. Facebookgruppen 
hade 428 medlemmar, men det var svårt att avgöra hur många som var 
aktiva. Undersökningen riktades till personer som antingen spelar ishockey 
eller har spelat ishockey oavsett kön och ålder. Av de 428 medlemmarna i 
Facebookgruppen svarade 118. Det var 108 kvinnor och 11 män som 
deltog. Figur 5 visar åldern på alla deltagare. 

 

Figur 5 Antalet deltagare uppdelat på ålder 

I undersökningen ingick frågor som ”varför började du spela ishockey?”, 
”hur kom du i kontakt med sporten?”, ”varför slutade du spela ishockey?” 
och ”vad tror du skulle få fler tjejer att börja spela ishockey?”, exakta 
frågor presenteras i bilaga 1. Resultatet från webbenkäterna 
sammanställdes och utvärderades, fullständigt material finns hos 
författaren.   

2.4 Målgruppsanalys 
För att avgöra vilka kampanjenheter som var lämpliga för kampanjen 
utfördes en målgruppsanalys på tjejer i åldrarna 12–20 år. 
Målgruppsanalysen utgick från kommunikationsbyrån Navigators 
rekommendation (2017) för hur en målgruppsanalys kan genomföras. 

2.5 Nulägesanalys 
För att få inspiration till hur kampanjen skulle kunna utformas gjordes en 
nulägesanalys i form av en enklare granskning av grafiskt material inom 
ishockey. Granskningen gick ut på att undersöka vilka olika visuella 
element som förekom i respektive material. Resultatet från granskningen 
sammanställdes och utvärderades. Utifrån resultatet utformades sedan 
kampanjmaterialet. 

Materialet inhämtades genom bildsökningar på Google. Sökord som 
användes var bland annat: logotyper ishockey, börja spela hockey, ishockey 
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hemmamatcher. En avgränsning gjordes till material gällande rekrytering 
av spelare, marknadsföring av hemmamatcher samt fem slumpmässigt 
utvalda logotyper från klubbar i Svenska hockeyligan (SHL).  

2.6 Fokusgrupp 

2.6.1 Fokusgrupp med Ishockeyspelare 
Enligt Lupton (2011) är det lättaste sättet att undersöka effektiviteten hos 
en design att fråga målgruppen själva. Att undersöka designen i en 
strukturerad fokusgrupp kan vara bra men en designer kan även med fördel 
ha spontana diskussioner med mottagarna – kanske i en butik eller på 
allmän plats. En intervju i form av en fokusgrupp med två deltagare 
utfördes i syfte att ta reda på vad målgruppen tyckte om 
kampanjmaterialet. Deltagarna och dess målsman fick skriva på ett 
samtyckesformulär för att godkänna deltagande i undersökningen, se bilaga 
2. Fokusgruppen utformades efter Luptons (2011) rekommendationer i 
boken Graphic Design Thinking: Beyond Brainstorming. Frågor om 
deltagarnas uppfattning av de första designförslagen diskuterades och det 
framgick att designen passade målgruppen bra. Även diskuterades vilka 
kanaler som kunde användas samt hur deltagarna själva började spela 
ishockey. Deltagarna var båda kvinnor, 14 år gamla och ishockeyspelare. 
Samtalet i fokusgruppen spelades in och transkriberades, se bilaga 3. 

2.6.2 Fokusgrupp med grafiskt kunniga 
En fokusgrupp med designkunniga genomfördes för att få feedback på 
delar av kampanjmaterialet. Tre studenter vid kandidatprogrammet Grafisk 
Design på Högskolan Dalarna deltog i fokusgruppen. Frågor om utseendet 
på kampanjmaterialet diskuterades och det framgick att deltagarna såg 
mycket som kunde förbättras.  
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3 Resultat och diskussion  
3.1 Kampanjidén 

3.1.1 Webbenkät till ishockeyspelare 
För att undersöka vad som motiverade ishockeyspelare till att börja spela 
ishockey gjordes en webbenkätundersökning. Deltagarna fick frågan om de 
spelade ishockey vid svarstillfället eller om de någon gång spelat ishockey. 
Av alla deltagare var det 84 som svarade att de spelar ishockey och 35 som 
svarade att de någon gång har spelat ishockey. Till deltagarna ställdes 
frågor om deras ishockeyutövande. Frågorna var olika beroende på om 
deltagaren svarat att hen spelar ishockey eller har spelat ishockey 

Frågor till f.d. ishockeyspelare. Följande frågor ställdes till personer som 
någon gång har spelat ishockey. Det var 7 män och 28 kvinnor som svarade 
att de har spelat ishockey. 

• Hur kom du i kontakt med sporten? 
o De vanligaste svaren var att det var självklart att börja 

spela eftersom en familjemedlem var aktiv inom 
ishockeyn. Många svarade att de följt med en kompis och 
testat. Flera svarade även att de själva sökt efter damlag på 
internet och hittat intresset själv. En person svarade att hon 
hade sett en lapp i skolan där det stod ”prova på 
tjejhockey” och ville efter det prova spela. 
 

• Varför slutade du spela?  
o Svaren som kom in var olika. De flesta svarade att tiden 

inte räckte till eller att man slutat spela på grund av flytt 
till annan ort där det inte funnits damlag på rätt nivå. Vissa 
svarade att det var dags att skaffa familj och att de blev 
gravida. Andra svarade att anledningen till varför de slutat 
var skada, ålder eller andra intressen.  

Frågor till nuvarande ishockeyspelare. Följande frågor ställdes till 
personer som spelar ishockey. Det var 4 män och 80 kvinnor som svarat att 
de spelar ishockey.  

• Varför började du spela ishockey? 
o Många svarade att de testade och tyckte det var roligt och 

därför fortsatt eller att de tyckt att det verkat kul och av 
den anledningen ville prova. Flera svarade att de började 
spela för att de hade syskon, kusiner eller föräldrar som 
spelade. Några svarade att de börjat spela för att de hade 
en kompis som redan spelade. En del svarade också att de 
alltid tyckt om att åka skridskor och därför ville testa 
ishockey. 

• Hur kom du i kontakt med sporten? 
o Flest svarade att de kom i kontakt med ishockey via 

vänner, syskon, föräldrar eller övrig familj. Några svarade 
att de hade syskon som spelade och därmed i princip växt 
upp i ishallen. Någon kom i kontakt med sporten via 
Youtube. En person svarade att hon åkte skridskor när det 
var allmänhetens åkning och såg en tjej som åkte med 
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puck och klubba och sa till sin mamma ”det där vill jag 
också göra!”. 

• Hur länge har du spelat ishockey? 
o Svaren på frågan räknades ihop i förhållande till ålder på 

varje deltagande och sammanställdes för att se hur gammal 
personen var när hen började spela hockey. Kvinnornas 
ålder sammanställdes i ett diagram (figur 7).  

 

Figur 7  Diagram över hur gamla kvinnorna var när de började spela 
ishockey. 

 
• Vad är det bästa med ishockey? 

o På denna fråga var det många som svarade att de älskar 
ishockey och att det är väldigt kul. Flera svarade att de 
tyckte det bästa med ishockey var gemenskapen, farten 
och träningen. Dessutom gillade många att det går snabbt 
och att det är tufft. 

Frågor till alla deltagande. Efter att deltagarna svarat på tidigare frågor 
skickades de vidare till tre frågor om deras uppfattning om ishockey samt 
hur den skulle kunna utvecklas.  

• Nämn minst tre ord som du förknippar med ishockey. 
o Resultatet sammanställdes för att ge en tydligare bild, se 

figur 8. Orden som är störst är de som flest deltagare 
förknippar med ishockey. 
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Figur 8  Ord som deltagarna i webbenkäten förknippar med 
ishockey, skapad via www.wordle.net 

 

• Vad tror du skulle få fler tjejer att börja spela ishockey? 
o Svaren till denna fråga var olika. Många handlade om att 

göra ishockeyn mer jämställd – marknadsföra jämställt, få 
in fler kvinnliga tränare, göra mer reklam och evenemang 
för dam- och flickhockeyn. Flera trodde att antalet tjejer 
till ishockeyn skulle kunna öka genom att ge tjejer som 
spelar ishockey bättre förutsättningar och ge 
damishockeyn mer synlighet i media.  

• Övriga kommentarer. 
o I slutet av webbenkäten fick deltagarna möjlighet att delge 

om de hade några andra kommentarer än vad som redan 
tagits upp. Av alla deltagare var det 26 personer som 
svarade. 
 
Det var flera olika kommentarer. Några kommentarer som 
var särskilt relevanta för undersökningen var följande: 
 
”Att det fortfarande heter hockey om det är herrhockey 
och damhockeyn om man menar tjejer som spelar. Ha 
skulle du vilja spela hockey... inte att det måste heta 
damhockey.” 
 
” Rekrytering varje år. Flickor behöver rekryteras till 
ishockey varje år. Man behöver vara mer aktiv än med 
killar, killarna hittar till hockeyn ändå. Att kunna ta med 
kompisar för att prova på och att alltid erbjuda 
nybörjarträning, då kan man få flickor att börja med 
hockey. Samt tillgång till låneutrustning i både äldre och 
yngre storlekar. Det ska vara lätt att prova på hockey. 
Flickor börjar spela hockey senare än pojkar som oftast 
börjar i förskoleåldern.” 
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3.1.2 Utformning av kampanjide 
Utifrån resultatet av webbenkäten togs en kampanjidé fram för hur tjejer i 
åldrarna 12–20 år skulle kunna lockas till att börja spela ishockey. För att 
strukturera upp kampanjidén sattes följande ståndpunkter upp: 

• Mål: Få fler tjejer att börja spela ishockey. 
• Målgrupp: Tjejer i åldrarna 12–20 år. 
• Värdeord: Glädje, gemenskap och fart. 
• Budskap: Det ska vara lätt att prova hockey. Det finns utrustning 

att låna. Du kan börja spela när som helst, i vilken ålder som helst. 
Inga förkunskaper krävs. 

• Hur: Genom att använda motiverande ord och meningar på 
engelska uppmuntra tjejer till att våga prova ishockey samt berätta 
fördelarna med ishockey. Detta samtidigt som glädje, gemenskap 
och fart förmedlas i bildspråk.  

3.1.3 Analys och diskussion 
Ett koncept innebär att forma och formulera ett bärkraftigt, långsiktigt och 
medieneutralt tema (Bergström, 2016). Det behöver vara något slitstarkt 
som inte tröttar marknaden och som fungerar i alla sammanhang.  

För att utforma ett koncept och en idé till kampanjen utfördes en 
webbenkätundersökning i syfte att undersöka vad som motiverade 
ishockeyspelare till att börja spela ishockey. Vetskapen om hur de personer 
som fastnat för ishockey känner för sporten gjorde det lättare att veta hur 
detta skulle kunna kommuniceras till omvärlden. Deltagarna i webbenkäten 
fick delvis i uppgift att nämna tre ord som de förknippade med ishockey. 
Utifrån denna fråga togs tre värdeord fram för att locka målgruppen. 
Glädje, gemenskap och fart blev det som i huvudsak skulle förmedlas i 
kampanjen.  

Enligt deltagarna i webbenkäten är dock ishockey lite mer än bara glädje, 
gemenskap och fart – det finns flera fördelar med att som tjej börja spela 
ishockey i tonårsåldern. Något som respondenterna ansåg vara viktigt att 
förmedla var möjligheten till träning för nybörjare samt att de flesta 
föreningar erbjuder låneutrustning. En deltagare nämnde att när hen frågat 
flera tjejer om de skulle vilja prova spela ishockey hade hen ofta fått svaret 
att ”jag kan ju inte ens stå på ett par skridskor”. Deltagaren menade att 
denna inställning var något som var viktigt att försöka förändra. Flera 
föreningar erbjuder ishockeyträning för nybörjare och eftersom 
skridskoåkning är en stor del av träningen är förkunskaper inom 
skridskoåkning inte ett krav för att prova spela ishockey. Eftersom det 
finns möjlighet att prova alla nämnda delar i Falu IF var detta något som 
tillsammans med värdeorden skulle förmedlas i kampanjen. 

Utformandet av kampanjidén behövde inte bara handla om vad som skulle 
förmedlas utan också hur det skulle förmedlas. Med tron om att nå 
målgruppen (tjejer i åldrarna 12–20 år) skulle budskapet förmedlas genom 
användandet av motiverande ord och meningar på engelska som ”you go, 
girl”, ”you can do it” och ”just go for it” som rubriker för att uppmuntra 
tjejer att våga prova.  

En deltagare i webbenkäten påpekade att ishockey ofta benämns i media 
som ishockey och damhockey, där ishockey syftar till herrlag och 
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damhockey syftar till tjejer som spelar ishockey. Detta är ett problem som 
gör att jämställdheten inom sporten minskar. Sporten ishockey ska av den 
anledningen, i kampanjen, benämnas som ishockey och inte damishockey. 
Vid de tillfällen där en könsuppdelning behövs kommer detta benämnas 
som damlag och herrlag. 

3.2 Kampanjkanaler 

3.2.1 Målgruppsanalys 
Utifrån research om tjejer i åldrarna 12–20 år utfördes en målgruppsanalys. 

• Vem är målgruppen?  
o Tjejer i åldrarna 12–20 år som bor i Falun. 

• Vilken är målgruppens huvudsakliga sysselsättning? 
o Studerande på högstadiet eller gymnasiet. 

• Vilka digitala kanaler använder målgruppen? 
o Instagram och Snapchat (Svenskarna och internet, 2017). 

• Hur stor är målgruppen? 
o Totalt bor det 2896 tjejer inom åldersgruppen 12–20 år i 

Falun (Statistiska Centralbyrån, 2017).  

3.2.2 Val av kampanjenheter/kanaler 
Val av kampanjenheter baserades på målgruppsanalysen, research samt de 
förutsättningar som finns i Falun. De kampanjenheter som valdes i första 
skedet var följande: 

• Affischer 
• Annonser till Instagram 
• Evenemang för att prova spela ishockey 
• Annonsering på informationsskärmar på Lugnet 
• Kampanjwebbsida med anmälningsmöjlighet 

3.2.3 Analys och diskussion 
Kampanjenheternas jobb är att få budskapet att nå fram (Bergström, 2016). 
Ett helt koncept bör bygga på flera enheter för få så mycket spridning som 
möjligt. Med hjälp av research och målgruppsanalys fastställdes 
kampanjenheterna.  

Affischer är den enda tryckta enheten i kampanjen och kommer användas 
för att sättas upp på anslagstavlor i Falun. Med affischer ges mottagaren 
möjlighet till att upptäcka annonseringen själv samt tid till att ta in och 
förstå budskapet. Genom att sätta upp affischer på de platser där 
målgruppen befinner sig blir chanserna att målgruppen ska upptäcka 
materialet större. 

Annonser på Instagram är kampanjens huvudsakliga digitala enhet. Det 
kommer skapas ett eget Instagramkonto för kampanjen där annonserna kan 
publiceras i inlägg. Även förväntas kampanjmaterialet kunna publiceras på 
Falu IF:s egna sociala medier för att nå fler personer.  

I kampanjen som gjordes för att få fler tjejer att upptäcka ingenjörsyrket 
(Molin, 2018) användes Introduce a Girl to Engineering Day (IGEday) som 
en kampanjenhet. Evenemanget handlade om att ge tjejer möjlighet att 
prova på ingenjörsyrket. Detta hoppades skulle väcka ett intresse och få 
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fler tjejer att välja en teknisk inriktning. Detta är något som skulle kunna 
användas för att väcka intresset för ishockey hos unga tjejer. Kampanjen 
kommer därför även bestå av ett evenemang där tjejer bjuds in till att prova 
på ishockey.  

3.3 Kampanjer 

3.3.1 Nulägesanalys 
Rekrytering av nya spelare (figur 9). Vanligt bland rekryteringsmaterial 
var användandet av ett linjärt teckensnitt i en fet variant. Även starka 
enfärgade tonplattor, antingen som hel bakgrund eller endast bakom text, 
förekom. De material som granskades hade alla en bild eller illustration i 
form av ishockeyspelare. Även logotyp från avsändaren fanns med. 

 

 

 

Figur 9  Exempel på material använda för att rekrytera spelare 

Marknadsföring av hemmamatcher (figur 10). Av det material som 
granskades hade fyra av fem någon bild på en eller flera ishockeyspelare. 
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Den femte hade en bild på matchens sponsor. Linjärt teckensnitt i fet 
variant användes i samtliga material. I tre av fem användes ett linjärt 
teckensnitt som rubrik. I de fall där ett linjärt teckensnitt inte användes som 
rubrik användes ett teckensnitt med mekaner. De färger som användes i 
materialet var samma som i hemmalagets logotyp.  

  

  

 

Figur 10 Exempel på marknadsföring av hemmamatcher 

Logotyper i SHL (figur 11). Av de logotyper som granskades var två 
formade som sköldar. Två av logotyperna hade en symbol i form av ett 
djur. En av logotyperna hade en indian som symbol. De teckensnitt som 
användes i logotyperna var antingen linjära eller mekaner. Den dominanta 
färgen var alla olika bland de fem logotyper som granskades. 
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Figur 11 Exempel på logotyper i SHL 

3.3.2 Utformning av kampanjmaterial 
Utifrån kampanjidén och granskningen av grafiskt material inom ishockey 
skapades det visuella kampanjmaterialet. Det första utkastet bestod av sex 
affischer (se figur 12). Inspiration hämtad från ishockeyklubbar i SHL 
gjorde att tre av affischerna innehöll en bild på ishockeyspelare i 
bakgrunden. Val av teckensnitt var också inspirerat från ishockeyklubbar i 
SHL.  

För att förmedla att det finns utrustning att låna användes en bild på 
ishockeyutrustning som bakgrund. För att skapa kontrast bland affischerna 
skapades även en affisch med röd bakgrund istället för bild. Som rubrik 
användes motiverande ord och meningar på engelska riktade till tjejer. Till 
rubrikerna användes ett teckensnitt med mekaner. För att tydliggöra 
rubrikerna användes en utfallande tonplatta bakom texten.  

Brödtexten på varje affisch beskriver kampanjbudskapet på olika sätt. Till 
första utkastet användes Falu IF Dam Utvecklingslags hemsida som 
avsändare. Följande brödtexter användes: 

”Många föreningar som har damishockeyverksamhet erbjuder hockey för 
nybörjare i alla åldrar. Falu IF är en av dessa föreningar. Oavsett hur 
gammal du är eller hur långt du kommit i din hockeyutveckling så finns vi 
här för dig. Skulle du vilja spela ishockey? Anmäl ditt intresse på 
www.laget.se/faluifdam_u” 

”Att åka skridskor är en stor del av hockeyn. Det läggs mycket fokus på att 
lära sig åka skridskor på hockeyträningarna. Så oavsett om du aldrig åkt 
skridskor förut eller spelar hockey så är du välkommen till oss. Skulle du 
vilja spela ishockey? Anmäl ditt intresse på www.laget.se/faluifdam_u” 

”Som ny spelare behöver du aldrig tänka på att fixa utrustning. Allt du 
behöver har vi! Vi välkomnar alla tjejer att börja spela ishockey. Skulle du 
vilja spela ishockey? Anmäl ditt intresse på www.laget.se/faluifdam_u” 
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Figur 12 Affischförslag 1. 

I samband med att affischerna skapades utformades även en logotyp, se 
figur 13. Logotypen utformades i syfte att ge kampanjen en igenkännbar 
identitet. Inspiration togs från ishockeyklubbar i SHL. I första utkastet 
användes logotypen placerad i det nedre vänstra hörnet. Även Falu IF:s 
logotyp användes i kampanjmaterialet. Tanken bakom logotypen var att 
skriva texten ”börja spela hockey!” med ett linjärt teckensnitt, ett val som 
baserades på granskningen av logotyper inom ishockeyn. Tanken var även 
att använda ett skript för att skapa kontrast och därmed mer rörelse i 
logotypen. Valet av färg baserades på att logotypen behövde fungera i flera 
olika sammanhang och inte ta för mycket fokus från reklambudskapet.  
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Figur 13 Skiss och första utkast på kampanjlogotyp 

 

3.3.3 Analys och diskussion 
Genom att göra en granskning av grafiskt material inom ishockey skapades 
en generell bild över vilka teckensnitt, former och andra visuella element 
som var vanligt för grafiskt material inom ishockey. Resultatet från 
granskningen användes som inspiration vid utformningen av det visuella 
materialet till kampanjen. Att använda bilder på ishockeyspelare var 
vanligt vid marknadsföring av hemmamatcher. Detta var något som 
användes i kampanjen. Eftersom ett vanligt teckensnitt var med mekaner 
användes detta i kampanjen, i syfte att skapa igenkänning till ishockey. 

Som första utkast skapades sex affischer för att ha en grundlayout att följa i 
övrigt material. Tre av affischerna har en bild på ishockeyspelare som 
bakgrund, två har bild på utrustning och en har en enfärgad bakgrund. 
Anledningen till detta var dels att skapa variation mellan affischerna och 
dels för att förmedla budskapet på olika sätt. I affischerna används tre olika 
texter för att beskriva kampanjbudskapet. I affischen med utrustning är 
tanken att förmedla att en ny spelare inte behöver ha egen utrustning utan 
kan låna av föreningen. I affischen som har en bild på en halv spelare 
ligger fokus på att förkunskaper inom skridskoåkning inte är ett krav. 
Affischerna med ishockeyspelare handlar om att förmedla att det finns 
många föreningar som erbjuder ishockeyträning för nybörjare i alla åldrar 
och att det går bra att börja spela ishockey när som helst. Enligt 
webbenkäten som utfördes i benchmarkingsteget för kampanjidén ansåg 
många att det var viktigt att förmedla att det är okej att vara nybörjare och 
att det finns utrustning att låna. Även nämnde någon att hen fått 
uppfattningen att många inte börjar för att de tror att de måste kunna åka 
skridskor, vilket inte är fallet. Därför togs även detta med vid utformandet 
av affischerna.  
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I webbenkäten efterfrågades ord som deltagarna förknippade med 
ishockey. Orden som används i affischen med enfärgad bakgrund är 
baserade på kampanjens värdeord men också andra ord som nämndes i 
webbenkäten. 

Den dominanta färgen i affischerna är röd. Valet av färg är baserat på 
färgerna i Falu IF:s logotyp. Tanken är att den färdiga kampanjen främst 
ska användas av Falu IF men även kunna användas av flera olika 
föreningar och därför skulle färgerna kunna anpassas efter vilken förening 
som är avsändare. Exempelvis om Svenska Ishockeyförbundet skulle 
använda kampanjen skulle röd och vit bytas ut mot blå och gul.  

Som rubriker i affischerna används engelska ord och meningar som kan 
uppfattas som motiverande, peppande eller uppmuntrande. Tanken är att 
rubrikerna ska vara riktade till tjejer och därmed uppmuntra tjejer till att 
våga prova ishockey. Meningar som ”you go, girl” och ”you can do it” 
syftar till att motivera.  

3.4 Testing och refining 1: Test av affischförslag 
1 på ishockeyspelare 

Testing. För att testa första utkastets effektivitet på målgruppen 
utvärderades det av en fokusgrupp. Affischerna visades på datorskärm och 
utifrån materialet ställdes frågor som deltagarna fick svara på. I 
fokusgruppen framgick det att affischerna ansågs lockande och intressanta. 
Deltagarna uppfattade affischerna som att främst vara riktade till åldrarna 
13–17 år vilket i princip är mitten av målgruppen. Enligt deltagarna passar 
Instagram bäst för att nå tjejer i åldrarna 12–20, men även Snapchat 
fungerar. Deltagarna trodde även att en reklamfilm skulle locka 
målgruppen.  

Deltagarna trodde dessutom att en bild skulle locka mer än den enfärgade 
röda bakgrunden. Deltagarna gav exempel på var de trodde affischerna 
skulle kunna sättas upp för att nå målgruppen, dessa var i centrum och vid 
skolor. 

Refining. Fokusgruppen ansåg att Instagram var en kanal som tjejer i 
åldrarna 12–20 år använder vilket bekräftar resultatet från 
målgruppsanalysen. Utifrån fokusgruppen fastställdes idén om att en 
reklamfilm skulle skapas och användas som en ytterligare kampanjenhet. 
Inga förändringar designmässigt gjordes efter fokusgruppen.  

3.5 Testing och refining 2: Utvärdering och 
förbättring av affischförslag 1 

Testing. För att få feedback på kampanjmaterialet gällande design och 
layout utfördes en fokusgrupp med grafisk design studenter vid Högskolan 
Dalarna. Utifrån affischerna som var första utkast fick deltagarna diskutera 
och ge feedback utifrån egna erfarenheter. Affischerna printades ut och 
visades för deltagarna. Resultatet från fokusgruppen visar att deltagarna 
såg flera saker som kunde förbättras. Bland annat var följande punkter en 
del av feedbacken:  

• Var konsekvent med användandet av utropstecken (!), använd helst 
inte. 
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• Kerna rubrikerna så avståndet mellan bokstäverna blir lika.  
• Jämna antalet rader av brödtext bland affischerna.  
• Gör en radbrytning mellan brödtext och ”Skulle du vilja spela 

hockey…” 
• Gör så rubrikerna fyller ut ungefär lika mycket av det röda på alla 

affischer.  
• Gör alla vita bakgrunder i bilderna mörkare för att skapa mer 

kontrast mellan bild och vit kant.  
• Gör så det röda i varje bild är lika. 
• Förslag på att använda en bild med rött filter istället för röd 

bakgrund. 
• Vrida rubriken en aning för att ge mer liv. 

Refining. Utifrån resultatet från fokusgruppen förbättrades affischerna, se 
figur 14. Utformningen baserades på fokusgruppens åsikter och samtliga 
punkter från feedbacken åtgärdades. Den röda bakgrunden byttes ut till en 
bild med rött filter för att ge affischen mer liv. För att få mer rörelse i 
affischerna roterades rubrikerna. All brödtext anpassades och flyttades för 
att undvika störningsmoment bakom texten. En ytterligare affisch 
skapades, likt affischen med röd bild som bakgrund. Detta för att skapa 
variation mellan affischerna. Alla utropstecken i rubrikerna togs bort och 
brödtexten korrigerades. 

Hur affischerna är utformade är grunden i kampanjmaterialet. Utifrån 
affischerna skapas annonser till sociala medier, evenemangannonser, 
material till informationsskärmar och mockup på kampanjwebbsida att 
skapas. 
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Figur 14 Affischförslag 2 
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3.6 Implementing: Den färdiga designen 
Här presenteras det slutliga resultatet av designen som skapats efter Sless 
(2008) modell och kampanjidén samt justerats efter åsikter och feedback 
som uppkommit under processen. 

3.6.1 Logotyp 
Figur 15 visar den slutliga designen av kampanjlogotypen. Logotypen 
utformades från granskning av logotyper i SHL samt pappersskisser. 
Slutresultatet framställdes i svart och vit. Logotypen ska användas på allt 
visuellt material inom kampanjen.  

  

Figur 15 Kampanjlogotyp 

 

3.6.2 Affischer 
Resultatet från affischförslag 2 behölls och utgjorde den slutliga designen 
av affischerna. Figur 16 visar affischerna i sin slutgiltiga form. Affischerna 
kommer att presenteras tre och tre i olika kombinationer med olika 
information. Affischerna ska i första hand sättas upp på anslagstavlor i Falu 
Kommun. Fokus ska ligga vid skolor i kommunen och bussterminalen i 
centrum.  
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Figur 16 Kampanjaffischer 

3.6.3 Instagram 
Utifrån design och layout från affischerna skapades annonser till 
Instagram, se figur 17. På samma sätt som affischerna ska presenteras tre 
och tre kommer även annonserna på Instagram göra det. Till skillnad från 
affischerna har Instagramannonserna utfallande bilder som bakgrund. 
Eftersom Instagrams gränssnitt är vitt fungerar annonserna i det här fallet 
bättre utan vit ram. Två av annonserna har en bild med rött filter som 
bakgrund, till dessa används kampanjlogotypen i vitt.  

Annonserna kommer publiceras i Instagram-inlägg tre och tre där 
användaren kan bläddra mellan bilderna. I beskrivningen under inlägget 
kommer brödtexter, likt de som finns på affischerna, att skrivas. Förslag på 
inlägg visas i figur 18. 
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Figur 17 Annonser till Instagram 

 

Figur 18 Instagraminlägg 
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3.6.4 Informationsskärmar på Lugnetområdet 
På Lugnet i Falun finns det flera informationsskärmar som används till att 
marknadsföra händelser och evenemang. Skärmarna får användas gratis av 
föreningar och företag som är verksamma på Lugnetområdet. Dessa 
skärmar ska därför vara en del av kampanjen. Figur 19 visar en mockup för 
annonsering till skärmarna. 

 

Figur 19 Mockup för informationsskärmar på Lugnetområdet 

3.6.5 Facebook-evenemang 
En del av kampanjen är en ”Prova-på-dag”, ett evenemang där tanken är att 
bjuda in tjejer till att prova spela ishockey. Evenemanget ska 
marknadsföras på Facebook. En mockup för Facebook-evenemanget visas i 
figur 20. Evenemanget är tänkt att anordnas av Falu IF:s 
damutvecklingslag och vara en ishockeyträning där fokus ligger på nya 
spelare som provar på och vara anpassad därefter.  

 

 

Figur 20 Mockup för Facebook-evenemang 
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3.6.6 Kampanjwebbsida 
Google Sites är en webbplattform från Google som tillåter användaren att 
skapa en strukturerad webbplats som är en del av Google Apps (Nations, 
2018). De funktioner som behövs på en kampanjwebbsida är i detta fall 
främst att presentera relevant information samt ha ett formulär där 
besökare kan anmäla sitt intresse för att börja spela ishockey. Av den 
anledningen är Google Sites en bra plattform att använda. I Google Sites 
kan ett Google Formulär användas med fördel som anmälningsverktyg. 
Figur 21 visar en mockup på kampanjwebbsidan. 

 

Figur 21 Mockup på kampanjwebbsida 

3.6.7 Reklamfilm 
För att skapa en starkare reaktion hos mottagaren kan rörelse användas 
(Andersson & Bergstedt, 2009). Enligt Andersson och Bergstedt (2009) 
kan rörelse i reklam förmedlas via en reklamfilm. Detta var något som 
diskuterades under fokusgruppen med ishockeyspelare. En reklamfilm är 
något som ska skapas men dock inte under tiden för föreliggande projekt 
utan ska färdigställas lagom till kampanjperioden. Utifrån fokusgruppen 
med ishockeyspelare ska reklamfilmen fokusera på att visa sekvenser från 
ishockeyträningar och matcher samt uppmuntra till att prova spela 
ishockey. Mellan sekvenserna kommer det visas rubriker och texter i 
samma stil som i affischerna för att presentera fördelarna med att prova 
spela ishockey samt hur enkelt det är.  

3.6.8 Kommunikationsplan 
För att strukturera upp och ge en tydlig översikt av kampanjen utformades 
en kommunikationsplan. Kommunikationsplanen baserades på de punkter 
som Bergström (2016) beskriver i boken Effektiv Visuell Kommunikation.  
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Mål. Målet med kampanjen är att få fler tjejer att börja spela ishockey. 
Målet är även att uppmuntra tjejer till att våga prova ishockey. Ett rimligt 
antal att nå ut till är 500 personer. Därför är även målet att nå ut till minst 
300 inom målgruppen i Falun genom annonser på Instagram samt ha 500 
unika besökare på kampanjwebbsidan.  

Målgrupp. Kampanjen riktar sig i första hand till tjejer i åldrarna 12–20 år 
som bor i Falun.  

Medium. De traditionella medier som kommer användas i kampanjen är 
affischer på anslagstavlor i centrum och vid skolor samt evenemang där 
tjejer bjuds in till att prova spela ishockey. De digitala medier som kommer 
användas är Instagram, webbsida samt reklamfilm på Instagram och 
Youtube. 

Budskap. Kampanjens huvudbudskap är att visa att det är enkelt att prova 
ishockey. Genom att använda motiverande ord och meningar på engelska 
uppmuntra tjejer till att våga prova ishockey samt berätta fördelarna med 
ishockey. Detta samtidigt som glädje, gemenskap och fart förmedlas i 
kampanjmaterialet. 

Tidsplan. Hela kampanjperioden planeras pågå mellan juni 2018 och mars 
2019. Figur 22 visar en mer detaljerad tidsplan för kampanjen. 

 

Figur 22 Kampanjtidsplan 

Budget. Till kampanjen är de ekonomiska förutsättningarna begränsade. 
Den enda kostnaden som är inräknad i budgeten är för tryck av affischer, 
ca 200 kr. I första hand ska ingen kostnad ligga på de digitala kanalerna 
men däremot om det finns möjlighet till det under kampanjens gång kan 
annonser på Instagram eventuellt betalas. 

Utvärdering. I slutet av kampanjperioden kommer en utvärdering att göras 
för att se hur det har gått. Även under kampanjens gång ska utvärdering att 
ske.  

3.7  Implementing: Analys och diskussion 
Utifrån affischförslag 2 (figur 15) och val av kampanjenheter togs en 
slutlig design fram och resterande kampanjmaterial utformades. Logotypen 
beskriver ett slags varumärke som handlar om att rekrytera fler spelare till 
ishockeyn medan kampanjbudskapet riktar rekryteringen till en viss 
målgrupp, tjejer i åldrarna 12–20 år. Vid utformandet av logotypen togs 
hänsyn till att den behövde fungera i alla sammanhang men samtidigt vara 
intressant. Logotypen är ganska kompakt och symmetrisk i höjd och bredd 
vilket gör att den fungerar lika bra i mindre format som större format. Om 

Juni

Kampanjen startar. 
Kampanjhemsida 

lanseras. 
Annonsering på 

Instagram.

Juli

Annonsering 
fortsätter 

Augusti

Affischer sätts upp. 
Annonsering av 
evenemang på 

Facebook.

September

Evenemang: 
Prova-på-dag.

Oktober

Sätta upp fler 
affischer. Utvärdera 

prova-på-dagen.

November

Annonsering 
fortsätter. 

Utvärdering av 
kampanjwebbsida.

December

Kampanjen 
fortsätter med 
regelbunden 

annonsering och 
användande av 

kampanjwebbsida 
till och med mars.

Jan, Feb

Kampanjen avslutas 
och utvärderas.

Mars
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logotypen varit mycket bredare än höjden hade logotypens läsbarhet 
minskat samtidigt som formatet minskat. Logotypen ska användas i svart 
mot ljus bakgrund och vit mot mörk eller färgad bakgrund. Färgvalet i 
logotypen baserades på att den behövde fungera i olika sammanhang och 
inte ta för mycket uppmärksamhet från övrigt innehåll.  

Affischerna visar kampanjens grunddesign och lägger grunden för 
utformandet av resterande material. Tanken med affischerna är att de ska 
sättas upp på platser där målgruppen befinner sig. Resultatet från första 
testing och refining-steget visar att skolor och bussterminalen i centrum i 
Falun passar bra för att nå tjejer i åldrarna 12–20 år. Affischerna ska alltid 
sättas upp tre och tre för att skapa upprepning och därmed större 
igenkänning, men även för att kunna förmedla samma budskap på olika 
sätt.  

Instagram är den huvudsakliga digitala kanalen i kampanjen. Det ska 
skapas ett eget Instagramkonto för kampanjen och annonserna ska 
publiceras som inlägg på kontot. Även ska regelbunden uppdatering att 
göras i form av inlägg med annan kampanjrelaterad information som 
exempelvis bilder från ishockeyträningar och marknadsföring av 
evenemang. Anledningen till varför Instagram kommer användas och inte 
Snapchat, som även det är en populär kanal bland målgruppen (Svenskarna 
och internet, 2017) är främst för att det på Instagram finns möjlighet till 
både tillfälliga- (Stories) och mer varaktiga inlägg. För att sprida 
kampanjen på Instagram behöver användare upptäcka kontot. Detta 
kommer göras genom att kampanjens egna konto börjar följa andra 
användare i Falun. En förhoppning är också att annonsera något inlägg på 
Falu IF:s Instagramkonto. 

Lugnet i Falun är ett område med bland annat sportanläggningar, hotell och 
camping. På området finns diverse informationsskärmar som används till 
att marknadsföra händelser och evenemang. Dessa skärmar planeras vara 
en del av kampanjen. Annonsen till skärmarna utformades utifrån 
affischernas design. Skärmarna är placerade på olika ställen inomhus på 
Lugnetområdet. Många människor rör sig på Lugnetområdet och tron finns 
att de personer inom målgruppen som är aktiva på Lugnet ska upptäcka 
annonsen och förhoppningsvis vilja prova spela ishockey.  

Under kampanjperioden ska ett evenemang arrangeras i syfte att bjuda in 
tjejer till att prova spela ishockey. Evenemanget ska marknadsföras på 
Facebook. Det skapas ingen enskild Facebooksida för kampanjen utan 
tanken är att evenemanget ska publiceras av Falu IF Dams Facebooksida. I 
kampanjen används Facebook enbart till att marknadsföra detta evenemang 
och därför finns ingen nödvändighet att skapa en hel sida och försöka 
skaffa följare för att kunna sprida evenemanget. Istället publiceras 
evenemanget på Falu IF Dams sida där det redan finns följare och 
förhoppningen är att följarna sedan ska dela evenemanget med sina vänner. 

Kampanjen kommer ha en webbsida där besökare kan anmäla sitt intresse 
till att börja spela ishockey. Webbsidan kommer publiceras på Google Sites 
webbplattform. På webbsidan presenteras information om ishockey samt 
ett Google Formulär för anmälningar. I Google Sites kan olika Google-
funktioner enkelt kopplas ihop. Anledningen till att Google Sites ska 
användas och inte Falu IF:s egna webbsida är att möjligheten till att anmäla 
intresse var enklare i Google Sites. För att använda anmälningsfunktionen 
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på Laget.se, som är Falu IF:s webbplattform, krävs medlemskap i laget och 
inloggningsuppgifter på sidan. För att anmäla sitt intresse behöver 
besökaren endast fylla i namn och mailadress. Uppgifterna som kommer in 
sammanställs sedan av Google Formulär och kan användas till att ta 
kontakt med eventuella nya spelare. 

För att knyta ihop kampanjen skapades slutligen en kommunikationsplan. 
Kommunikationsplanen beskriver kampanjen i sin helhet och tar upp bland 
annat kampanjenheter, budget och tidsplan. Vid utvärdering av kampanjen 
kommer främst undersökning av hur många personer som anmält sitt 
intresse via kampanjsidan ske. Även kommer en utvärdering att göras i 
samband med evenemanget och undersökning av hur många som anmält 
sig på Facebook och hur många som faktiskt deltog i evenemanget. 
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4 Metodreflektion 
Arbetet baserades på Sless (2008) modell Measuring Information Design 
vilket gjorde arbetsprocessen tydlig och effektiv. Trots att modellen i sig 
var effektiv att använda finns det flera delar i föreliggande studie som 
skulle kunna förbättras. I fokusgruppen med ishockeyspelare var det två 
personer som deltog. Det hade varit intressant att se om resultatet blivit 
annorlunda med fler deltagare i fokusgruppen. Även de frågor som ställdes 
i fokusgruppen hade kunna förändrats. Istället för att fråga om deltagarna 
upplevde att affischerna stämde in med värdeorden hade deltagarna kunnat 
bli tillfrågade vad de kände när de tittade på affischerna. Detta för att se om 
deltagarna själva upprepade något av värdeorden utan att känna till dem 
sedan innan. 

Fokusgruppen med designkunniga hade många kommentarer om designen, 
typografin, färgval och liknande. Det hade varit värdefullt att fråga 
fokusgruppen om de tyckte att affischerna passade målgruppen samt om de 
trodde att de skulle passa ändamålet. Fokusgruppen med designkunniga 
gav mycket värdefull feedback designmässigt dock hjälpte den inte särskilt 
mycket för att nå kampanjens mål. 

Gällande webbenkäten tyckte flera av respondenterna att ishockeyn bör 
göras mer jämställd. I kampanjen valde detta att anammas genom hur 
sporten beskrevs i kampanjmaterialet, alltså att skriva ”ishockey” trots att 
det handlar om tjejer som spelar. Det hade varit intressant att gå djupare på 
detta spår vid utformandet av kampanjen och undersökt om det fanns något 
ytterligare sätt som jämställdhet kunnat uttryckas på.  

Ytterligare en svaghet med föreliggande studie som skulle kunna påverkat 
resultatet var att de resterande kampanjmaterialen utöver affischerna inte 
testades i undersökningen. De framställdes på eget initiativ av författaren 
utifrån resultat från undersökningen, egna erfarenheter samt nulägesanalys 
som underlag. 

Bakom arbetet med kampanjen låg ett stort intresse för att utveckla 
ishockeyn. I början av projektet fanns ingen tydlig bild över hur arbetet 
skulle gå till eller hur kampanjen skulle bli dock skulle det vara intressant 
att se om det starka intresset påverkade resultatet på något sätt. Vid 
utformande av en reklamkampanj utgår kreatören ofta från eget tycke och 
smak vilket gör det svårt att säga vad som är ett korrekt sätt att designa på.  
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5 Slutsatser 
Syftet med föreliggande studie var att utforma en effektiv reklamkampanj 
för den specifika målgruppen, tjejer i åldrarna 12–20 år i Falun. De frågor 
som huvudsakligen behandlades var:  

• Vilka kanaler bör man marknadsföra i för att nå tjejer i åldrarna 
12–20 i Falun?  

• Hur kan en reklamkampanj utformas för att locka tjejer i åldrarna 
12–20 år till ishockeyn i Falun?  

Genom att utföra en webbenkätundersökning på ishockeyspelare samt 
nulägesanalys av grafiskt material inom ishockey framkom det som låg till 
grund för utformandet av kampanjen. Två tester genomfördes och det 
uppstod många värdefulla åsikter som togs till hänsyn vid utformandet av 
kampanjen.  

Resultaten av undersökningen visar en steg-för-steg-process vid skapandet 
av en reklamkampanj som syftar till att locka tjejer i åldrarna 12–20 år. Av 
de värdeord (gemenskap, glädje och fart) som testades på designen var 
respondenternas svar positiva. Undersökningen visar även att de kanaler 
som främst bör användas för att marknadsföra till tjejer inom målgruppen 
är Instagram samt utomhusreklam uppsatta vid skolor och i centrum i 
Falun, dock kan även andra kanaler som webbsida, reklamfilm och 
Facebookevenemang användas. Dessutom visar undersökningen att en 
reklamkampanj kan utformas genom användandet av bilder på 
ishockeyspelare, stor text samt starka färger för att nå tjejer i åldrarna 12–
20 år i Falun. 

En framtida studie som undersöker hur materialet fungerar i verkligheten 
skulle vara av stort värde samt skulle vara intressant att jämföra mot det 
redan befintliga resultatet. Även att nå ut till fler respondenter i den 
primära målgruppen hade varit viktigt för att se hur det hade kunnat 
påverka resultatet. Dessutom skulle kampanjlogotypen kunna användas vid 
utformandet av annat marknadsföringsmaterial för rekrytering inom 
ishockey som riktas till en annan målgrupp än den som behandlats i denna 
studie.  

På grund av tidsbrist hanns inte det sista och sjunde steget i Sless 
sjustegsmodell med att utföras. Det hade kunnat ge ytterligare återkoppling 
på hur designen mottogs av målgruppen.  

Trots att det finns bristfälliga delar i föreliggande arbete tyder ändå 
sammanlagda undersökningsresultat på att studiens frågeställningar 
besvarats. Resultatet visar därmed en rekommendation för hur en 
reklamkampanj skulle kunna utformas samt vilka kanaler den skulle kunna 
marknadsföras i. 
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Bilaga/Bilagor 
Bilaga 1 – Frågor från webbenkät 
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Bilaga 2 – Samtyckesformulär 

 

 

Information om reklamkampanj för att få fler tjejer att börja spela ishockey.  
 
Hej, 
 
Jag ska i mitt examensarbete skapa en reklamkampanj för att få fler tjejer att börja spela ishockey. 
Tjejer i åldrarna 12–20 som spelar ishockey i Falu IF har därför blivit tillfrågade om att delta i en 
undersökning. Det är en undersökning för att utvärdera olika designförslag. Du tillfrågas härmed om 
deltagande i denna undersökning. Syftet med undersökningen är att få feedback från tjejer som spelar 
ishockey för att kunna gå vidare i skapande av reklamkampanjen. För att kunna göra undersökning på 
barn under 15 år måste även målsman ge tillstånd för att barnet ska kunna delta. 
 
Undersökningen kommer utföras som en intervju i form av en fokusgrupp där deltagarna får svara på 
frågor om designförslagen och diskutera med varandra. Syftet med fokusgruppen är att designen ska 
efteråt kunna anpassas till att locka tjejer i åldrarna 12–20 till ishockey. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
att behöva berätta varför. Ditt deltagande i undersökningen är anonymt.  
 
Resultatet från fokusgruppsdiskussionen kommer endast vara en del av mitt examensarbete och 
presenteras i en uppsats vid Högskolan Dalarna. 
 
Vid frågor meddela nedanstående ansvariga 
 
Falun 2017-04-01 
 
Student: Magdalena Henriksson, h15maghe@du.se, 070 591 52 67 
 
Kursansvarig: Petter Kolseth, pkl@du.se 
 
 
……………………………… 
Magdalena Henriksson 
 
 
 
 
 
………………………………      ……………………………… 
Deltagandes namnteckning               Deltagandes namnförtydligande 
 
 
………………………………      ……………………………… 
Målsmans namnteckning               Målsmans namnförtydligande 
 
 
……………………………… 
Datum 
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Bilaga 3 – Transkribering från fokusgruppen 
Fokusgrupp med 2 ungdomar som spelar ishockey i Falu IF. 
Intervjuare Magdalena Henriksson 
Datum: 2018-03-02 

Magdalena: ja men jag ska göra en reklamkampanj för att få fler tjejer att 
börja spela hockey. Och ett steg i processen är att jag ska kolla vad tjejer i 
er ålder tycker om materialet. Så jag kommer visa några affischer som jag 
har gjort och sen ställa några frågor så får ni svara på frågorna. 

Magdalena: Hur mycket associerar ni de här affischerna med glädje? 

Ungdom 1: öhm hur ska vi svara? 

Magdalena: öhm associerar ni någonting, alltså, om ni tittar på de här... 
känner ni nån glädje? 

Ungdom 1: Ja.  

Magdalena: Bra, på vilket sätt?  

Ungdom 1: jag vet inte, det… Man förknippar det så mycket med 
träningarna och dem, jag vet inte 

Magdalena: mmh. Associerar ni någonting med fart? 

Ungdom 1: mm. Den där, där uppe. *pekar på affischen med två spelare* 

Magdalena: Associerar ni någonting med gemenskap? 

Ungdom 1: mmm 

Ungdom 2: Ja! 

Magdalena: Hur då? Eller tror ni att man skulle kunna göra något mer för 
att man ska känna mer gemenskap när man tittar på de här affischerna? 

Ungdom 1: Jag vet inte, jag tycker… de där två där uppe ser man ju 
verkligen att, jag vet inte… 

Magdalena: Alltså min tanke med de här affischerna är typ att uppmuntra 
tjejer att våga prova och typ såhär berätta fördelarna med hockey. Och i 
vårt lag har vi ju några fördelar att man kan börja när man vill, vilken ålder 
som helst, man behöver inte kunna någonting. Och man kan låna 
utrustning, så då tänker jag typ att de här berättar att man inte behöver ha 
någon egen utrustning typ.  

Ungdom 1: ja 

Ungdom 2: mmm 

Magdalena: Tycker ni att affischerna är inbjudande? 

Ungdom 2: ja! 

Ungdom 1: ja, jag vet inte riktigt hur men 
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Magdalena: Tycker ni att affischerna uppmuntrar till att vilja spela hockey? 

Ungdom 1: mm, verkligen! 

Magdalena: Alltså jag har ju använt mig av typ lite såhär motiverande citat 
och ord på engelska, vad tycker ni om det? Tror ni att man når personer i er 
ålder? 

Ungdom 1: ahh det tror jag. För jag vet inte, man dras typ mer till det än 
om det står på svenska, för då är det såhär ”ah mm okej”. 

Magdalena: Jag tänker typ att det är mer ungdomligt 

Ungdom 1: Ahh jo men det är det. 

Magdalena: Vilken ålder skulle ni säga att de här affischerna riktar sig till? 

Ungdom 1: typ 13 till 17, ser det ut som. Jag vet inte riktigt. Visst i andra 
åldrar skulle man väl säkert också ba ahh. Men jag vet inte riktigt, det 
känns som att det verkligen är för oss, för dem i vår ålder. 

Magdalena: Om en tjej som inte spelar hockey skulle se de här affischerna, 
tror ni att hon skulle bli nyfiken och sugen på att börja? 

Ungdom 1: ehhh 

Ungdom 2: jaa 

Magdalena: Innan ni började spela hockey, hur kom ni i kontakt med 
hockeyn? Eller såhär, hur kommer det sig att ni började spela hockey? 

Ungdom 1: ja, mina brorsor spelade hela min uppväxt, men sen var det väl 
jag träffade en tjej i min klass och vi blev vänner så hörde jag att hon 
spelade hockey, så då tänkte jag ”ja men då kanske jag också borde prova”. 

Magdalena: Du då? 

Ungdom 2: öhm, alltså jag ville spela en lagsport, jag tänkte börja på 
innebandy men det fanns inte plats. Sen kollade jag på Youtube, 
jättemycket! Typ såhär varje dag, på hockey. Sen åkte jag till en träning, till 
slut.  

Magdalena: ja okej. Men om man ska skriva ut såna här affischer och sätta 
upp någonstans, var tror ni att man kan hitta tjejer i er ålder? 

Ungdom 1: Utanför Hemköp! Hahah nä men typ där och någonstans på 
stan runt det området.  

Magdalena: tror ni att man skulle kunna sätta upp vid skolor också? 

Ungdom 2: ja. 

Ungdom 1: och, vad tänkte jag nu igen. Ja men jag vet inte men ställen på 
stan och sen inte bara vid det området utan även lite utspritt.  

Magdalena: Jag tänker också att det ska inte bara vara affischer utan typ 
annonser på internet och kanske någon film eller någonting. Vad tror ni att 
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man skulle kunna göra för att nå er ålder? Alltså typ annonser på internet 
eller reklamfilm på youtube. 

Ungdom 1: i en film så skulle det nog, visa lite olika klipp eller så från våra 
träningar och matcher och jag vet inte men verkligen ta fram att vem som 
helst kan börja spela, det spelar ingen roll om man inte har stått på 
skridskor innan, det hade inte jag. Alla kan börja spela ändå och vi hjälps åt 
och så. För det var väl mest det som gjorde att jag inte i början ville börja 
spela men sen så när jag hörde hur det var så. 

Magdalena: ja men jag tror att det är såhär att man, men om man frågar 
någon om de vill börja spela så är det ofta så att de säger ”nej jag kan inte 
åka skridsko, men det lär man ju sig”. Vart tror ni att man skulle kunna 
publicera på internet, alltså typ vilka sociala medier och hemsidor använder 
tjejer i er ålder? 

Ungdom 2: Instagram, alltså Instagram! Och Snapchat. 

Ungdom 1: vad skulle man kunna göra på snap? 

Ungdom 2: men man skulle väl kunna lägga ut såhär reklam, typ. 

Magdalena: ja vissa har ju såhär reklam… 

Ungdom 1: Ja juste! Ja men det skulle man ju också kunna göra.  

Magdalena: Ja men jag vet inte om jag har några fler frågor 

Ungdom 1: ja men de ser bra ut, jag tänkte direkt att de såg bättre ut än vad 
jag trott, inte så men om jag hade sett dem hade jag verkligen ”ah men jag 
kanske borde börja spela” 

Ungdom 2: men det är typ skönt, typ såhär färgerna, det är inte såhär tjejigt 
utan det är bara hockey.  

Magdalena: Men jag tänkte, är det någonting som ni tänkte på, typ ser man 
texten, är den lätt att läsa?  

Ungdom 1: jag tänkte på en sak, att den i mitten där. Om man hade typ en 
bild och sen texten ovanpå, det behöver ju inte vara såhär jättesynlig bilden 
men utan ah men på någonting. 

Magdalena: istället för det röda? 

Ungdom 1: ja men typ en sån där bild och att man har den bakom istället 
för det skulle nog vara mer lockande.  

Magdalena: De här affischerna skulle också kunna sitta typ tre stycken 
bredvid varandra, så man ser dem tillsammans. Om man har så, skulle det 
även då behövas en bild bakom om de sitter tillsammans, tror ni? 

Ungdom 1: nej, faktiskt inte utan det blir nog bra sådär.  

Magdalena: ja men jag tror inte att jag har någonting mer. 

 


