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Aim: The purpose with this essay is to describe and analyze how a countys image is affected by
the building of an indoor arena for bandy, and also to analyze and investigate how the experience
value for people who visits the games is affected by an indoor arena compared to an outdoor
arena.

Method: To complete the studies, I used both a qualitative and a quantitative approach. The
qualitative approach consisted of semi-structured interviews and the quantitative approach
consisted of surveys with mostly ranking questions. This was the method to collect empiric data
to the essay. The empiric data, together with the theoretic data were analyzed in the end of the
essay to create a result

Result and conclusions: The result indicated that an indoor arena for bandy strengthens the
county’s image, and also that the experience value of the spectators increases in at least three of
the five studied aspects. The results also indicated that the ticket prices indoor bandy arenas have
today might be too high, when generally spectators did not think the price matched the customer
value.
Suggestions for future research: In this essay, I have just studied a small piece of the aspects
that needs to be studied before any decision of building an indoor bandy arena is made. An
example of another aspect that is interesting to study in this field is how the tourism may bring
more resources to the county as an effect to the indoor arena.

Contribution of the thesis: This essay could work as a tool for countys with a bandy team in the
highest series, which consider a construction of an indoor arena for bandy. By reading it you
should get a hint of in which direction the image for the county and the experience value for
spectators is affected and maybe changed with the possible building of an indoor arena for
bandy.
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Sammanfattning
Titel: Image och upplevelsevärde – Påverkan av ett bygge för en inomhushall för bandy

Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi

Författare: Erik Englund

Handledare: Lars Steiner

Datum: 2012 – Januari

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur en kommuns image påverkas av ett
bygge av en inomhushall för bandy, och även analysera och utreda hur upplevelsevärdet för
bandyintresserade påverkas av en inomhushall jämfört med en utomhusarena

Metod: För att genomföra undersökningarna så användes både kvalitativ och kvantitativ metod.
Den kvalitativa metoden bestod av semistrukturerade intervjuer och den kvantitativa av enkäter
med huvudsak innehållande rangordnings frågor. Dessa metoder användes för att samla in
empirin till uppsatsen. Empirin tillsammans med teorin analyserades i slutet av uppsatsen för att
få en analys och ett resultat.

Resultat och slutsats: Resultatet visar att en inomhushall för bandy stärker kommunens image,
samt att upplevelsevärdet i åtminstone tre av fem studerade aspekter ökar nämnvärt. Resultatet
visade även att dagens entrépriser för bandy är för höga då besökare generellt inte tycker att de
får ut ett tillräckligt högt kundvärde ur sina satsade pengar.

Förslag till fortsatt forskning: I denna uppsats har endast en liten del av det som behöver
studeras vid ett bygge av en inomhushall för bandy studerats. Exempel på övriga aspekter som
skulle kunna tänkas studeras är hur besöksnäringen i en kommun påverkas av ett bygge av en
inomhushall, ökar kommunens intäkter utifrån?

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen är tänkt att kunna användas som ett verktyg för kommuner med
en ort/mindre eller medelstor stad som har ett bandylag på elitnivå och som överväger att bygga
en inomhushall för bandy, en ”smak” av i vilken riktning imagen samt upplevelsevärdet för
besökarna påverkas och förändras i och med ett eventuellt bygge kan fås.

Nyckelord: Image, Upplevelsevärde, inomhushall, bandy.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund & Problemformulering

Bandy är en traditionsrik sport på is som utövats i Sverige sedan 1894 då den spreds till Sverige
från England som utövat former av sporten sedan mitten av 1700-talet.1 Sedan 1907 och fram till
idag har det funnits en tävlingsserie inom sporten i Sverige, där olika lag från olika städer inför
publik med licensierade domare utövar sporten.
Ett problem som bandysporten brottats med sedan seriesystemet kom till Sverige 1907 är
förutsättningarna för utövandet. Isens kvalitet och därigenom spelets kvalitet har varierat kraftigt
beroende på naturens krafter. Under bandyns ungdom och ända fram till 1956 utövades sporten
på naturisar, det vill säga på frusna sjöar och vattendrag. Detta gav en osäkerhet, då det helt
plötsligt under säsongen kunde bli töväder och isen blev mjuk och svårspelad. Vissa år kanske
den till och med försvann. När teknologin och kunnandet fanns så byggdes därför år 1956 en
konstfrusen bandyplan på Rocklunda i Västerås, det vill säga en isbana som via aggregat under
isen kunde hållas frusen med bra kvalitet även under perioder av töväder och på så sätt säkra att
de matcher som skulle spelas också kunde spelas. Bygget av konstfruset blev lyckat och andra
följde efter, och 2007 fanns 66 konstfrusna bandyplaner runt om i Sverige.2
Det dröjde sedan fram till 2003 innan nästa steg i utvecklingen togs och bandyn fick sin första
inomhushall i Edsbyn. Flera orter/städer följde sedan efter även det initiativet som innebar att
man överhuvudtaget inte längre behöver ta hänsyn till naturkrafter som tö, snöväder, kyla och
vind.
Vissa bandystäder med lag på elitnivå har av olika anledningar ännu inte byggt en inomhushall.
Tanken med denna uppsats är att den ska kunna fungera som ett litet verktyg för åtminstone
några av aspekterna som måste övervägas innan ett hallbygge startas. Då det kan vara svårt att
veta för kommunen som hallen byggs i hur stor positiv inverkan en inomhushall har på
åskådarna jämfört med en utomhusarena (om det överhuvudtaget är någon positiv skillnad) samt
1
2

www.ne.se/lang/bandy
www.svenskbandy.se
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vilken image, positiv eller negativ denna inomhus arena skapar. Detta är två av problemen de
byggansvariga vill ha svar på inför ett hallbygge, och dessa två problem är denna uppsats
avgränsad till.
Teoribildningen som i dagsläget finns, som har samband med uppsatsens problembildning är i
huvudsak teorier som på något sätt behandlar image och upplevelsevärde. Utredningar har gjorts
angående exempelvis de olympiska spelens och fotbolls VM:s inverkan på platsers image runtom
i världen. Författarna Andranovich, Burbank och Heying har exempelvis utrett hur
arrangemanget av OS i tre amerikanska städer (Los Angeles 1984, Atlanta 1996 och Salt lake
city 2002) har påverkat städerna ur ett antal synvinklar med inte alls så positiva resultat,
däribland imagemässigt.3 Dessa evenemang är så kallade Mega-events som ofta bara inträffar på
samma plats en gång i tidsrymden. Det som behöver utredas i denna uppsats är hur en kommuns
image påverkas av evenemang som återkommer flera gånger under en viss period år efter år.
Som exempelvis en bandymatch och att dessutom koppla en byggnad till denna image. Här finns
ett gap i forskningen, att utreda denna typ av evenemang och hur en byggnad påverkar en
kommuns eller stads image. Tidigare forskning har koncentrerats på hur evenemanget bygger
image, medans detta arbete fokuserar på hur ett evenemang i symbios med en byggnad bygger
image och därför kommer teorier som behandlar exempelvis platsmarknadsföring att användas.
Angående teoribildningen inom det andra huvudområdet uppsatsen är tänkt att behandla, det vill
säga upplevelsevärde så finns en hel del teori angående värde som konsumenter får ut av att köpa
materiella produkter. Denna uppsats handlar dock om värde som fås ut från en tjänst eller en
köpt upplevelse. Återigen finns ett större gap i forskningen här i värdet för konsumenten
angående immateriella tjänster än vad gäller materiella ting, det finns forskare som tagit sig an
problemet, men det är inte lika vanligt att forska i immateriella tjänsters värde som i att forska i
materiella tings värde, vid sökningar i sökmotorer för vetenskapliga artiklar så dominerar
forskningen kring materiella tings värde. Forskning inriktat på upplevelsevärde existerar också
till viss mån. Exempelvis Christian Grönroos har fokuserat på tjänstekvalitet i sin forskning där

3

Andranovich, G. Burbank, M. Heying, C. (2001).
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som exempel kan nämnas hans figur som behandlar totalt upplevd kvalitet, och dess samband till
image.4

1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur en kommuns image påverkas av ett bygge
av en inomhushall för bandy, och även analysera och utreda hur upplevelsevärdet för
bandyintresserade påverkas av en inomhushall jämfört med en utomhusarena. Dessa
forskningsfrågor är utgångspunkten i uppsatsen:
* Hur påverkas en kommuns image av att ha en inomhushall för bandy?
* Hur påverkas bandybesökarens upplevelsevärde av att gå på bandy inomhus kontra utomhus?

1.3 Disposition

I kapitel två presenteras tillvägagångssättet vid författandet av denna uppsats samt andra
metodologiska aspekter som är av intresse. I kapitel tre följer en redovisning av teorierna om
varumärke, relationsskapande event marketing, platsmarknadsföring, image som begrepp och
värdeskapare, kundvärde samt upplevelse och upplevt tjänstekvalitet. I kapitel fyra presenteras
sedan den empiri som sammanställts ur de nio telefonintervjuer, två enkätundersökningarna samt
empiriska upplevelser i samband med enkäterna. Detta ligger till grund för arbetet. Därefter
analyseras de redovisade teorierna och den presenterade empirin i kapitel fem. Slutligen kommer
slutsatsen i kapitel sex där det som tagits upp under faktadelen och analysen sammanfogas samt
besvarar de frågeställningar som ligger till grund för arbetet.

4

Grönroos, C. (2008).
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2. Metod
2.1 Val av forskningsstrategi

En grundläggande princip inom metodläran är att det inte finns någon specifik metod som alltid
är den bästa. Istället finns både fördelar och nackdelar med alla metoder. Följden av detta är att
valet av metod skall göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Det som framförallt styr
valet av metod är emellertid att problemformuleringen skall kunna besvaras samt syftet med
undersökningen uppnås. Andra omständigheter som skall uppmärksammas är bland annat
omfattningen av den befintliga kunskapen på det aktuella området samt resurser i form av tid och
pengar. Valet av metod påverkas således av flera faktorer.5

Som framgått av föregående stycke är frågeställningen och syftet med uppsatsen utgångspunkten
vid valet av metod. Med hänsyn till mina frågeställningar och syftet med uppsatsen har jag valt
att genomföra dels två kvantitativa enkätundersökningar på två bandyhallar vars hemmalag är
hemmahörande i bandyns elitserie i Sverige. Jag har också valt att genomföra en kvalitativ studie
med nio semi-strukturerade intervjuer.6 Svaren i dessa enkäter och intervjuer relateras sedan till
teorier om varumärke, relationsskapande event marketing platsmarknadsföring, image,
kundvärde samt teori om upplevelser och upplevd tjänstekvalitet.

För enkäterna valde jag självadministrerande enkäter som jag på en fast plats delade ut och
samlade in efterhand respondenterna fyllt i dem. Denna metod medför att den som håller i
undersökningen får tillbaka i princip alla enkäter som delas ut, till skillnad från exempelvis epostenkäter eller brevenkäter där ofta betydligt färre svar returneras.7

För intervjuerna som genomfördes via telefon användes en mall med frågor, dock såg denna mall
inte ut på samma sätt för alla intervjuade personer, två olika mallar fanns, varav den andra var en

5

Saunders, M. Lewis, P. & Thornhill, A. (2009).
Intervjuguiden återfinns i bilaga 2.
7
Saunders, M. et al. (2009).
6
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förlängning av den första som användes på intervju personerna som representerade en kommun
som hade eller nyligen har haft ett bandylag i den svenska elitserien. Intervjuerna är semistrukturerade då de inte var likadana genomgående, men ändå så pass strukturerade för att inte gå
under kategorin ”ostrukturerade intervjuer”. Fördelen med dessa semi-strukturerade intervjuer är
att den som blir intervjuad och den som intervjuar tillåts att uttrycka sig friare och inte måste
följa intervjuguiden till punkt och pricka.8

Sammanfattningsvis: Intervjuerna genomfördes med nio personer med relevanta uppdrag på nio
olika kommuner i Sverige, enkäterna delades ut i Edsbyn och i Sandviken. Detta för att de båda
har en inomhushall och således kan åskådarna där jämföra inomhusbandy med utomhusbandy.
Ca 200 enkäter på varje ort fylldes i och lämnades till mig. I princip alla utdelade enkäter
returnerades.

När sedan teori samt empiri har framställts så följer en analys som går till på så sätt att teori och
empiri kopplas samman och fungerar som uppsatsens analysavsnitt, teori och empiri analyseras
rubrik för rubrik, då samma avsnittsrubriker går att finns i teori likväl som i empiri.

Modellen jag valt att använda i empirin valdes tackvare dess relevans till mitt uppsatsområde, då
den behandlar både image och upplevelsekvalitet.9
Sist i detta avsnitt ges här en förklaring till varför begreppet ”image” som flitigt kommer att
återges i uppsatsen används. Anledningen till att ”image” används är helt enkelt för att begreppet
täcker in de delar av marknadsföringen som anses relevanta för denna uppsats. Det är helt enkelt
det bästa samlingsbegreppet för det som ska undersökas i uppsatsens ena fråga.

8
9

Saunders, M. et al. (2009).
Grönroos, C (2008).
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2.2 Val av intervjupersoner

Intervjuerna, som användes som verktyg för att skapa svar i främst i frågan om image var
någonting som olika kommuner var medvetna om och försökte styra och som kunde skapas
genom idrott så krävdes att personer med lämpliga tjänsteuppdrag på olika kommuner
intervjuades, personerna som ansågs lämpliga hade uppskattningsvis på förhand störst kännedom
om de aktuella frågorna. Dessa personer var informationscheferna/informationsansvariga på nio
olika strategiskt utvalda kommuner i Sverige, varav sex av dessa har eller har under den senaste
10 års perioden haft ett bandylag i den högsta serien i Sverige.

2.3 Intervjuguiden

Tanken bakom intervjuguiden var att leda in intervjuobjektet på rätt område och sedan låta denne
tala fritt runt frågan, de flesta frågorna i intervjuguiden var frågor som var öppna och som inte
hade något givet svar, utan krävde diskussion för att ett möjligt svar skulle utkristalliseras.10
Syftet med denna typ av frågor var att få ut så mycket information som möjligt som rör ämnet,
även sådant som jag inte frågat efter i mina frågor som skulle kunna ha relevans. Intervjuguiden
hade inte samma innehåll och utseende vid alla intervjutillfällen. Den andra halvan av
intervjuguiden innehöll bandyrelaterade frågor, och eftersom några av kommunerna vars
representant i frågan jag talade med inte hade ett bandylag i högsta serien så ställde jag inte de
bandyrelaterade frågorna till dessa kommuner av uppenbara anledningar. Intervjuguiden finns att
finna i sin helhet i bilagorna.

10

Saunders, M. et al (2009).
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2.4 Genomförandet av intervjuerna

Alla intervjuer skedde över telefon och spelades in med hjälp av en diktafon. Den ovan nämnda
intervjuguiden hade jag som stöd och ställde alla frågor ur den till kommuner med ett bandylag i
högsta serien och alla frågor utom de bandyrelaterade till kommuner som saknade ett bandylag i
högsta serien. Ingen av intervjuobjekten hade tidigare sett intervjuguiden och kunde därför inte
planera sina svar i förväg. Intervjuerna transkriberades sedan för att kunna fungera som empiri
till uppsatsen.

2.5 Enkäterna

Frågan i syftet av denna uppsats som handlade om upplevelsevärdet hos åskådarna insåg jag
ganska snart att jag skulle använda mig av enkäter för att besvara, detta då jag tror att en bred bas
av svar behövs för att kunna säkerställa ett relevant svar. Mitt val blev en enkät av karaktären
självifyllnadsenkät som delades ut på en strategiskt valt plats, det vill säga nära entrén i de båda
inomhushallarna där trafiken av människor var som störst, de samlades in på samma plats.11 På
så sätt fick jag en hög siffra på returnerade enkäter vilket jag inte tror att jag hade fått om jag
exempelvis hade använt mig av postenkäter som är kända för att ha sämre returneringsförmåga.
De flesta frågorna i enkäten var av så kallade ”rating questions” som innebär att respondenten får
ett påstående som de skall rangordna från ”håller inte alls med” till ”håller med fullständigt”12
Ett fåtal frågor var av karaktären ”ranking questions” det vill säga frågor där respondenterna
skall rangordna svarsalternativen genom att sätta en siffra efter dem. De flesta frågorna innehöll
fyra svarsalternativ eller en skala mellan 1-5 på rangordningsfrågorna. Några frågor angående
betalningsvilja för inträden var också relativt öppna frågor där respondenterna fick fylla i ett eget
belopp utan några alternativ.13

11

Saunders, M. et al. (2009).
Ibid.
13
Ibid.
12
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I efterhand upptäckte jag att vissa frågor i enkäten eventuellt kunde uppfattas vara av aningen
ledande karaktär. Detta kom jag fram till att inte gjorde så mycket då de tillfrågade i hög
utsträckning var bandyintresserade individer med egna åsikter som inte lät sig ledas in i
resonemang de inte kunde stå bakom. Annan kritik som kan tänkas finnas mot enkäterna kan
vara skillnad i ålder och kön på personer som fyllde i enkäten i Edsbyn kontra Sandviken, det vill
säga att de som fyllde i enkäten i Edsbyn var inte exakt lika gamla som de i Sandviken och
antalet kvinnor/män som fyllde i enkäten var inte exakt samma i Edsbyn som i Sandviken. Detta
anser jag dock inte spelar någon roll då kvinnor, män, gammal och ung har samma
förutsättningar att skapa sig ett personligt upplevelsevärde. Jag fogade också in en
sammanfattande fråga sist i enkäterna där respondenterna ombads svara igen på skillnaden
mellan inomhusbandy och utomhusbandy med syfte att de skulle ”tänka till” lite på frågorna
innan för att sedan sammanfatta sin åsikt. I empiridelen kommer de svarsalternativen som fått
flest svar redovisas, då de är de mest relevanta. Om två svar ligger nära varandra i antalet val, så
kommer detta att noteras.

2.6 Genomförande av enkäterna

Enkäterna jag satt ihop för att besvara en av mina två frågor i syftet delades ut vid tre olika
tillfällen på två olika orter. Två snarlika enkäter delades ut i Edsbyn, i inomhushallen Dina arena
under champions cup i bandy under september månad 2011 under två dagar och i Sandviken i
inomhushallen Göranson arena under World cup i oktober 2011 under en dag. Ungefär lika
många svar samlades in i Edsbyn och Sandviken (ca 200 på varje ort). Alla enkäter delades ut till
slumpvist utvalda personer. Efter att alla svar var insamlade så kodades enkäterna och
sammanställdes i form av diagram med procentsatser på alla svar och användes i denna uppsats
empiridel.

15

3. Teori
3.1 Varumärke

Teoriavsnittet inleds här med en sammanfattning av vad ett varumärke är. Detta för att läsaren
skall ha detta i bakhuvudet och bör känna till det då denne läser resterande del av uppsatsen.
Historien om varumärket sträcker sig långt tillbaka i tiden, i grunden handlar hela iden med att
varumärka något om kvalitet och äganderätt. De som började varumärka sina varor var medvetna
om att just deras varor höll en bra kvalitet och ville att kunder skulle kunna kontrollera om varan
hade denna kvalitet genom att finna ett speciellt varumärke på densamma. Kapferer tar upp
exempel redan från antiken där de gamla grekerna började varumärka sina viner och olivoljor för
att försäkra en viss kvalitet.14 På medeltiden började skickliga hantverkare sätta singill på sina
kreationer, liksom konstnärer började signera sina tavlor. För att kvalitetssäkra dem. Till och
med boskap började märkas för att markera ett ägande. Därifrån kommer från början begreppet
branding (brännmärka)15 varumärken användes alltså för att visa äganderättsaspekter,
upphovsbevisaspekter och kvalitetsgarantier16
Detta har levt vidare och idag handlar varumärken om att sälja en vara/produkt eller plats.
Framgången i varumärkesbyggande finns enligt Clifton och Maughan i klarhet, konsistens och
ledarskap17

3.2 Relationsskapande event marketing
”Event Marketing är en ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget
skapat eller ett sponsrat evenemang. I Event Marketing är evenemanget en aktivitet
som samlar målgruppen i tid och rum; ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett
14

Kapferer, J-N. (2004).
Frankelius P. (2011).
16
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budskap kommuniceras” Detta är definitionen på fenomenet enligt författarna Behring och
Larsson.18

Enligt samma författare, så är definitionen av vad relationsskapande event marketing egentligen
handlar om; ”Relationsskapande event marketing handlar om att genom att skapa ett möte
mellan företag och kund stärka företagets eller varumärkets image”19 Begreppet
”relationsskapande event marketing” är en del av det tidigare beskrivna begreppet event
marketing.

Då begreppen relationsmarknadsföring och relationsskapande event sätts i sammanhang så
nämns de ofta detta i samband med aktörerna företag och kund. Ett företag anordnar ett event för
att stärka sina band och sin existens hos kunden, som i sin tur väntas ge företaget en positiv
effekt om eventet är lyckat, genom exempelvis köp av företagets prudukter/tjänster, positiv
word-to-mouth etc. I denna uppsats kommer aktörerna snarare vara arrangör och besökare istället
för företag och kund, men det handlar ändå om samma principer vad gäller orsak och verkan.

Eftersom evenemangen som tas upp i uppsatsen, det vill säga bandymatcher är återkommande
evenemang som under grundserien i bandy äger rum 13 gånger under ett år, plus fler
evenemangstillfällen vid eventuellt slutspel eller kval, så är arrangörernas önskan att besökarna
eller ”kunderna” ska komma tillbaks match efter match och även locka fler kunder. Målet är att
skapa en relation till besökaren och besökaren i sin tur hjälper till att stärka arrangörens
varumärke, det vill säga i detta fall idrottslaget som har sin hemmaplan i kommunen och som
oftast har samma namn som orten/staden det kommer ifrån. Detta ger genom mediaexponering
en större kännedom om orten och påverkar dess image för personer som kommer från andra
delar av landet eller till och med världen.

18
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3. 3 Platsmarknadsföring

Begreppet i fråga beskrivs av författarna Kavaratzis och Ashwort som ”Merely the application of
product branding to places” vilket rakt översatt till svenska betyder att begreppet produkt
branding överförs till platser istället för till produkter.20 Relevansen av detta i denna uppsats är
att den är tänkt att utreda om idrottslag används (i detta fall bandylag) för att stärka sin kommuns
namn i konkurrens med andra kommuner Ett bra bandylag och en inomhushall är en
differentiering gentemot många andra kommuner, det är en konkurrensfördel som kan användas
för att locka turister eller lokala boende (kunder) till sitt arrangemang som förknippas till en viss
plats (exempelvis Edsbyn, förknippas med Sveriges första inomhushall för bandy).

Varumärkning handlar alltså om att ge en produkt attribut utöver de attribut som syns och vad
den används till. Att koppla en känsla till en produkt som gör att den blir mer attraktiv än andra
produkter av samma slag som finns att köpa. Ett varumärke är alltså inte synonymt med en
produkt, det är två olika saker och det enklaste sättet att beskriva skillnaden mellan varumärke
och produkt är enligt Jones att ett varumärke är en produkts adderade värde, utöver värdet som
själva produkten har.21

Om detta resonemang passas in på ett eventuellt bygge av en inomhushall för bandy, så kan
bandy ses som själva produkten och uppgraderingen från utomhusarena till inomhus hall som ett
attribut som ökar värdet för att gå på bandy för kunder, det stärker bandyns varumärke och
stärker kommunens konkurrenskraftighet gentemot kommuner utan en inomhushall för bandy
och går ikapp och konkurrerar på samma nivå som kommuner som redan har en inomhushall.

Liknande resonemang kring varumärkning för Cova som framhäver att själva essensen av
varumärkning är att ge en produkt en distinkt identitet så att den skiljer sig från andra.22 Detta är
enligt Kavaratzis och Ashworth också vad städer eftersträvar, det vill säga att ge sin stad attribut

20
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och identitet som gör att den skiljer sig från andra städer på ett positivt sätt23 Samma författare
beskriver också varför en plats behöver vara differentierad med en unik varumärkes-identitet.
För att bli:

* Igenkänd och spännande
* Det ska vara det kunder tänker på när staden nämns och den ska besitta kvaliteter som
överskrider konkurrenternas kvaliteter
* Konsumerat på ett sätt som sammanfaller med platsens syften

Identitet, differentiering och positionering är alltså attribut som enligt författarna kan överföras
från produkter till platser.24 Idag har det även blivit allt viktigare att se till varumärkets rykte och
företagets anseende.25

Exempel på platser som verkligen lyckats med platsmarknadsföring i Sverige är platser som är så
kända för en produkt att bara genom att säga produktens eller stadens namn så tänker de flesta på
vad den är förknippad med och vice versa. Om jag exempelvis säger Gränna så tänker de flesta
på polkagrisar, och om jag säger polkagrisar så tänker de flesta på Gränna. Andra exempel är
Mora – Moraknivar, Bofors-vapentillverkning och Edsbyn – bandy. Detta är vad
tillverkarna/arrangörerna strävar efter, att få sin produkt förknippad med en plats.

Just sport är ett populärt attribut när det gäller att skapa image till en plats. Sport är någonting
som intresserar många och som även om laget i fråga inte är i den absoluta eliten ändå lockar
publik. En pålitlig imagebyggare helt enkelt. Lyckas staden därtill med bedriften att arrangera ett
olympiskt spel eller en final i VM i fotboll, så finns staden för evigt inskriven i historieböckerna
och i folks medvetande som en sportstad som ger image. Exempel på städer som försöker ge sig
själv en imagestämpel ger Andrew Smith exempel på; Lake Placid försöker marknadsföra sig
själva som ”USA:s vintersportshuvudstad” och Perth i Australien försöker marknadsföra sig som
”staden med extremsporterna”26 Andra platser som är kända genom OS och VM i fotboll är
23
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exempelvis Lillehammer som 1994 arrangerade de olympiska vinterspelen och Wembley i
London som arrangerade VM finalen i fotboll 1966 då England tog sitt hittills enda VM guld.
Mega-events är en annan beskrivning av sådana evenemang27

En annan teoretiker på området; Christer Asplund har en intressant, lite förenklad definition på
vad platsmarknadsföring handlar om:

* Att identifiera en för platsen naturlig och unik kärna.
* Att vidareförädla denna kärna långsiktigt
* Att kommunicera denna förädlade och värdeunika kärna28

Dessa tre punkter anser Asplund är det som behövs för att på ett successivt sätt marknadsföra en
plats. Dock påpekar han att det inte är så enkelt som det låter då få platser lyckas med detta fullt
ut, anledningen till detta anser Asplund inte är en brist på unika kärnvärden på olika platser, utan
en brist i den mänskliga faktorn och då ofta i form av dåligt lokalt ledarskap och till följd av
detta ledarskap så sker allt för många kompromisser och alla de unika kärnvärdena blir istället
för unika mer ”lagom” och kan inte lägre användas som konkurrensfördel och
differentieringsegenskap gentemot andra platser.29 Exempel på sådana unika kärnvärden som
lyckats kan återigen vara platser som verkligen lyckats blivit förknippade med ett ”unikt
kärnvärde” som då återigen Gränna (polkagrisar), Mora (knivar), Bofors (vapen) och Edsbyn
(bandy). Exempel på platser som inte har lyckats är nästan oändliga. Alla platser som någon
gång haft något unikt kärnvärde och inte tagit tillvara på det har ju inte lyckats att antingen se
detta kärnvärde eller lyckats marknadsföra det på tillräckligt bra sätt.

Självklart är förutsättningarna till att lyckas med detta lite olika beroende på hur stor platsen eller
staden som skall platsmarknadsföras är. Det är svårare för små platser som inte har ett lika stort
utbud av diverse egenskaper och unika kärnvärden att marknadsföra sig, rent logiskt. Dock finns
det många exempel på platser som lyckats, så som de tidigare exempelgivna platserna, dock är
de bara kända för ett kärnvärde. En större plats är ofta känt tackvare flera olika kärnvärden. En
27

Andranovich, G. et al. (2001).
Asplund, C. (2004).
29
Ibid.
28

20

större plats har också oftare ett större kapital och bättre utvecklade egenskaper än vad en mindre
plats har med större och mindre plats kan exempelvis menas en storstad och en småstad.
Urbaniseringen som idag är omfattande är också en bov i dramat då fler flyttar till storstäderna
och tillför mer kapital och kompetens till dem, som småstäderna också hade behövt30

3.4 Image som begrepp och värdeskapare
Begreppet ”image” har fått en mycket stor användningsbredd speciellt de senaste årtiondena då
företag, personer, produkter, platser etc. har insett hur viktigt det faktiskt är att ha en image som
representerar företaget, personen, produkten eller platsen.

Image är ett brett begrepp så därför klargörs begreppet här nedan med hjälp av definitioner från
kända forskare och experter på ämnet:
“The total impression an entity makes on the minds of people”31 Så beskriver Dichter fenomenet.
Dowling tillägger att image är en kraftfull influens på sättet människor tar in information och
reagerar på olika saker.32
“Imagery” is a distinct type of processing mode used by individuals to integrate information
about an object (or event) into a gestalt.”33 Så beskrivs image av författarna MacInnis och Price
De diskuterar vidare att image är något som utlöser eller triggar igång kunskap och mentala
bilder hos människor eftersom det kan ge en viss stimuli34 kanske inte hos alla men hos vissa
individer, målet för imageskaparna är då självklart att skapa stimuli som så många människor
som möjligt nås av och kan relatera till.
”Determined factors (e.g., personality, feelings) and company determined factors (e.g.,
advertising, product quality) combine to form a set of meanings by which a person describes,

30
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remembers, and relates to a company. Because an organization serves multiple publics that have
a different type of interaction with the company, then each of these groups is likely to have a
different image of a particular company. Hence, a company does not have an image; it will have
multiple images.”35 Dessa författare föreslår att ett företag inte bara har en image, utan en image
för alla individer som uppfattar företaget olika. En image är alltså något som formas i
betraktarens huvud, inte något som företaget förmedlar och som ser likadant ut för alla
betraktare.

Genom dessa beskrivningar som har några år på nacken, men som ändå är aktuella kan
utkristalliseras att image är någonting viktigt, någonting som någon som försöker marknadsföra
något vill ha för att stärka sitt varumärke. Image är associationsskapande och imageskaparna vill
självklart att dessa associationer är positiva för att genom detta kunna lägga till ett ”osynligt”
värde till sin produkt, exempel på en värdeskapande image brukar också återfinnas i olika
företags eller städers slogans; Enköping – Sveriges närmaste stad. Hudiksvall – Glada Hudik,
Jönköping – Tändsticksstaden, Edsbyn - Guldbyn36 Kappahl - We are family! Staples – That
was easy och Burger king – Have it your way!37

Alla dessa slogans beskriver konkurrensfördelar och differentiering gentemot andra
städer/företag. Enköping ligger nära mycket, Hudiksvall förknippas med sitt glada humör,
Jönköping har historiskt tillverkat tändstickor och Edsbyn kallar sig guldbyn eftersom de mellan
2004-2008 tog fem raka SM guld i bandy. Kappahl, säljer kläder för hela familjen och inte bara
för exempelvis män eller kvinnor. Staples har en mycket användarvänlig hemsida och Burger
king låter kunder välja mer fritt än andra hamburgerkedjor hur olika människor vill ha sin mat
tillagad. Allt detta skall skapa positiva associationer hos kunder/turister etc. för att de tillslut ska
välja en speciell stad/ett speciellt märke. Detta gör att det adderar ett värde till staden/företaget,
ett värde som gör att ett företag som Coca Cola exempelvis värderas till mycket mer pengar än
vad alla deras materiella tillgångar är värda, börsvärdet – de materiella tillgångarna tillskrivs
image och så kallad goodwill.
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För att ytterligare poängtera just bandyns och idrottens vikt för image i småkommuner så kan en
undersöknings utförd av journalisten Anders Fallenius belysas. Fallenius har gjort en
undersökning som handlar om på vilka sätt och i vilka samband staden Vetlanda exponeras i
media. Fallenius skriver: ”Sedan 1991 har ordet Vetlanda publicerats 18 333 gånger i
storstadspress. 4792 gånger har Vetlanda nämnts i dokument som även innehåller ordet bandy,
motsvarande 26,14% och 2929 gånger har Vetlanda nämnts i dokument som också innehåller
ordet speedway, motsvarande 15,98%”38 Dessa två idrotter har alltså stått för tillsammans ca
42% av staden Vetlandas storstadspress exponering de senaste 20 åren, då förstår man att
idrotten är viktig att främja i de småkommuner som har lag på elitnivå.

3.5 Kundvärde
Något som de flesta kunder tänker när de ska göra ett inköp är vilket av de olika varumärkena
ger just mig högst värde? Pris vägs mot prestanda, funderingar kring om det verkligen är värt att
köpa en lite bättre produkt för mer pengar går genom kundens hjärna. Således är alla företag
måna om att skapa ett så stort värde som möjligt för sina kunder39
Författarna Lindstedt och Borelius definerar kundvärde som ”The relationship between the
perceived benefits the customer gains from a product, and the total expenditure of time, money
and other efforts demanded by obtaining and using this product.”40 Denna definition avser
främst produkter, men kan också enkelt appliceras på en tjänst eller en upplevelse ett företag
eller en förening tillhandahåller, som exempelvis en bandymatch. På en bandymatch kanske inte
samma konkurrens finns på orten, dock kan kunderna välja att inte gå dit om de inte tycker att de
får tillräckligt värde för sin éntrepeng med anledningar som kan ha att göra med exempelvis
lagets spelkvalitet eller arenans kvalitet. Eller så kan de välja att göra någonting annat för
pengarna som att gå på biografen eller besöka en ishockeymatch. En bandymatch är i hög grad
en upplevelse som kostar kunden pengar, som denne dessutom måste deltaga i för att ha något
värde av, liksom exempelvis en resa till Kanarieöarna. Kunden måste vara med och skapa värdet.
Vissa värden på en bandymatch sjunker eller stiger av andra anledningar än priset besökarna
38
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betalar i kassan. Anledningar som kan vara raka motsatser från person till person exempelvis
ökar värdet för vissa kunder om bandymatchen är välbesökt och en stämning och en atmosfär
skapas. Samtidigt som vissa kunder inte alls gillar att trängas och lyssna på höga ljud, därför är
det en svår balansgång att tillfredsställa så många som möjligt under ett evenemang.

Enligt författarna Prahalad och Ramaswamy är en fungerande och bra upplevelsemiljö en viktig
del för kundvärdeskapande, och kan till och med leda till att kunderna själva utanför företaget
skapar hemsidor, nätverk, forum och fan-klubbar som ger en positiv image till företaget.41

Bandyn är ett bra exempel på ett sådant fenomen, då de flesta föreningar har externa supportrar
och supporterklubbar som stöttar laget, en hemsida, supporterna bär lagets dressar och kanske till
och med följer laget på bortamatcher och skapar image även där. Dock kan sådana typer av
nätverk även skapa negativ image i form av huliganism, högt alkoholintag, och skadegörelse i
samband med att de bär föreningens färger.

När det gäller att skapa en upplevelsemiljö för sina kunder så är det viktigt att ligga långt fram
inom forskning och utveckling samt teknik, så att kunderna kan erbjudas de senaste lösningarna,
enligt Prahalad och Ramaswamy.42 Att som ett exempel relaterat till denna uppsats, bygga en
inomhushall för bandy, då den eliminerar ett antal problem som en utomhusarena har
(väderpåverkan, kyla, dålig iskvalitet etc.)

Kundvärde handlar sammanfattningsvis för företag om att vinna kunder genom att erbjuda
marknadens högsta värde till kund till så många kunder som möjligt. För kund är värde att få ut
så mycket värde som möjligt av sina satsade pengar. Som att spela poker och sitta med bästa
möjliga hand inför sista satsningsrundan, det gäller att få ut så mycket värde som möjligt ur
motståndaren, genom att satsa så mycket som man tror denne är kapabel att syna utan att bli för
girig, då denne kanske lägger sig och man får inte ut något värde överhuvudtaget.
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3.6 Upplevelse
Vad är egentligen en upplevelse? I Nationalencyklopedin definieras ordet upplevelse som
”Något man upplevt” och ”en svårbeskrivbar och oanalyserad helhetskänsla”43 I denna uppsats
kommer upplevelsenbegreppet behandla en besökares upplevelse och upplevelsevärde då denne
besöker en bandymatch inomhus respektive utomhus.

Enligt Fransson och Kristoffersson och Gunnarsson så kan en upplevelse successivt delas in i tre
olika faser; Tiden före upplevelsen, tiden under själva upplevelsen samt tiden efter upplevelsen.
Under den första fasen så byggs förväntningar upp kring den kommande upplevelsen, den
präglas också av en längtan till upplevelsen, den andra fasen, det vill sig under själva
upplevelsen, då präglas individens sinnen av speciella händelser som inte tillhör vardagen, och
sådana händelser som senare blir minnen. Upplevelsen är en tillflyktsort från vardagen. Den
tredje fasen, efter upplevelsen ger utrymme för eftertanke och skapande av minnen om det fanns
speciella händelser som utvecklades till minnen under upplevelsen, och dessa minnen präglar
vad besökaren tyckte om upplevelsen.44

Om dessa resonemang tolkas så torde det innebära att det är ännu viktigare att skapa
minnesvärda upplevelser för arrangörer av evenemang som återkommer än för evenemang som
endast äger rum en gång, som exempelvis en bandymatch eller en årlig festival, evenemang som
behöver frekventa besökare och är beroende av att publiken kommer tillbaks nästa gång.
Förväntningar byggs i och med marknadsföring och till viss del även av priset, ju högre pris ju
högre förväntningar på kvalitet, komfort och service. Balansgången för arrangörerna är alltså att
anordna ett evenemang som enligt kunderna upplevs som rimligt och motsvarande deras
förväntningar och som också gärna får efterlämna ett eller flera goda minnen hos kunden, då
denne med större sannolikhet kommer tillbaks och delar med sig av sina goda erfarenheter av
evenemanget till släkt och vänner.
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3.7 Upplevd tjänstekvalitet
Grönroos modell angående total upplevd tjänstekvalitet understryker än en gång hur viktig image
är för ett företag då den är det som i många fall avgör om kunden väljer ett visst företag eller
inte. Modellen visar hur image skapas. Kundens förväntade kvalitet kommer från företagets
egenskaper som i den vänstra delen av figuren finns uppradade; marknadsföring, försäljning,
image etc. På modellens högra sida finns egenskaper som verkligen ägde rum och fanns under
kundens upplevelse av eventet/tjänsten etc. De är uppdelade i teknisk kvalitet ”vad” som innebär
sakkunnighet från personal, allmän service och andra lösningar förknippade med det som säljs.
Funktionell kvalitet ”hur” är hur tjänsten presenteras till kunden, vilken fysisk miljö som omger
tjänsten, interna relationer, tillgänglighet samt hur kunden upplever den samtidigt pågående
produktions och konsumtionsprocessen.45

Figur 1
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4. Empiri
4.1 Varumärke
De varumärken som figurerar i mina intervjuer och enkäter som söker ge lite klarhet i om en
kommun tjänar på att inneha en inomhushall för bandy är de största klubbarna/föreningarna som
utövar sin sport i inomhushallen. De klubbar som har kopplingar till platserna där mina
undersökningar gjordes är Edsbyns IF och Sandvikens AIK Detta för att de båda enkäterna som
resultatet grundas på utfördes i Edsbyn och Sandviken i egenskap av inomhushallinnehavare,
samt arrangörer av försäsongscuper som var bra tillfällen att utföra undersökningen på. Således
kunde åskådarna som var där tillfrågas jämförande frågor angående inomhusbandy samt
utomhusbandy. En kort presentation av dessa två elitbandyklubbar/varumärken är därför är på
sin plats under denna rubrik.

Edsbyns IF

Klubben grundades 1909 och återfinns på tredje plats i maratontabellen med 65 säsonger och
1330 poäng i bandyns högsta division. (2010) Klubben innehar nio SM guld, varav de fem
senaste i svit mellan 2004 och 2008. Klubben har tillhört det absoluta toppskiktet inom svensk
bandy sedan inomhushallen stod klar 2003. Hemmaarenan heter Dina arena, är en inomhushall
och tar in ca 5000 åskådare. Edsbyn anses idag ha ett av de mest talangfulla lagen i elitserien
med en bred och framgångsrik ungdomsverksamhet.46

För att lite närmare beskriva Dina Arena utifrån egna erfarenheter vid besök så skulle jag
beskriva arenan som en liten och kompakt arena gjord i trä, och därav smeknamnet ”träkyrkan”
Dina arena ger ingen optimal överblick på spelet då dess läktare inte återfinns så högt upp i
förhållande till spelplanen, vilket inte heller är möjligt då arenan helt enkelt inte är tillräckligt
stor för att bygga högre läkare med bättre överblick. Dina arena har en liten restaurang/cafe samt
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en kiosk för köp av korv, kaffe, läsk etc. Hela den ena långsidan i arenan är täck av ståplatser,
medans den motsatta sidan har sittplatser.

Sandvikens AIK

Klubben grundades 1901 och återfinns på andra plats i maratontabellen med 70 säsonger i
bandyns finrum och 1552 inspelade poäng. (2010) Klubben har sju SM-guld varav fyra på 2000talet. Liksom Edsbyn har Sandviken tillhört bandyns cremé de la cremé under främst 2000-talet,
och liksom Edsbyn karaktäriseras Sandviken som en klubb som skapar talanger som ofta
utvecklas till landslagsstjärnor. Klubbens hemmaarena är inomhushallen Göranson arena.
Klubben har under de senaste åren brottats med en dålig ekonomi.47

För att beskriva Göransson arena utifrån samma preferenser som Dina arena så skulle jag säga att
den är betydligt större och inte gjort i trä. Göransson arena har tackvare sin storlek en mer
tillfredsställande överblick över spelplanen än Dina arena. Temperaturen i Göransson arena
upplevs som behagligare än i Dina arena. I Göransson arena finns en restaurang med väl
utvecklad och relativt exklusiv meny, två pubar, samt ett antal mindre kiosker. I Göransson arena
finns endast sittplatser på de båda långsidorna och endaste ett fåtal ståplatser på kortsidorna.

Denna korta presentation av varumärkena och deras faciliteter ifråga får inleda detta
empiriavsnitt.

4.2 Relationsskapande event marketing
I denna empiridel kallas parterna arrangör och besökare, där arrangören innehar företagets roll
och besökaren har kundens roll i den traditionella relationsskapande event marknadsföringen.
Syftet från föreningens sida är till stor del detsamma som ett företags syfte, det vill säga att göra
en vinst.

47
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Med detta sagt så fortsätter vi att titta på själva eventet som är det som det fokuseras på inom
relationsskapande event marknadsföring. I denna uppsats är eventet en bandymatch och som
nämnt i teoriavsnittet angående relationsskapande event marketing så är detta inget vanligt event,
det är ett event som återkommer regelbundet, med minst 13 tillfällen per säsong, då alla lag
spelar minst 13 hemmamatcher i bandyns elitserie. Får lagen spela slutspel eller kvala sig kvar i
högsta divisionen stiger antalet hemmamatcher. Ett event är ju som tidigare beskrivits i
teoridelen ”en aktivitet som samlar målgruppen i tid och rum; ett möte i vilken en upplevelse
skapas och ett budskap kommuniceras” En bandymatch ser ut som följer enligt egna
observationer:
Datum för match eller ”event” bestäms av svenska bandyförbundet. Marknadsföring av eventet
utförs av arrangören i form av tidningsannonser, reklamtavlor intill arenan etc. på matchdagen
kommer besökarna ”kunderna” en viss tid till en viss plats och betalar ett inträde för att komma
in på eventet och där ligger väl en av skillnaderna mellan ett sportevent och ett vanligt
företagsevent, det vill säga en inträdesavgift. Inträdesavgiften används för att driva föreningen
som arrangören arbetar åt som en av två stora intäktsgenererare, den andra är sponsring. Ett
företagsevent är mer en engångssatsning för att värva nya kunder och övertyga de gamla, ett
sportevenemang handlar om att behålla besökare och skaffa nya.

Väl inne på arenan så utförs den utlovade matchen, kunden exponeras av reklam från sponsorer i
form av exempelvis plakat runt omkring planen, reklam på spelarnas matchtröjor samt att
speakern kanske nämner ”Matchbollen sponsras av… (företag)” – ett budskap kommuniceras
och minnen skapas genom händelser under eventet och kanske faktorer med miljön som är extra
imponerande som exempelvis, sköna stolar eller en magisk stämning. Dessa positiva aspekter
minns besökarna, och även negativa saker om sådana finns (dåligt spel, en stolpe i vägen för
synfältet etc.) Besökaren går därifrån med vad föreningen hoppas en relation till platsen, till laget
och till föreningen som är positiv och gör att man i egenskap som besökare vill komma dit igen.
Om laget besökaren hejar på vinner och denne i övrigt är nöjd med upplevelsen denne fått för
entréavgiften så har en positiv relation skapats, som förhoppningsvis genererar i att arrangörens
varumärke stärks via word-to-mouth, upprepade besök samt reklam från de besökare som köpt
supporterartiklar som exponerar föreningen utanför arenan.
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Nämnas bör också att de två undersökta arenorna, Göransson arena i Sandviken och Dina arena i
Edsbyn har lite olika attribut, mycket mer pengar har lagts på bygget av Göransson arena, vilket
har resulterat i en större, stilrenare och bekvämare arena än Dina arena som jämfört med
Göransson arena är ett budgetbygge med trä som primära byggmaterial och enklare inredning,
enklare restaurangverksamhet etc. enligt mina enkäter så har dock Dina arena en bättre stämning
än Göransson arena, en egenskap som visat sig vara minst lika värdefull som komfort.

4.3 Platsmarknadsföring
Vad gäller idrottens roll i så kallad platsmarknadsföring så kan det utläsas av intervjusvaren att
idrott var för samtliga intervjuade kommuner en mycket viktig faktor vid byggande av
platsmarknadsföring.
”Det är viktigt om orten nämns i samband med t.ex. skidåkare som vi är kända för. (Ett lag hörs
ofta i namnet var de kommer ifrån Bollnäs GIF Edsbyns IF etc. etc.)” säger den intervjuade
representanten från Hudiksvalls kommun.
”Vi har en lång tradition av idrott och en av Sveriges föreningstätaste kommuner. Förutom
bandy har vi också bordtennis på elitnivå.”Säger Söderhamns kommunrepresentant.
”Det kan skapa kännedom, det kan det göra!” Hävdar Sandvikens representant i frågan om
bandylaget hjälper till att marknadsföra platsen.

Detta är tre citat från de svarande, dock höll alla intervjuade personer med om att idrotten är
mycket viktig för att marknadsföra staden/orten eller kommunen. Utläsas kan också att det satsas
en hel del på idrott och att ett engagemang finns genom föreningsbildande etc.

Det går också utläsa att de intervjuade städerna har differentierat sig på andra sätt genom att
marknadsföra sig som staden med ett visst attribut, exempelvis:
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Söderhamn, marknadsför sig som en skärgårdsstad, ett kärnvärde som vissa men långtifrån alla
städer kan konkurrera med. Ludvika marknadsför sig som hemstaden för poeten och författaren
Dan Andersson. Det är ett kärnvärde som ingen annan stad kan konkurrera med. Nässjö betonar
sin järnvägsknytpunkt, vilken underlättar att resa från staden med tåg. Ljusdal nämner world cup
i bandy som tidigare spelades på orten i flertalet år. Detta var något som Ljusdal förknippades
med och gav image till orten. Dock har nu Ljusdal inte längre cupen då de saknar tillräckligt bra
förutsättningar arenamässigt, vilket är synd enligt den intervjuade på Ljusdal kommun, world
cup går numera i Sandviken inomhus.

4.4 Image som begrepp och värdeskapare

I detta avsnitt syftar begreppet image till likväl kommunen som bandyarenan och bandylaget
finns i som själva bandyföreningen. Image kan alltså jämföras som tidigare konstaterat i
teoriavsnittet med en aura som bildas omkring ett företags varumärke med antingen positiv eller
negativ innebörd. Exempelvis så är Trollhättan känt som en filmstad vilket får anses positiv,
medans Tjernobyl är känt för att vara staden där en kärnreaktor kollapsade, vilket får anses
negativt.
Till kommande stycke har de genomförda intervjuerna på olika kommuner transformerats till en
figur som visar kärnan i dem. Representanter från dessa kommuner har intervjuats: Avesta,
Hudiksvall, Ludvika (icke bandykommuner) Nässjö, Ljusdal, Bollnäs, Söderhamn, Sandviken
och Ovanåker (bandykommuner) Grön text markerar positiva svar, röd text negativa och svart
text neutrala. Andra färger än dessa markerar bara olika svar på frågor med sådan karaktär.
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Frågor

Behöver en

Har din

När har ni

Kan en

Anser du att

Hur rankar ni

Följer

kommun

kommun

nytta av

framgångsrik

bandyn ger

bandyns

storleken av

något

någon sådan

imagen som

idrottsklubb

image till

imageegens-

imagen

positivt att

egenskap

denna

bli en faktor

kommunen?

Kaper? Är

bandylagets

som ni

egenskap

som skapar

den en stor

resultat från

främjar?

ger?

image?

imageskap.?

år till år?

Elitsport:

Locka

Det är det!

Hästsport

företag,

och

locka

speedway

inflyttare,

Kommuner förknippas
med?

AVESTA

Ja.

locka
turister

HUDIKS-

Ja.

VALL

Ja.
LUDVIKA

”Glada

Locka

Viktigt att

Hudik”

turister

orten nämns

begreppet,

i samband

skidåkning,

med våra

teater,

idrottare/

hamnfestival

Idrottslag

Dan

Locka

Andersson

inflyttare, få

veckan, ABB

folk att

Ja absolut!

stanna kvar,
locka
turister

Ja.
NÄSSJÖ

Ja.
LJUSDAL

Järnvägen,

Locka

Ja det tror

Den ger nog

Av våra

Ja det gör

träindustri,

företag

jag!

lite image, vi

imageskapare

den!

logistik,

har ett

så ligger

produktutve-

bandygymn.

bandyn

ckling,

Och ett bra

ungefär i

utbildning

damlag

mitten

Ja det gör

Ungefär i

Jo det tror

det, Ljusdal

mitten

jag, jag har

Förr bandy,

Locka

nu turism,

inflyttare

Ja det är det!

järvzoo,

förknippas

läst

järvsöbacken

med bandy

undersökn-

för folk

ingar som

utifrån

tyder på det
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Ja.
BOLLNÄS

Ja.
SÖDER-

Boendemiljö,

Locka

Ja visst

Ja det gör

En av de

Kommunen

Bollnäs som

inflyttare,

skapar det

den i allra

viktigaste

exponeras

handelsstad

Locka folk på

image, o ja

högsta grad!

imageskap-

mer när

genomfart

det gör det!

Arna

bandyn går

att stanna

bra och mer

till

förknippad

Skärgårds-

Locka

Absolut, vi

Det går i

Bandyn är en

När vi haft

Stad,

inflyttare, få

har en lång

cyklar, men

av de

många egna

gammal

folk att

tradition av

bandyn har

viktigaste

produkter i

bruksort

stanna kvar,

idrott och

alltid varit

imageskapa-

laget, har det

locka

föreningsliv

stark historik

Rna

varit

HAMN

turister

Ja.
SANDVIKEN

Sandbacka

Locka

Det kan

Ja det gör

En av de

Man måste

park,

företag,

skapa

den!

viktigaste

synas i SM

Göransson

Locka

kännedom,

imageskap-

finalen

arena,

inflyttare,

det kan det

Arna

ibland för att

vinnarmental

locka

göra!

Itet

turister

Idrottsturism

Ja.
OVANÅKER

populärare!

få nog med
exponering.

Ja det är det!

Bandyn ger

Ungefär i

Imagen blir

Idrottskomm

image till

mitten bland

starkare om

un, friluft,

kommunen,

imageskap-

bandyn går

Hans Lidman,

absolut det

Are

bra!

skidåkning,

tycker vi

hålsingegård

Figur 2

4.5 Kundvärde
Det gäller alltså för föreningen att balansera entréavgiftens storlek med vad de flesta besökare
tycker det är värt att gå på en bandymatch, och göra det så ofta som möjligt. Detta för att locka så
många åskådare som möjligt och på så sätt göra så hög vinst som möjligt, som ett företag. I
enkäterna utdelade i Edsbyn och Sandviken tillfrågades respondenterna vad de kunde tänka sig
att betala för ståplats på utomhusarena, ståplats på inomhushall, samt sittplats på en inomhushall,
detta för att se om de flesta tyckte att priserna för att gå på bandy stämmer överens med
upplevelsevärdet. Jag har delat in respondenterna till enkäten i grupperna ”Edsbyn” och
”Sandviken” och på varje ort har jag ytterligare gjort indelningen ”Boende på orten” ”boende
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utanför orten, men på en ort som innehar en inomhushall för bandy” samt ”boende utanför orten
som inte har en inomhushall för bandy” Frågorna i enkäten var utformade så att de fick fylla i ett
belopp som de kunde tänka sig betala för att besöka en bandymatch med olika förutsättningar, så
här blev resultatet:

”Om du brukar gå på bandy i Sandviken/Edsbyn*, tänk tanken att den nuvarande
inomhushallen inte finns. Hur mycket skulle du i så fall vara villig att betala i biljettpris för
en ståplats på den gamla utearenan?
* På enkäten som delades ut i Edsbyn stod det självklart ”Edsbyn” i frågan och vice versa.
Så här blev resultatet:
Procentsatsen till höger om biljettpriserna står för hur stor del av respondenterna som valt just
det priset. Priserna som finns med i tabellen är de priser som valts av flest respondenter.
Nuvarande Biljettpriser för respektive ort för att gå på bandy inomhus: Ståplats Edsbyn. 120 kr.
Ståplats Sandviken 80 kr. Sittplats Edsbyn 140 kr48. Sittplats Sandviken: 150 kr.

48

Biljettpriserna i Edsbyn höjdes med 10 kr vid årsskiftet 2011-2012, dock är priserna i texten, priserna som var
aktuella då undersökningen genomfördes.
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Edsbyn

Sandviken

Edsbybor

Sandvikare

100 kr

46%

100 kr

34%

80 kr

18%

80 kr

22%

Medelvärde: 83 kr

86 kr

Median:

90 kr

100 kr

Annan ort med hall
100 kr

53%

Medelvärde: 94 kr
Median:

100 kr

Annan ort med hall
100 kr

58%

80 kr

17%

94 kr
100 kr

Annan ort utan hall

Annan ort utan hall

100 kr

47%

100 kr

43%

80 kr

16%

50 kr

13%

Medelvärde: 90 kr

90 kr

Median:

100 kr

100 kr
Tabell 1

Här kan slutsatsen dras att betalningsviljan för att se en bandymatch utomhus, ståplats var något
högre hos Sandviken-bor om medelvärdet används som mätmetod (86 kontra 83 kr), men att
betalningsviljan hos Edsby-borna var högre om måttet median (100 kontra 90 kr) används. På
andra orter med eller utan inomhushall liknade resultaten varandra som väntat. Intressant att
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notera är att medelvärdet för betalningsviljan är högre hos samtliga grupper som inte kommer
från orten där enkäten delats ut, med eller utan bandyhall. Sammanfattningsvis kan konstateras
att betalningsviljan för en ståplats utomhus är relativt lika vilken grupp man än vänder sig till av
de tre.

”Om du brukar gå på bandy på annan ort som har en utearena. Tänk tanken att det
kommer att byggas en inomhushall. Hur mycket skulle du i så fall vara villig att betala i
biljettpris för att se en elitseriematch i bandy i den nya inomhushallen för ståplats?”
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Edsbyn

Sandviken

Edsbybor

Sandvikare

120 kr

42%

100 kr

25%

100 kr

26%

80 kr

23%

Medelvärde: 108 kr

86 kr

Median:

90 kr

120 kr

Annan ort med hall

Annan ort med hall

120 kr

35%

100 kr

62%

100 kr

29%

120 kr

15%

Medelvärde: 99 kr

106 kr

Median:

100 kr

100 kr

Annan ort utan hall

Annan ort utan hall

100 kr

37%

100 kr

45%

80 kr

16%

120 kr

19%

Medelvärde: 105 kr

105 kr

Median:

100 kr

100 kr

Tabell 2
Här finns ett större glapp i betalningsvilja mellan Sandvikenbor och Edsbybor. Medel Edsbybon
kan tänka sig att betala 108 kr för en ståplatsbiljett inomhus, medan medel-sandvikaren endast
kan tänka sig att betala 86 kr. Det skiljer alltså 22 kr i betalningsvilja om medelvärde ska
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användas som mätform. Om medianen används så skiljer det 30 kr (Edsbyn 120 kr, Sandviken
90 kr.)

”Om du brukar gå på bandy på annan ort som har en utearena. Tänk tanken att det
kommer att byggas en inomhushall. Hur mycket skulle du i så fall vara villig att betala i
biljettpris för att se en elitseriematch i bandy i den nya inomhushallen för sittplats?”
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Edsbyn

Sandviken

Edsbybor

Sandvikare

150 kr

38%

120 kr

27%

100 kr

14%

100 kr

23%

Medelvärde: 132 kr

116 kr

Median:

120 kr

150 kr

Annan ort med hall

Annan ort med hall

150 kr

44%

120 kr

30%

100 kr

25%

150 kr

17%

Medelvärde: 132 kr

140 kr

Median:

140 kr

150 kr

Annan ort utan hall

Annan ort utan hall

150 kr

35%

150 kr

33%

120 kr

24%

100 kr

20%

Medelvärde: 134 kr

147 kr

Median:

140 kr

135 kr

Tabell 3
Slutligen; sittplatserna inomhus. Här är återigen både medel och median värdet för
betalningsviljan betydligt lägre hos Sandvikarna än hos Edsby-borna 16 kr skiljer i medelvärde
och hela 30 kr i medianvärde. Att hyra en sittplats i Göransson arena i Sandviken kostar 150 kr.
medelvärdet på betalningsviljan är 116 kr, och medianvärdet är 120 kr. alltså långt under det
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verkliga priset på 150 kr. I Edsbyn ligger medelvärdet för betalningsviljan på 132 kr och
medianvärdet på 150 kr. En sittplats kostar 140 kr. alltså ligger medelvärdet 8 kr under det
verkliga priset och medianvärdet 10 kr över det verkliga priset. Kan Edsbyborna tänka sig att
betala 150 kr för en sittplats inomhus på annan ort, så de troligtvis också tänka sig att betala det
priset hemma.
”Andra orter med hall” gruppen tänkte ungefär likadant som Edsby-borna, På orterna utan hall
låg betalningsviljan lite lägre än i Edsbyn och ”andra orter med hall” Medans den fortfarande var
betydligt högre än i Sandviken.
Trotts denna skillnad i entrépris och betalningsvilja hos vissa grupper av åskådare så har både
Edsbyn och Sandviken ökat sitt publiksnitt sedan inomhushallarna byggdes. Efter denna
undersökning kanske det kan vara svårt att tro men även Sandviken har alltså ökat sin
snittpubliksiffra i och med bygget av inomhushallen med ca 330 fler åskådare per match.49

4.6 Upplevelse & Upplevd tjänstekvalitet
Detta avsnitt avser kundens (bandybesökarens) upplevelse av tjänsten (bandymatchen). Således
har bandyåskådare tillfrågats under bandymatch om hur de ser på det förändrade värdet och
tjänsteförbättringen eller eventuellt det motsatta vad gäller att gå på bandy inomhus kontra
utomhus. I enkäten togs de aspekter upp som kan besitta detta och kan påverka ett kundvärde
eller ett upplevelsevärde:
Svarsalternativen till dessa frågor från enkäten såg ut som följer:

- Håller inte med alls
- Håller med till viss del
- Håller med till stor del
- Håller fullständigt med
49

www.svenskbandy.se
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Figurer som visar resultaten i stapeldiagramform finns att finna i Bilaga 1.

Den fösta delfrågan beskrev om åskådare tycker det är trevligare att se bandy inomhus än
utomhus till följd av att vädrets påverkan inte spelar in. I enkäten som delades ut i Edsbyn
svarade en stor majoritet av respondenterna, 61% ”håller fullständigt med” samtidigt som
respondenterna i enkäten som delades ut i Sandviken hade 50% stöd för samma alternativ.
(Figur 10)
Den andra delfrågan handlade om spelkvalitet och huruvida den har ökat sedan inomhushallarna
kom. I Edsbyn svarade 69% ”håller med fullständigt” I Sandviken var de också eniga om samma
alternativ 63% svarade ”håller med fullstädigt” (Figur 11)
Den tredje delfrågan handlade om stämningen på bandymatcher och om den har ökat sedan
inomhushallens ankomst. Här svarade 37% ”håller med till stor del” i Edsbyn medans ”Håller
inte med alls” var det dominerande alternativet i Sandviken med 62% (Figur 12)
Den fjärde delfrågan handlade om bekvämlighet och att det är bekvämare att gå på bandy
inomhus då man kan välja sittplats istället för ståplats om så önskas. I Edsbyn svarade 40%
”håller fullständigt med” I sandviken svarade respondenterna samma alternativ med 44%
majoritet. (Figur 13)
Den femte delfrågan handlade om tradition och huruvida åskådarna tycker att det tillhör
traditionen att bandy skall spelas utomhus. Här var det i Edsbyn jämt mellan alternativen ”håller
inte alls med” som fick 42% av svaren och ”Håller med till viss del” som fick 40% av svaren.
Sandviken visade ett liknande svarsmönster 28% valde ”Håller inte med alls” och 40% valde
”håller med till viss del” (Figur 14)
För att försäkra mig om att respondenterna förstått vad de svarat på så följde sedan en fråga där
de ombads att rangordna föregående fem delfrågor genom att sätta siffrorna 1-5 bredvid ett
nyckelord från frågorna (nyckelorden markerade i fet stil ovan), där 1 är den viktigaste och 5 den
minst viktiga. Resultaten av denna rangordning blev ungefär som jag förväntade mig och som
tidigare resultat indikerade på. Även här finns figurer med stapeldiagram i bilaga 1.
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Edsbyn:
”Spelkvaliteten” flest 1or, 59% av alla 1or. ”Bekvämare” fick flest 2or, 37% av alla
2or.”Trevligare” fick flest 3or, 31% av alla 3or.”Stämningen” fick flest 4or, 32% av alla
4or.”Tradition” fick flest 5or, 55% av alla 5or. (Figur 15)
Sandviken:
”Spelkvaliteten” flest 1or, 50% av alla 1or.”Bekvämare” flest 2or, 45% av alla 2or.”Trevligare”
flest 3or, 38% av alla 3or.”Stämningen” och ”tradition” fick överlägset mest 4or och 5 or,
tillsammans fick de 49% av alla 4or och 78% av alla 5or. ”Stämningen” fick både fler 4or och
fler 5or än ”tradition” och blir således det alternativ som Sandviken rankar på sista plats. (Figur
16)
För att ytterligare bekräfta detta så ombads även respondenterna att välja ut en eller två av
delfrågorna som de tyckte var extra viktiga eller extra oviktiga, detta blev resultatet:

Edsbyn: Totalt 277 tecken för ”viktigast” och 215 tecken för ”mindre viktigt” delades ut.

Figur 3
Detta är i procent hur många av respondenterna som valde att sätta ett tecken som antingen
betydde ”viktigast” eller ”mindre viktigt” bredvid en av delfrågorna.
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Sandviken: Totalt 318 tecken för ”viktigast” och 238 tecken för ”mindre viktigt”

Figur 4
Med hjälp av dessa siffror kan slås fast att:
- Majoriteten av bandybesökarna tycker att det är trevligare att gå på bandy inomhus än utomhus.
- Majoriteten av bandybesökarna tycker att spelkvaliteten ökat avsevärt med inomhusbandy.
- Majoriteten tycker också att det är bekvämare att gå på bandy inomhus då möjligheten finns att
sitta.
- Majoriteten tycker inte att det tillhör bandyn tradition att bandy skall spelas utomhus.
- Att spelkvaliteten har ökat med inomhushallarna är den viktigaste egenskapen av de fem jag
lyft fram, den näst viktigaste är att det är bekvämare, den tredje viktigaste är att det är trevligare,
den näst minst viktiga är att stämningen förändrats och den minst viktiga är att det är tradition att
spela bandy utomhus.
Dessa svar indikerar alltså på en klar höjning i upplevelsevärde för inomhusbandy kontra
utomhusbandy. För samtliga, det som är klarast är att spelkvaliteten har ökat, det är bekvämare
inomhus då alternativ att sitta finns, det är också trevligare inomhus då besökarna slipper extremt
väder. Det är dock tveksamt att stämningen ökar om en inomhushall innehas, där är
respondenterna oeniga i Edsbyn och Sandviken där majoriteten i Edsbyn tyckte att stämningen
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hade ökat, medans majoriteten i Sandviken tyckte att stämningen hade blivit sämre. I båda
enkäterna var respondenterna också rörande överens om att det inte tillhör bandyns tradition att
bandy skall spelas utomhus.
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Edsbyn:

Figur 5

Sandviken:

Figur 6
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Dessa tabeller kan användas för att sammanfatta den sammantagna upplevelseskillnaden i att gå
på bandy inomhus och utomhus, denna sammanfattande fråga ställdes medvetet efter de tidigare
presenterade frågorna, just för att folk skulle tvingas tänka till lite grand. Vad som kan utläsas av
tabellerna är att det är någorlunda jämt mellan alla svarsalternativ både i Edsbyn och i
Sandviken, dock tyckte respondenterna i Sandviken generellt att upplevelseskillnaden inomhus
kontra utomhus inte var lika påtaglig som respondenterna i Edsbyn tyckte.

5. Analys
5.1 Varumärke

Intervjuerna i uppsatsen indikerar på att ju längre ett lag tar sig i slutspelet, ju mer exponerade i
media blir de också, exponering som ger reklam till kommunen och skapar en koppling i folks
hjärnor mellan orten och något positivt. Hallen är ett verktyg för att uppnå denna
mediaexponering och vad allt det innebär, det är en investering för att i det långa loppet
förhoppningsvis betala tillbaka byggnadskostnaden och så småningom öka vinsten.
Jag anser med grund i mina intervjuer och enkäter att i en kommun av modellen mindre som
exempelvis Ovanåker, där Edsbyn ligger litar till stor del till sitt bandylag för att ge dem image
och ju bättre bandylaget går, ju mer, positivare och bättre image får kommunen. Varumärket
Edsbyns IF bandy är troligtvis den viktigaste imagebyggaren som kommunen har, och samma
sak med andra mindre kommuner som har ett elitlag i någon idrott, de är beroende av lagets
prestationer för att få image, därför byggs en inomhushall för bandy, för att skapa förutsättningar
som förenklar den svåra uppgiften att år efter år prestera så att imagen är intakt och i Edsbyns
fall för att skapa ett unikt kärnvärde i hallen, då det var Sveriges första. Bandy- varumärkena
Edsbyn och Sandviken där jag genomfört mina enkäter och delar av mina intervjuer har på
senare år blivit bandy-varumärken som lovar en viss kvalitet i spelet och på inomhushallen, lag
som är roliga att se spela, med ett stabilt och underhållande spel och med spektakulära
landslagsspelare som kan göra det lilla extra.
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Varumärken som Edsbyns IF och Sandvikens AIK är alltså starkt kopplade till image och ett
visst upplevelsevärde. Det är lag som är attraktiva att se även om man inte är en supporter av just
de lagen, just för att deras varumärken just nu lovar en viss garanti på bra spel och bra
förutsättningar i och med inomhushallarna. Enligt Grönroos modell50 som tidigare behandlats så
står dessa varumärken för en teknisk och en funktionell kvalitet, som i sin tur bidrar till image
och som i sin tur leder till en upplevd kvalitet och en total upplevd kvalitet.

5.2 Relationsskapande event marketing

Enligt ett flertal författare i teoriavsnittet handlar alltså relationsskapande event marketing om att
genom ett event, skapa band till kunden genom att ge denne en positiv upplevelse. I fallet i denna
uppsats handlar det om ett återkommande event. I empiriavsnittet konstaterade jag att en
bandymatch liksom ett företagsevent är konstruerad så att en positiv känsla skall förmedlas till
kunderna (besökarna). En inomhushall är ett perfekt exempel på hur den insäljande parten gör en
insats för att ytterligare behaga den köpande parten. I detta fall är den insäljande parten
bandyarrangören och eventuellt kommunen som ofta har stort intresse i idrottslag genom
exempelvis ekonomiska bidrag, markuthyrning etc. Inomhushallen är till för att skapa ytterligare
komfort och kvalitet, med syfte att förstärka den positiva känslan hos kunderna, känslan som gör
att de kommer tillbaka och sprider positiv word-of-mouth. Om detta lyckats för de studerade
orterna med inomhushall kommer att utredas senare i analysen. Dock kan jag redan här
konstatera att parterna som jag i uppsatsen valt att kalla arrangör och besökare har ett snarlikt
beteendemönster som original parterna företag och kund. Vad gäller relationsskapande.
Det som kan utläsas av empirimaterialet är att Göransson arena i Sandviken satsar på komfort,
bekvämlighet och att imponera visuellt, med nästan uteslutande sittplatser, stor maffig entré och
restaurang med fin mat. Detta tyder på att i enlighet med Behrer och Larssons resonemang att
säljaren vill imponera på kunden direkt då denne ser inomhushallen för att direkt skapa en
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Se under rubriken ”Upplevd tjänstekvalitet” i teoridelen.
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positiv känsla hos denne51 Medans i Edsbyn satsas det på att ha en tät hall med bra stämning
även om det inte är fullsatt.
Vilken av dessa två hallar som lyckats bäst får jag ändå konstatera att Dina arena i Edsbyn har
gjort. I och med hallens införande så steg publiksnittet tämligen dramatiskt52, i och för sig kan
detta även ha att göra med att bandylagets prestationer resultatmässigt kraftigt förbättrades.
Edsbyborna var inte bortskämda med framgång som man på ett annat sätt var i Sandviken som
presterat bra resultat under en lång tid. Dock steg även Sandvikens publiksiffror i samband med
hall invigningen, dock inte lika dramatiskt som i Edsbyn, och troligtvis inte så mycket som
önskats från finansiärernas sida.
Det som sagt definitivt kan konstateras är att utformningen av arenan är viktig för
relationsskapandet och skapandet av positiva upplevelser, utformningen är en del av upplevelsen
som skapas av företaget i fråga som nämnts i teoridelen. Det gäller att få kunder att komma
tillbaka, sedan kan bara spekuleras i vilka attribut hos arenan kunder tycker är viktigast. Enligt
mina enkätundersökningar där respondenterna i en fråga fick rangordna fem egenskapers vikt
hos en inomhusarena53 så var den förbättrade spelkvaliteten den egenskap som de absolut flesta
både i Edsbyn och i Sandviken tyckte var viktigast, denna positiva effekt påverkas inte av hur
arenan i övrigt ser ut eller vilken komfort den har, så länge ett tag och väggar finns så kommer
spelkvaliteten att bli bättre.

5.3 Platsmarknadsföring

Kommunrepresentanterna jag intervjuade var fullt medvetna om att platsmarknadsföring är ett
mycket användbart verktyg då det gäller att skapa kännedom och marknadsföra sig själv utåt.54
Dock var det inte många kommuner som i första hand nämnde ett idrottslag eller en plats för
idrott som starkaste platsmarknadsföring egenskap. Detta kan bero på att ingen av de intervjuade
51
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kommunerna har ett fotbollslag eller ishockeylag i den absoluta Sverigeeliten. Några av dem har
ett bandylag i elitskiktet. Sanningen är så pass enkel så att bandy är en för liten sport som inte är
tillräckligt känd bland svenska folket och som inte har en lika stor publikbredd. I stället för att
satsa på bandyn som primär platsmarknadsförare så har exempelvis Söderhamn satsat på att
skapa en skärgårdsatmosfär och kopplat denna till vissa platser i kommunen, denna atmosfär
valdes att nämna före bandyn.
Med indikationer från intervjuerna så är det egentligen bara Ovanåker med Edsbyn som huvudort
av de intervjuade som lyckats med konststycket att platsmarknadsföra bandyn till sin ort. Detta
beror på att bandyn i princip är Edsbyns enda unika kärnvärde där byn kan differentiera sig från
andra. Visserligen nämns också i intervjun friluftsliv och natur, men det är ett kärnvärde som inte
alls är speciellt unikt. Det är den enda idrotten där Edsbyn har ett lag i Sverigeeliten, dessutom
finns en mycket gedigen tradition att spela bandy på orten. Efter inomhushallens uppkomst så
har Edsbyn dessutom skapat en platsmarknadsföring som är mycket fördelaktig. Sveriges första
inomhushall för bandy, träkyrkan som den kallas, har blivit en symbol och ett monument för
bandysporten och Edsbyn.
Hade denna platsmarknadsföring varit lika framgångsrik om inte Edsbyn vunnit fem raka SMguld direkt efter bygget stod färdigt? Det får vi aldrig veta, men troligtvis inte. En så stark
koppling uppstod mellan innehavet av en inomhushall och framgång att många andra kommuner
valt att bygga inomhushallar med blandad framgång, dock har publiksiffrorna ökat inom
bandysporten sedan ”hallboomen” och sporten har växt sig starkare. Alla kommuner med
inomhushall kan ju platsmarknadsföra sig genom den, men bara Edsbyn kan göra det genom att
marknadsföra sig som den första kommunen som byggde en hall. Vilket är ett sådant unikt
kärnvärde som Asplund talar om55 och som Edsbyn tagit tillvara på. Ljusdal hade tidigare också
ett unikt kärnvärde kopplat till bandyn i och med anordnandet av den populära ”Dex cupen” eller
”World cup” i bandy. En folkfest som besöktes av åskådare från alla Sveriges hörn, en cup som
åskådarna egentligen inte behövde vara särskilt bandyintresserade för att uppskatta, besökarna
gick dit med sina vänner och tog en öl eller två, mycket för gemenskapens skull. Cupen var ett
unikt kärnvärde som Ljusdal platsmarknadsföre, dock har Ljusdal inte längre kvar cupen då de
milda höstarna ställde till problem med isen, nu går cupen i Sandviken, och det återstår att se om
55
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de kan förvalta detta unika kärnvärde som Ljusdal gjorde, det är tveksamt då fler
försäsongscuper har uppstått sedan inomhushallarnas introduktion, och world cup har blivit lite
av ”en i mängden” istället för att vara den enda före hallarnas uppkomst, world cup kanske inte
är ett unikt kärnvärde längre.
Dock går att konstatera att den distinkta identiteten på en produkt eller i detta fall plats som Cova
framhäver är själva essensen för varumärkesskapande.56I bandyhallarnas fall exempelvis ”den
första hallen” som innehas av Edsbyn. ”Den lyxigaste hallen” som innehas av Sandviken
alternativt Västerås. Detta är sådant som marknadsföring skall byggas på i egenskap av unikt
kärnvärde, eftersom att bara ha en inomhushall inte längre är unikt som det var 2003 då Edsbyns
hall stod klar.
Kavaratzis och Ashworths resonemang57 kan också appliceras på exempelvis Edsbyn, då
kommunen genom bandyn uppfyller de tre steg de beskriver för att vara differentierad med en
unik varumärkes-identitet som författarna talar om.
* Igenkänd och spännande
* Det ska vara det kunder tänker på när staden nämns och den ska besitta kvaliteter som
överskrider konkurrenternas kvaliteter
* Konsumerat på ett sätt som sammanfaller med platsens syften58

Alla städer som intervjuades hade någon sådan egenskap som de marknadsför och alla de
intervjuade representanterna hade åtminstone ett exempel på vad man marknadsför sig som
skilde sig från de andra städerna.

Asplunds förenkling av platsmarknadsföring, det vill säga:
* Att identifiera en för platsen naturlig och unik kärna.
* Att vidareförädla denna kärna långsiktigt
* Att kommunicera denna förädlade och värdeunika kärna59
56
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Dessa punkter har uppfyllts av alla städer som är förknippade med någonting, och de som inte
starkt förknippas med någonting har ännu inte lyckats att hitta ett kärnvärde, vidareförädlat det
och kommunicerat det.

5.4 Image som begrepp och värdeskapare

Att en kommun behöver något att förknippas med, något positivt, något som stärker dess rykte
var alla intervjuade kommuner överens om. Riktigt vad som just deras kommun kopplades ihop
med varierade kommunerna emellan. Gemensamt var dock att många använde någonting
historiskt, traditionsenligt positivt för att bygga upp en image, ett varumärke och ett rykte.
Exempelvis som tidigare nämnt så bygger Söderhamn image genom att framställa sig själv som
en skärgårdsstad. Ludvika bygger sin image på stadens söner som exempelvis Dan Andersson,
och bygger hela event och kulturveckor kring hans namn. Nässjö bygger image än idag genom
det som de varit kända för historisk, som en järnvägsknytpunkt. Ovanåker genom sina
hälsingegårdar etc. Vissa städer har fått sådana egenskaper med sig från historien, och det är
något som skall uppskattas, om ett arv att bygga vidare på har tilldelats en.

Anledningen till att skaffa sig något som bygger en image för kommunen var i de flesta fall,
rangordnat med vilken punkt som flest kommuner nämnde som en anledning att ha en image:

1. För att locka inflyttare (6)
2. För att locka turister (5)
3. För att locka företag (3)
4. För att få folk att stanna kvar (2)60

60

Se figuren där intervjuerna sammanställts i empiriavsnittet.

52

Dessa är de fyra punkter som nämndes mer än en gång vid frågan hur kommunerna har nytta av
image. ”För att locka inflyttare” och ”För att locka turister” är alltså de viktigaste nyttorna med
att ha positiv image. Detta för att kommunerna på något sätt vill få in pengar utifrån, och det får
de genom nyinflyttade som betalar skatt i kommunen och handlar där, samt av turister som hyr
boende och köper annat de behöver i kommunen medans de är där.

Vad gör då kommuner som inte riktigt har samma naturförutsättningar som Söderhamn, eller lika
kända söner som Dan Andersson? Jo, man får helt enkelt se sig om i bygden efter sådant som
bygden är bra på nu, unika kärnvärden som jag talade om i teoriavsnittet och tidigare här i
analysen61, som bygden kanske har varit bra på en bit tillbaks i tiden. Idrott är en sådan företeelse
som många kommuner väljer att främja för att stärka kommunens image. När frågan om det
kunde vara imagebyggande att ha ett framgångsrikt idrottslag i kommunen ställdes, så blev
svaret ett klart ”ja” från samtliga kommuner. Speciellt om kommuner med mindre orter som
Edsbyn (bandy) Avesta (speedway) och Ljusdal (bandy) lyckas producera ett starkt lag i
elitskiktet av sin sport, så har det en jätteeffekt på ortens image. Om undertecknad som bott i
Örebro i fyra år, nämner ortsnamnen Edsbyn och Ljusdal för en slumpvist utvalt person, så vet
denne oftast inte var orterna ligger geografiskt, men de vet att det spelas bandy där. Det är image
och rykte.

Eftersom fotboll och ishockey vedertaget är mycket större idrotter än bandy utövarmässigt, och
publikmässigt så är det naturligt att image byggs i relation till dem, och inte till bandyn även om
ett elitlag skulle finnas, som Hammarby, fotbollen äter upp bandyns eventuella imagebyggande. I
Västerås äter främst ishockeyn upp bandyns image trotts att den inte ligger i högsta serien.

I kommunerna jag intervjuade var de största städerna/orterna jämförbara med varandra, jag
intervjuade alltså inga ”storstadskommuner” då jag befarade att jag inte skulle få rättvisande
information som skulle kunna relateras till just mindre städer som majoriteten av alla bandylag i
elitserien kommer ifrån, de enda stora städerna som har bandylag i elitserien är Stockholm
(Hammarby) och Västerås. I kommunerna med mindre orter är bandyn tydligt imagebyggande
61
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enligt mina intervjuer. Där samtliga svarat att bandy tillför image till kommunen. Tre av sex
bandykommuner har svarat att bandyn är en av de viktigaste imagebyggarna kommunen har,
resterande tre har svarat att det är viktigt, men det är inte en av de allra viktigaste aspekterna.

För ett antal år sedan då Broberg åter igen hade tagit sig tillbaks till elitserien så bytte klubben
namn till Broberg/Söderhamn. Detta antagligen för att Söderhamn skulle få en större del av
image-kakan, då inte alla visste var Broberg kommer ifrån. Likadant med Gripen när de kom
tillbaks till elitserien för ett antal år sedan, då hette de Gripen/Trollhättan. Så visst ger resultat
framgång och ett större intresse dels att förknippas med bandyn och dels att följa den. Sedan är
det ju en viss skillnad mellan nationell kännedom och lokal kännedom. En intervjuad kommun
var övertygad om att bandylaget hade mer intresse de år som det var fler ”egna produkter” i
startelvan, - ett större lokalt intresse. En kommun påstod att det är ett måste att ta sig till SM final
för att stärka imagen mycket, väl i finalen spelade resultat mindre roll, men exponeringen som en
SM final ger var viktig att nå med jämna mellanrum. – ett större nationellt intresse för klubben.

5.5 Kundvärde
Kundvärde handlar om kundens upplevda värde för vad denne har betalat ekonomiskt och vad
denne förväntar sig att få. Får kunden exakt det den förväntat sig för de ekonomiska
uppoffringarna denne gör så ligger företaget farligt nära att mista denne som kund, det gäller att
kunna leverera mer än vad kunden förväntar sig för att skapa ett mervärde för kunden. Detta
samband gäller också för arrangör/besökare. Besökaren måste alltid minst få vad denne förväntar
sig för entrépengarna för att inte börja fundera på att sluta besöka bandymatcher. Vad besökaren
förväntar sig och vilka aspekter som är viktiga är självklart olika från person till person, men
några exempel på sådana aspekter är de aspekter som figurerat i mina enkäter, det vill säga;
Trevlighet, spelkvalitet, bekvämlighet, stämning och tradition. Dessa aspekter kommer att
diskuteras under rubriken ”upplevd tjänstekvalitet” lite längre fram. Dock bör nämnas att dessa
aspekter är egenskaper hos inomhusarenan som påverkar vad besökarna är villiga att betala i
entréavgift. I enkäterna tillfrågades respondenterna om hur mycket de var villiga att betala i
biljettpris vid tre olika matchscenarion och åskådarplatser: Ståplats utomhus, Ståplats inomhus
och sittplats inomhus. Det fullständiga resultatet finns att finna i empiridelen, här i analysen
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tänkte undertecknad bara sammanfatta och konstatera vad besökare från olika målgrupper kan
tänka sig att betala för att se en bandymatch.

En sammanfattning av svaren kan då se ut som följer; Edsbyborna betalar just nu ungefär det
entrépris man i snitt kan tänka sig att betala, beroende på om medelvärde eller median används
som räkneverktyg. I Sandviken däremot betalar besökarna i snitt mer i entréavgift än vad de
egentligen tycker det är värt att gå på bandy. De tycker uppenbarligen inte att värdet av
upplevelsen att gå på bandy motsvarar de 150 kronor som de får betala för en sittplats helt enkelt,
eftersom de i snitt inte hade en betalningsvilja på 150 kr för en sittplats. De andra orterna med
hall tyckte ungefär likadant som Edsbyn, det vill säga de kunde tänka sig att betala ungefär vad
entréavgiften kostar för att gå och se en bandymatch. En fullständig tabell med svar från de olika
målgrupperna finns att finna i empiridelens ”kundvärde” avsnitt.

5.6 Upplevelse och upplevelsevärde

Vad som kan utläsas av tabellerna från empirin som är framställde med data från mina enkäter så
är att det är någorlunda jämt mellan alla svarsalternativ både i Edsbyn och i Sandviken, dock kan
man se att i Sandviken tyckte respondenterna generellt att upplevelseskillnaden inomhus kontra
utomhus inte var lika påtaglig som respondenterna i Edsbyn tyckte.
En annan anledning som går att härledas från statistiken jag framställt har att göra med
stämningen. I Sandviken är hallen byggd så att det endast finns sittplatser på båda långsidorna. I
Edsbyn är en av långsidorna enbart ståplatser. Problemet med sittplatser är att som tidigare berört
hejarklacksverksamhet kan vara svår att upprätthålla. I alla andra sporter kan observeras att
hejarklacken oftast står upp och sjunger sina ramsor. Detta för att bli mer samlade och främja en
gemenskap, individerna i hejarklacken står tätt packade och fungerar som en enhet. Om
deltagarna i hejarklacken tvingas sitta så blir de mer utspridda och har ett större avstånd mellan
sig och får därför svårare att skapa stämnig. Stämningen sjunker om inte hejarklacken kan göra
sitt jobb. Eftersom hejarklacken står enligt undertecknad för en mycket stor del av stämnigen på
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en bandyarena. Med den förklaringen motiverar undertecknad åsikterna i Sandviken som
skvallrar om att stämningen på bandymatcherna ansågs vara bättre på Jernvallen, det vill säga
den gamla utomhusarenan. Detta är med stor sannolikhet också den största anledningen till att
den samlade upplevelsen visade sig var lägre i Sandviken än i Edsbyn, stämningen är inte
densamma och det är inte längre möjligt att ta med sig de klassiska portföljerna in i hallen. Priset
på matchbiljetter som jag diskuterat innan kan också vara en orsak.
Diskuteras detta i samband med upplevelseteori som förespråkar att en positiv upplevelse skall
skapas, som besökaren tar med sig därifrån så får jag ändå konstatera att Edsbyn lyckats bäst
med att uppfylla besökarnas förväntningar i de tre stegen av upplevelsen som togs upp i
teoriavsnittet.62 då enkäterna visar att de i Edsbyn över lag hade ett högre upplevelsevärde,
Sandviken hade också ett högre upplevelsevärde om man jämför med utomhusbandy, frågan är
bara om den nya inomhushallen i Sandviken ändå har kostat mer än den smakat.
Enkäterna visade alltså att tjänstekvaliteten var något högre i Edsbyn inomhus kontra utomhus de
estetiska skillnaderna till trotts. Stämning verkar således vara en aspekt som inte kan köpas från
tjänstgivarens sida. Det är något som skapas i samråd med besökarna, och då gäller det att andra
aspekter också fungerar, om tillräckligt med besökare skall lockas, och göra dem positiva och
skapa en viss atmosfär och miljö, den funktionella kvaliteten i Grönroos modell. Det har
uppenbarligen Edsbyn lyckats bättre med än Sandviken. Där låg de stora skiljaktigheterna i
enkätundersökningen, och det kan således vara nyckeln till varför Göransson arena i Sandviken
inte lockar så många åskådare som de tycker att de borde. För den tekniska kvaliteten är minst
lika bra i Sandviken, kan jag konstatera efter att ha besökt båda arenorna. Problemet för
Sandviken om man ser till Grönroos teori ligger enligt mig i den funktionella kvaliteten på den
högra sidan av figuren63, arrangörerna lyckas inte skapa en stämningsfull miljö, och detta anser
jag beror på att de enbart erbjuder sittplatser som gör att åskådarna inte upplever samma
gemenskap och får svårare att bedriva hejarklacksverksamhet. Detta skapar också problem i den
vänstra sidan av figuren där förväntningar på en viss atmosfär ligger under rubriken ”Kundens
behov och värderingar” där vissa blir besvikna och väljer att inte gå på bandy mer, skapar

62
63

Fransson C. & Kristoffersson L-K. (2007).
Se figuren under rubriken ”upplevelse och upplevd tjänstekvalitet” i empiriavsnittet.
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negativ word-of-mouth och imagen försämras till följ av en upplevelse kvalitet som inte riktigt
uppfyllde de på förhand ställda kraven.

6. Slutsats

Det som framkommit i mitt arbete som svar på syftet jag i början konstruerade är: ett kort svar på
frågan som behandlade image är enligt mina efterforskningar att en inomhushall ökar komfort
och spelkvalitet och därmed höjer besökssnittet, vilket gör att fler personer får ett intryck av
hallen och kan sedan sprida detta intryck vidare, det vill säga skapa image. Då mina
efterforskningar behandlat kommuner med bandylag som hör hemma i småstäder eller orter så
har jag sett ett tydligt samband mellan först och främst bandy och image, där i vissa kommuner
bandyn är en av de främsta imageskaparna, och även kommuner som saknade ett bandylag på
elitnivå gjorde gällande att ett idrottslag på hög nivå är en effektiv imageskapare, speciellt om de
gör bra resultat och exponeras ofta i media.
Att bygga en inomhushall hjälper bandyn att uppnå dessa resultat genom bättre kvalitet på isen,
samt att laget kan börja träna på is mycket tidigare än om de är tvungen att anpassa sig till när
man kan frysa is utomhus. Man kan säga att en inomhushall är ett verktyg för att skapa mer och
positivare image för kommunen den återfinns i då ökad image kräver ökad exponering och ökad
exponering kräver bra resultat från laget, som i sin tur kräver bra förutsättningar, som en
inomhushall ger. Så för att svara på frågan: Kommunens bandyrelaterade image blir starkare av
att ha en inomhushall för bandy.
Vad gäller den andra forskningsfrågan så visar mina undersökningar att det är trevligare,
bekvämare och medför en högre spelkvalitet att gå på bandy inomhus kontra utomhus. Det var
mina respondenter överens om, sedan fanns vissa skiljaktigheter angående stämningen inomhus
kontra utomhus. I Edsbyn tyckte respondenterna att stämningen blivit bättre, medans i Sandviken
tyckte de inte alls att stämningen blivit bättre. Detta beror på hallens storlek och utformning. De
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två orterna var också överens om att traditionen att bandy ska spelas utomhus är oviktig att
bevara.
Om entrépriset beaktas för att gå på bandy så tyckte respondenterna i Sandviken att
upplevelsevärdet kanske inte riktigt motsvarade entrékostnaden generellt, medans Edsbyn låg
betydligt närmre entrépriset med sitt uttryckta upplevelsevärde för en bandymatch inomhus.
Så svaret på frågan blir: Att gå på bandy inomhus är trevligare, bekvämare samt medför en högre
spelkvalitet, det kan slås fast, sedan råder delade meningar angående stämningen och entrépriset
i förhållande till upplevelsevärde. Upplevelsevärdet påverkas alltså positivt i vissa aspekter
(trevligare, bekvämare, bättre spelkvalitet), och negativt i några (Stämningen i Sandviken,
entrépriset i Sandviken) Med dessa effekter flätas upplevelsevärde samman med image. Ett högt
upplevelsevärde, ger mer publik och positiv image. Cirkeln är sluten.
Vad gäller mitt resonemang i problemformuleringen angående gapen i den existerande teorin så
tycker jag att mina resultat bidrar till att bygga ut resonemang som redan existerar från andra
typer av sport och arena typen av arena byggen och genom att titta på mina studier exempelvis
kunna applicera Grönroos figur64 på en bandymatch. Utifrån resonemangen huruvida Olympiska
spel och fotbolls VM ger en viss image har jag med uppsatsen även gett en bild av hur bandy och
bandyarenor kan påverka image.
Givetvis kan vidare forskning göras i att fastställa positiva och negativa konsekvenser av olika
faktorer som berörs då en idrottshall byggs. Exempel på sådant som skulle kunna undersökas
vidare är hur besöksnäringen i en kommun påverkas av ett bygge av en inomhushall. Får
kommunen in mer pengar genom hotellnätter, restaurangbesök och ökad handel?
Tanken med denna uppsats har varit att bidra med en bild av hur faktorerna image och
upplevelsevärde påverkas då en kommun bygger en inomhushall för bandy. Förhoppningsvis kan
den användas som ett verktyg för att se hur en kommuns image samt hur åskådarnas
upplevelsevärde förändras i och med en inomhushall för bandy. Kommuner som funderar på att
bygga en inomhushall ska kunna läsa uppsatsen och få en förståelse för hur dessa två aspekter
påverkas.

64

Se Grönroos figur i teoriavsnittet under rubriken ”upplevd tjänstekvalitet”
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Med facit i hand så kan jag förstå om läsare kan tycka att vissa av frågorna i enkäterna
uppfattades som något ledande. Så må vara fallet, men jag anser ändå att jag fick ut det jag ville
av frågorna och att de gjorde verkligheten rättvisa och bör därför uppfattas som reala och valida
till att svara på det syfte de är konstruerade för att besvara, det vill säga syftet till denna uppsats.
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Figur 13
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Intervjuguide

Bilaga 2

1. Ditt namn, din befattning och ort.
2. Anser du att en stad/ort behöver någonting positivt som den förknippas med? Det vill
säga något som skapar en image
3. Anser du att din kommun har någon sådan egenskap som staden/orten förknippas med
och som ni på kommunen försöker främja?
4. I så fall: I vilka sammanhang anser ni på er kommun att ni har nytta av denna image?
5. Kan en framgångsrik idrottsklubb vara en faktor som skapar image?
Bandystäder:
1. Anser du att bandyn ger image till staden/orten?
2. I så fall: Hur stor del av stadens/kommunens image skulle du uppskatta att bandyn står
för? Är den en av de viktigare bidragarna till image?
3. Varierar bandyns betydelse för att skapa image från år till år där den ger mer, positivare
image de år som bandylaget går bra resultatmässigt?
4. Om så är fallet, tror du att en inomhus hall för bandy kommer vara ett måste i framtiden
för att kunna hävda sig resultatmässigt inom bandyn?
5. Vad förutom eventuellt bandy skapar image i din kommun?
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Bilaga 3
Bäste bandybesökare! Genom att fylla i denna korta enkät så bidrar du till bandyns utveckling
här i bygden och i Sverige. Enkäten skall användas som ett av flera underlag till ett examensarbete som undertecknad arbetar med. Just denna enkät söker utreda hur bandyn har förändrats i
och med uppkomsten av bandyhallar i Sverige. Jag är mycket tacksam om just du kan ta några
minuter av din tid för att hjälpa mig i mitt arbete! Dina svar kommer att behandlas helt
anonymt, så var inte rädd för att fylla i enkäten precis som du tycker stämmer överens med
verkligheten.
Tack på förhand!

Erik Englund (obergs_erik@hotmail.com)

Läs varje fråga noggrant och fyll i vad som efterfrågas, tack!

1. Hur gammal är du? __________år.
2. Är du:
□ Man
□ Kvinna
3. Vilken stad/ort kommer du ifrån? _________________________
4. Hur ofta har du besökt en bandymatch som spelats utomhus?
□
□
□
□

Aldrig
Någon enstaka gång
Flera gånger
Ofta

5. Hur ofta har du besökt en bandymatch som spelats inomhus?
□
□
□
□

Aldrig
Någon enstaka gång
Flera gånger
Ofta
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6. Följande frågor handlar om din upplevelse av att se på bandy inomhus jämfört med
utomhus, sätt ett kryss i rutan bredvid det alternativ som bäst beskriver din upplevelse i
följande påståenden som jämför olika egenskaper vid bandy inomhus och utomhus.
a) ”Jag tycker att det är trevligare inomhus, och man slipper regn, blåst och kyla”
□
□
□
□

Håller inte med alls
Håller med till viss del
Håller med till stor del
Håller fullständigt med

b) ”Jag tycker att spelkvaliteten har ökat i och med inomhusbandy, eftersom störningar
som vind, snö, kyla, regn och sol inte längre existerar”
□
□
□
□

Håller inte med alls
Håller med till viss del
Håller med till stor del
Håller fullständigt med

c) ”Jag tycker att stämningen i samband med bandymatcher och under bandymatcher
har ökat i och med att bandy spelas inomhus”
□
□
□
□

Håller inte med alls
Håller med till viss del
Håller med till stor del
Håller fullständigt med

d) ”Jag tycker att det är bekvämare att gå på bandy inomhus eftersom jag har
möjligheten att välja sittplats istället för ståplats om jag vill”
□
□
□
□

Håller inte med alls
Håller med till viss del
Håller med till stor del
Håller fullständigt med
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e) ”Jag tycker att det tillhör bandyns tradition att den ska spelas utomhus”
□
□
□
□

Håller inte med alls
Håller med till viss del
Håller med till stor del
Håller fullständigt med

7. Rangordna egenskaperna i fråga 6.a-e från den mest viktiga till den minst viktiga. Gör
detta genom att sätta siffrorna 1, 2, 3, 4 och 5 framför egenskapen. 1 representerar den
viktigaste egenskapen, 2 den näst viktigaste och så vidare.
_____ Trevligare
_____ Spelkvaliteten ökat
_____ Stämningen ökat
_____ Bekvämare
_____ Utomhusspel är tradition

8. Vilka av egenskaperna i fråga 6.a-e är viktigast och vilka egenskaper är mindre
viktiga? Sätt en kryss (X) på raden för en eller högst två egenskaper som du anser
viktigast. Sätt en ring (O) på raden för en eller högst två egenskaper som du anser är
mindre viktiga.
_____ Trevligare
_____ Spelkvaliteten ökat
_____ Stämningen ökat
_____ Bekvämare
_____ Utomhusspel är tradition

9. Sammanfattning av frågorna 6, 7 och 8.
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Tycker du att din samlade totalupplevelse av att titta på bandy ökar då bandyn spelas
inomhus jämfört med utomhus? (Betygsätt totalupplevelsen i en skala från 1 till 7 där
1 innebär ”ingen skillnad mot utomhus” och 7 innebär en ”enormt mycket större
upplevelse”). Sätt ett kryss i rutan vid siffran.
□ 1 ”ingen skillnad i upplevelse inomhus jämfört med utomhus”
□ 2 ”någon skillnad i upplevelse inomhus jämfört med utomhus”
□ 3 ”större upplevelse inomhus jämfört med utomhus”
□ 4 ”påtagligt större upplevelse inomhus jämfört med utomhus”
□ 5 ”avsevärt större upplevelse inomhus jämfört med utomhus”
□ 6 ”enormt mycket större upplevelse inomhus jämfört med utomhus”
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10. Vilket biljettpris betalar du normalt för att se en elitseriematch på ditt lags hemmaarena? Skriv biljettpriset bredvid det alternativ du tycker stämmer bäst överens med din
situation.




Inomhus, sittplats __________kr
Inomhus, ståplats __________kr
Utomhus, ståplats __________kr

11. Om du brukar gå på bandy i Edsbyn, tänk tanken att den nuvarande inomhushallen inte
finns. Hur mycket skulle du i så fall vara villig att betala i biljettpris för en ståplats på
den gamla utearenan, alltså Ön.


_________kr

12. Om du brukar gå på bandy på annan ort som har en utearena. tänk tanken att det
kommer att byggas en inomhushall. Hur mycket skulle du i så fall vara villig att betala i
biljettpris för att se en elitseriematch i bandy i den nya inomhushallen?



För ståplats _________kr
För sittplats _________kr

Tack för din medverkan!
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