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Förord 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur markandsföringen ser ut i dagsläget 

för Färjestad BK, ta fram förslag på förbättringar och ändringar angående 

marknadsföringen och upplevelsen för att uppnå en vändning på en negativ 

trend. 

För att få fram information till uppsatsen valdes två respondenter, en 

representant från Färjestad BK respektive Wolfpack, i form av personliga 

djupgående intervjuer. Därmed genomfördes en kvalitativ metod för att få så 

ingående och relevant information som möjligt. 

Som teoretiskt underlag användes teorier inom marknadsföring, 

sportmarknadsföring, strategier, relationsmarknadsföring samt 

upplevelseekonomi. Underlaget valdes utifrån syftet med uppsatsen för att 

kunna lösa de problemformuleringar som ställdes. 

Informationen som samlades in från intervjuerna med respondenterna 

beskrevs i ett empirikapitel och används som ett underlag till de analyser, 

resultat och slutsatser som drogs.  

Analysen baserades på det teoretiska kapitlet och empirin samt egna tankar 

och åsikter med syftet som utgångspunkt. I analysen diskuterades främst 

Färjestad BKs marknadsföring, varumärke, aktiviter på och utanför isen samt 

publiksnitt. Viss vikt lades på hur det ser ut idag men störst vikt lades vid vad 

Färjestad BK har tänkt göra samt vad som bör göras. Analysen och de resultat 

som presenterades styrktes av befintlig teori och vetenskapliga artiklar som 

tidigare studerat dessa fenomen.  

I slutsatsen beskrevs konkreta orsaker till problemet och eventuella lösningar 

till problemformuleringen. I och med den ökade konkurrensen från TV är 

Färjestad BK i behov av ett nytänkande och att förbättra sin helhetsprodukt 

för att skapa ett mervärde för kunden. Det gäller att skapa något utöver det 

vanliga för att ge kunden en upplevelse som endast kan upplevas live i arenan. 

Avslutningsvis nämns hur alla faktorer som påverkar Färjestad BKs produkt 

hör samman och bör därmed ses ur ett helhetsperspektiv. 
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Abstract 

The purpose of the essay is to examine the current marketing situation for 

Färjestad BK, develop proposals for improvements regarding their marketing 

and the customer experience that’s offered to achieve a turnaround of a 

negative trend.  

To gather information for the essay two respondents were selected, a 

representative from Färjestad BK and the other from Wolfpack. Qualitative 

personal in-depth interviews were chosen, because the authors needed as 

relevant and detailed information as possible.  

Theories in marketing, sports marketing, marketing strategy, relationship 

marketing and experience economy were used as a theoretical basis. The basis 

was chosen based on the purpose of this essay to be able to solve the prepared 

problem formulations.  

The information gathered from the interviews were described in the empirical 

chapter of the essay and also used as a basis for the analysis, results and 

conclusions.  

The analysis was based on the theoretical and empirical chapter and also on 

our own thoughts and opinions with the purpose as a starting point. In the 

analysis the marketing, brand, activities on and off the ice and the attendance 

of Färjestad BK was primarily discussed. Some emphasis was put on how 

Färjestad BK works today, but mostly what Färjestad BK intend to work on 

and should work on. The analysis and the results presented were verified by 

existing theories and research articles that previously studied these 

phenomena.  

In the conclusion the substantial reasons regarding the problem and the 

possible solutions of the problem formulation were discussed. With increased 

competition from television Färjestad BK needs to rethink and improve their 

overall product to increase the customer value. It is all about creating 

something extraordinary to offer the customer an experience which is unique 

when attending ice hockey live. Finally, factors that influences Färjestad BKs 

product is mentioned and how they all are connected to each other and 

Färjestad BK should view their product from an overall perspective.  
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1. Inledning  

Denna inledande del handlar om hur vi fick idén till vår uppsats, hur den växt fram, 

avgränsats och varför vi undersöker detta fenomen.  

 

1.1. Bakgrund 

Det första vi vill poängtera för att inte missleda läsaren är att detta inte är en 

sportuppsats om Färjestad BK utan vi betraktar Färjestad BK som ett företag 

vi ska analysera utifrån ett marknadsföringsmässigt perspektiv. Uppsatsen 

handlar om hur man kan förbättra upplevelseekonomin, marknadsföringen på 

och utanför isen. 

Valet av ämnet växte fram genom att vi mer djupgående studerat 

marknadsföringsteorier samtidigt som vi båda är genuint intresserade av 

hockey. Idén till uppsatsen växte därmed fram genom att kombinera dessa två 

intressen.  

Vi har tidigare studerat en annan bransch och analyserat dess 

marknadsföringsmässiga problem för ett annat företag, så vi hade redan 

funderingar kring marknadsföring och problem som uppstår. Tack vare denna 

baskunskap inom marknadsföring hade vi planer på att bygga vidare på dessa 

tankegångar i vår uppsats. Efter att ha tänkt lite ytterligare och kollat på 

diverse NHL matcher lade vi märke till hur bra marknadsförda hockeylagen är 

i Nordamerika, både på och utanför isen.  

Färjestad BK, som är Karlstads främsta och mest framgångsrika hockeylag, har 

haft problem med ett sjunkande publiksnitt under de senaste 

hockeysäsongerna och vi begrundade att deras marknadsföring inte var på 

samma nivå som i National Hockey League samt inte nått upp till den 

potential vi anser Färjestad BK kan ha.  

Efter att varit närvarande på flertalet Färjestadsmatcher under åren har vi 

upplevt att det är något som skiljer sig från matcherna i NHL ur ett stämnings- 

och upplevelseperspektiv. Denna uppsats berikar vilka skillnaderna är och vad 

man, som Elitserieklubb, kan ta lärdom av från dessa Nordamerikanska 

hockeyorganisationer.  

Undersökningen baseras på Ishockeyföreningen Färjestad BK. Föreningen 

grundades 1932 i stadsdelen Färjestad i Karlstad. Färjestad räknas till en av de 
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mest framgångsrika klubbarna i svensk hockeys historia, med sina 9 SM-guld 

och 19 framträdande i SM-finaler leder föreningen även elitseriens 

maratontabell. (Hockeyligan 2012) Färjestad BK tillhör en av de mest 

välmående organisationerna i Svensk ishockey och omsätter ungefär 130 

miljoner kronor. (Färjestad BK 2012) 

1.2. Problemformulering  

Färjestad BK har redovisat ett sjunkande publiksnitt de senaste åren. I 

dagsläget är detta inte ett alltför alvarligt problem men om trenden fortsätter 

att peka i samma riktning så kan detta leda till allvarliga konsekvenser. Ett 

minskat publiksnitt leder till minskade intäkter som på lång sikt riskerar att 

påverka det sportsliga negativt samt organisationen i helhet, vilket är ett 

allvarligt problem. Påpekas bör därmed att uppsatsen handlar främst om hur 

man ska öka publiksnittet och upplevelsen samt även hur man ska 

marknadsföra sitt varumärke. Ekonomiska faktorer läggs därmed ingen större 

vikt vid. 

Vi har fått intrycket av att man i Nordamerika arbetar mer aktivt för att skapa 

mervärde för publiken både under matcherna och utanför isen. Detta tror vi är 

en stark bidragande orsak till att de flesta av hockeyklubbarna i NHL har 

fullsatt arena varje match och inte upplever samma problem som 

elitserieklubbar som Färjestad BK. 

1.3. Syfte 

Uppsatsens syfte är att ta reda på hur marknadsföringen ser ut i dagsläget för 

Färjestad BK, vad som kan förbättras och ändras med marknadsföringen och 

upplevelsen för att uppnå en vändning på en negativ trend. 

1.4. Frågeställningar 

 Hur arbetar Färjestad BK med sin marknadsföring? 

 Vilka är anledningarna till det sjunkande publiksnittet? 

 Hur kan man förbättra upplevelsen under hockeymatchen för att skapa 

ett mervärde för publiken samt vad kan göra vid sidan av isen för att få 

en bättre relation mellan organisationen och samhället? 

 Kan man eventuellt tillämpa strategierna man använder sig av i de 

amerikanska hockeyklubbarna i svensk ishockey? 
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2. Metod 

Här följer en beskrivning på hur författarna har gått tillväga för att genomföra arbetet samt 

trovärdighetsdiskussion. 

2.1. Val av ämne 

Själva syftet med uppsatsen var att lösa ett befintligt problem genom att 

komma fram med rekommendationer och förslag till Färjestad BK. För att få 

fram detta började vi med att studera hur situationen ser ut i dagsläget, sedan 

intervjuades berörda parter för att få en bättre inblick i problemsituationen. 

Genom att använda fakta vi inskaffat från intervjuer och befintlig teori om 

liknande fenomen ledde detta till att rekommendationer och slutsatser kunde 

dras för att kunna vända på en negativ trend.  

Under studietiden har författarna riktat in sig inom ämnet marknadsföring och 

har således blivit insatta i diverse marknadsföringsteorier. Under utbildningens 

gång har även företag analyserats rent praktiskt ur ett marknadsföringsmässigt 

perspektiv. Idén var att göra liknande analys på ett företag i vår uppsats och 

eftersom författarna är genuint intresserade av hockey valdes Färjestad BK 

som studieobjekt. Efter att ha studerat diverse NHL matcher insåg vi hur 

mycket tid det lades på upplevelsen kring matchen och även utanför isen, så vi 

tänkte undersöka om detta går att applicera i svensk ishockey.  

En kvalitativ undersökningsmetod är ofta lämplig när klarhet behöver skapas 

inom ett oklart ämne, den är också mest lämplig när kännedomen om ett ämne 

är lågt (Jacobssen 2009). I detta fall passar denna undersökningsmetod då 

Färjestad BK generellt sätt är en sluten organisation som inte delar med sig 

mycket information till allmänheten. När det kommer till att undersöka bland 

annat vad organisationen tycker och tänker om ett visst fenomen är en 

kvalitativ metod att föredra.  

2.2. Val av sekundär- och primärdata 

Vid insamling av sekundärdata samlades information om marknadsföring samt 

diverse sportmarknadsföring från litterära källor som läroböcker och 

tidsskrifter. Vetenskapliga artiklar användes även det i en stor utsträckning. 

Internetbaserade källor försökte författarna undvika så mycket som möjligt 

men var kritiskt vid bakgrundsfakta angående företaget. Det huvudsakliga 

målet var att använda så relevanta och aktuella källor som möjligt.  
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Olika sätt att genomföra intervjuer på är genom personliga intervjuer, via 

telefon eller elektronisk mail. Den valda metoden för primärdata för denna 

uppsats var djupintervjuer. Personliga djupintervjuer valdes för att undvika 

misstolkningar av frågorna som ställdes, kunna ställa följdfrågor som ledde till 

djupare diskussioner.  Respondenterna valdes ut efter en noggrann omtanke 

och efter poster i föreningen (Kylén 2004). 

För att vara förberedd inför intervjuerna hämtades inspiration från boken 

(Jacobssen 2009) vilket gav en insikt över hur genomförandet av en intervju 

bör vara uppbyggd. En öppen intervju valdes och inleddes med allmänna 

frågor, under intervjuns gång visa förståelse för intervjuobjektet (nicka, 

komma med instämmanden samt stryka svaren) och sedan avsluta intervjun på 

ett mjukt sätt. 

2.2.1. Datainsamlingens genomförande 

Valet av respondenterna gjordes baserat på titel och position inom 

organisationen, varav en var från Färjestad BK marknadsavdelningen och den 

andra var ordförande för Färjestads supporterklubb ”Wolfpack”. Författarna 

ansåg att det viktigaste vid valet av respondenter var att få relevanta och 

kvalitetsrika svar istället för många olika svar som saknar reliabilitet och styrka. 

Dessutom gav dessa respondenter väldigt bra och ingående svar på samtliga 

frågeställningar och därför ansågs fler intervjuer vara nödvändigt. Andra 

uppsatsskrivare inom liknande områden hade intervjuat ordförande i ledning 

men författarna ansåg att valet att intervjua marknadsföringsansvarig var mer 

relevant då marknadsföraren har mer inblick och kompetens inom det område 

som berörs i uppsatsen. För att berika uppsatsen ytterligare kunde även 

ordförande intervjuats, men på grund av tidsbrist var inte detta möjligt.  Enligt 

(Kylén 2004) är validitet ett värde som anger hur användbara uppgifterna vi får 

in är för att lösa det problem vi arbetar med. Validiteten bedöms efter relevant 

data som kan leda till användbara slutsatser som vidare leder till positiva 

effekter och beslut. Reliabilitet anger hur pass tillförlitliga uppgifterna man fått 

in är. För att öka reliabiliteten bör respondenten tolka frågorna på rätt sätt så 

det krävs att frågorna är enkla att besvara samt entydliga så att de endast kan 

tolkas på ett sätt. Dessa två faktorer var grundpelare i valet av respondenter 

samt utformningen av frågorna i djupintervjun.  
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För att få tag i de noga utvalda respondenterna skickades mejl till respektive 

respondent, där bakgrundsfakta och syftet med uppsats angavs. Via mejl 

bestämdes även datum och träffpunkt för intervjuerna. Kort efter detta fick 

författarna ett positivt gensvar från de tilltänkta respondenterna. Enligt (Kylén 

2004) så leder en intervju på 40-60 minuter till att man kan täcka fler 

frågeområden och även fördjupa sig inom de mest intressanta. Denna typ av 

intervju passade uppsatsen i fråga och därför föll valet på en längre 

intervjumetod. Intervjuerna var uppbyggda på ett strukturerat sätt med klara 

och tydliga frågor, samt kompletterande frågor som öppnade för en diskussion 

mellan respondenten och intervjuare vilket bidrog till en mer öppen och djup 

intervju. Intervjuerna antecknades även noga i anteckningsblock och i mallen ( 

Se Bilaga 1-2) under hela intervjutiden och det användes även en diktafon för 

att underlätta datainsamlingen vilket är bekvämt för intervjuarna och det 

innebar således att vartenda ord dokumenterat. (Kylén 2004) spinner vidare på 

att en inspelning kan hämma den intervjuade men detta var inte fallet då de 

intervjuade tillfrågades innan intervjun och hade inget problem med detta. 

Med hjälp av en diktafon så kunde intervjun genomföras utan inskränkningar 

av anteckningar och därmed kunde intervjun flyta på lättare utan avbrott och 

mer naturligt utan att behöva oroa sig för att någon väsentlig information faller 

bort (Jacobssen 2009). 

Vilka respondenterna bestod av, mer detaljerad information kring intervjuerna 

samt fakta från intervjuerna återfinns i empirikapitlet (Se Empiri 4 kapitlet). 

2.3. Analys 

Analysen följde teoriavsnittets struktur (det vill säga samma underrubriker) för 

att läsaren lättare ska kunna koppla teorierna med analysen. I analysen har 

teorierna, empirin samt vetenskapliga artiklar vävts samman i en analys där inte 

bara analysen presenteras utan även resultatet som framgick av detta.  

Efter att materialet från intervjuerna analyserades gjordes en analys av varje 

teoridel utifrån Färjestad BKs perspektiv. De teorier som angavs i teoridelen 

var inte alla likvärdigt relevanta till det material som insamlats från intervjuerna 

och därför skrevs det inte lika mycket om de teorier som ansågs vara mindre 

relevanta för uppsatsen i fråga. Analysen och resultatet grundades mycket på 

de punkter som trycktes fram av respondenterna. 
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2.4. Tillförlitlighetsdiskussion 

I uppsatsen teoridel har det endast använts litterära källor samt vetenskapliga 

artiklar. Tryckta källor användes i så stor utsträckning som möjligt då det 

ansågs vara mer tillförlitligt än andra källor, internetbaserade för att ta ett 

exempel. Vetenskapliga artiklar utgjorde även de en stor del av källorna och 

bör räknas in som tillförlitliga källor då majoriteten av dessa var publicerade av 

högt ställda författare på andra lärosäten samt var tillgängliga via Karlstads 

universitetsbibliotek. De få fall där information hämtades från 

internetbaserade källor var endast för att styrka vissa påståenden om Färjestad 

BK, och var från officiella sidor från särpräglade organisationer så även de bör 

anses vara tillförlitliga. Källkritik är något som tas upp i (Kylén 2004) som 

betyder att materialet skall granskas utifrån hur de valda källorna påverkat 

urvalet av fakta samt tillförlitligheten i dessa fakta. Utifrån detta bör man dra 

slutsatsen att de valda källorna var tillförlitliga. Vidare kan man ifrågasätta om 

författarna har misstolkat eventuell fakta som samlats in då de flesta böcker är 

skrivna på ett byråkratiskt och invecklat skrivsätt. 

Källor bör granskas när det kommer till både primär- och sekundärdata. Så 

tillförlitligheten för gjorda intervjuer bör även de granskas, så kallad 

primärdata. Även här finns det en viss risk att svaren från respondenterna kan 

ha misstolkats av författarna och vice versa. Detta försökte författarna 

motverka i så stor utsträckning som möjligt genom genomförandet av en 

personlig intervju, där man kunde förklara frågorna mer ingående samt ställa 

kompletteringsfrågor och ge konkreta exempel för att vara tydlig samt undvika 

missförstånd. Respondenterna som valdes ut ansågs vara relevanta och 

tillförlitliga enligt deras titel och position inom organisationen men det finns 

alltid en risk för att respondenten ger svar intervjuaren vill höra istället för vad 

de vill säga (Booth W. C et al 2009). Respondenterna gavs även ett exemplar 

av bilagan med intervjufrågorna, vilket bidrog till att de kunde följa strukturen, 

vänta sig vilka diskussioner som kunde förekomma samt eventuellt förbereda 

sig. De förväntningar författarna hade på intervjuerna och respondenternas 

svar uppfylldes. 

Faktumet att så få respondenter användes kan ifrågasättas samt vara till 

nackdel för tillförlitligheten. (Kylén 2004) menar att människor gärna tror att 

många källor som ger samma information ökar graden av tillförlitlighet, och 

om flera personer ger olika svar tyder detta på att samtliga ljuger utom en, 

vilket är ett resonemang som man inte bör tillåta i sina utredningar oavsett 

slag. Att intervjua fler som sysslar med samma område skulle troligtvis inte 
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leda till högre tillförlitlighet då dessa antagligen skulle svara samma sak. Vidare 

kan dock poängteras att genom att intervjua fler respondenter skulle det 

möjligen lett till fler tankegångar och åsikter som potentiellt skulle berikat 

arbetet.  
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3. Teoretisk Referensram 

Här följer en teoretisk bakgrund som uppsatsen bygger på. Först kommer begreppen 

marknadsföring och sportmarknadsföring att presenteras, sen följer en rad relevanta teorier 

till fenomenet uppsatsen tar upp. 

3.1. Upplevelseekonomi 

Själva upplevelsen är kopplad till produktionen av tjänsten eller produkten. En 

upplevelse handlar om att konsumenten ska gå igenom en mental resa där han 

får minnen av att ha deltagit i något speciellt och minnesvärt. Det finns olika 

sätt att skapa upplevelser dessa är: Att några individer med speciell talang 

påverkar besökarens sinnestillstånd, samt att upplevelsen är inbakad i 

produkten och att man utnyttjar kundens egen fantasi. Det är vanligt att dessa 

tillvägagångssätt kombineras för att maximera upplevelsen för kunden 

(Sundbo J & Darmer P. 2008). Det är väldigt viktigt att upplevelsen blir något 

minnesvärt för kunden så att den lever vidare i kundens sinne vilket ofta 

resulterar i återbesök som ökar chanserna för ekonomisk vinning i framtiden 

för företaget.  

I (Sundbo J & Darmer P. 2008) tas även ”backstaging” upp, med det menas 

att man betraktar upplevelsen som ett helhetspaket och försöker sälja 

upplevelsen som ett paket så att kunden får uppleva alla dess bitar t.ex. Så 

kanske en hockeybiljett inte endast inkluderar en sittplats utan även en 

puckkastartävling under pausvilan är inkluderat i priset. Det är även viktigt 

från arrangörernas sida att man fokuserar på att organisera innovativa 

aktiviteter systematiskt, vilket kan innebära att man som arrangör kommer upp 

med nya sidoaktiviter på rullande band och inte bedriver samma aktiviter gång 

på gång för att förnya upplevelsen för återkommande besökare.  

3.1.1. Kundvärde 

En essentiell del av företagets framgång är kundvärde. Kundvärde uppstår 

genom att kunden får en känsla av att produkten eller tjänsten som företaget 

erbjuder är bättre än andra erbjudanden, det uppfyller kundens önskemål och 

förväntningar. För att uppnå kundvärde krävs det att företaget erbjuder en 

produkt som gör så kunden upplever att önskemålen uppfylls enligt 

efterfrågan. Olika kunder har olika preferenser och förväntningar så det gäller 

att utforma ett kundvärde efter just den målgrupp av kunder man vill nå 

(Armstrong & Kotler 2007). 
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För att uppnå kundlojalitet måste först kundvärde uppnås. För att en kund ska 

bli lojal krävs det att kunden ska vara nöjd med den produkt som företaget 

erbjuder. Kundlojaliteten ökar chanserna till återköp och återbesök från 

kundens sida samt gör kunden mer mottaglig för marknadsföring. Företaget 

bör ta tillvara på sina kunder så inte andelar och lojala kunder går förlorade, 

utan kunderna så har man ingen marknad överhuvudtaget (Armstrong & 

Kotler 2007). 

3.2. Relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföring handlar i princip om att uppnå kundvärde, genom att 

ta hänsyn till kundens värderingar och önskemål för att tillfredsställa kundens 

behov. För att skapa detta kundvärde krävs det att man har en djup förståelse 

för kundens värdekedja, i synnerhet vart i värdekedjan kunden befinner sig 

(Payne A. et al. 1998). 

Relationen med kunderna är ytterst viktig för företaget/organisationen då 

starka och långa relationer med kunden oftast leder till förmåner som ökad 

vinst, ökade försäljningssiffror och positiv ”word of mouth”(kunden sprider 

budskapet vidare till sin omgivning). Att bygga dessa starka och långa 

relationer är dock kostsamt och svårt att genomföra (Kim Y.K. et al. 2011). 

Sportorganisationerna har ett intresse att bedriva relationsmarknadsföring för 

att behålla relationer till kunder då en stark supporterkrets är essentiell för 

organisationens fortsatta överlevnad och framgång. Man kan jämföra 

organisationens supportrar med lojala kunder, eftersom det är denna grupp 

som oftast konsumerar souvenirartiklar och sprider positiv information om 

klubbens varumärke till omgivningen (Kim Y.K. et al. 2011). 

3.3. Marknadsföring 

3.3.1. Marketing Mix 

Inom marknadsföringens värld förekommer konkurrensmedlen ofta i fyra 

grupper och den kallas Marketing Mix och består av: Pris, Plats, Produkt och 

Promotion. Målet är att uppnå konkurrensfördelar genom att på bästa möjliga 

sätt kombinera dessa fyra faktorer för att skapa tillfredsställelse hos kunden 

(Andersson J-O et. al. 2005). 

Pris: Priset på produkten eller tjänsten är en viktig faktor för kunden. Det 

handlar inte alltid om att vara billigast utan ibland handlar det om vilken nytta 
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kunden upplever genom att konsumera produkten, ju speciellare produkten är 

desto mer kan man ta ut i pris (Cohen W.A. 1995). 

Plats: Handlar om att vara tillgänglig för sin målgrupp, helt enkelt läge. För att 

få ett lyckat läge krävs det att finna rätt kanal och distributionstaktik. Det är 

även viktigt att studera vilka resurser och vilken fysisk distribution som behövs 

för att det ska vara möjligt att starta upp en verksamhet (Cohen W.A. 1995). 

Produkt: Beskriver hur pass väl kundens önskemål och företagets erbjudande 

stämmer överens. En produkt behöver nödvändigtvis inte vara en fysisk vara 

utan kan även bestå av en tjänst (Cohen W.A. 1995). 

Promotion: Är speciellt viktigt när firman befinner i ett tidigt tillväxtstadium. 

Promotion handlar också om att övertyga konsumenten att just företagets 

produkt är bättre än konkurrenterna och därför den rätta produkten (Cohen 

W.A. 1995). 

3.3.2. Varumärke  

Ett etablerat och välkänt varumärke kan ge en produkt/tjänst 

konkurrensfördelar. Ett varumärke är i grunden ett välkänt namn på en 

produkt eller ett företag. Detta är viktigt då varumärket har en egen identitet 

och bör vara inarbetat i kundernas medvetande. Från företagets sida bör man 

undvika överexploatering av ett varumärke då det finns en risk att den 

ursprungliga kvaliteten och identiteten suddas ut (Andersson J-O et. al. 2005). 

Två nyckelord som omfattar styrkan hos ett varumärke är konsekvens och 

uthållighet, det är viktigt att inte korrigera sina grundläggande värderingar för 

mycket. Flera av de starkaste varumärkena i världen har genomgått ytterst få 

förändringar genom åren (Andersson J-O et. al. 2005). 

Sammanfattningsvis kan man säga att varumärket är ”kundens uppfattning av 

en produkt eller tjänst” enligt (Blackston M 2000). 

3.4. Sportmarknadsföring 

Sportmarknadsföringsbegreppet beskriver hanteringen av sporttjänster och 

sportprodukter. Det finns väldigt mycket fakta om marknadsföring i sig men 

inte själva fenomenet sportmarknadsföring. I (Hernández R.A. 2002) så ges en 

överblickande bild för vad sportmarknadsföring egentligen är för någonting.  
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Enligt (Hernández R.A. 2002) så finns det tre sätt att bedriva marknadsföring 

ur ett sportsligt perspektiv. Det första är att använda sig av sponsring, genom 

att begagna sig av sportevenemang och idrottare som reklampelare. Det andra 

är att låta sin produkt bli rekommenderad av respekterade atleter och 

organisationer inom sportvärlden. Det tredje sättet som sportföreningar- och 

organisationer använder sig av är att marknadsföra sig via olika slags 

aktiviteter.  

Enligt (Pitts B.G & Stotlar D.K 2002) så är definition av en sportprodukt ett 

väldigt brett koncept. Det är alla varor, personer, platser eller idéer med 

materiella eller immateriella attribut som uppfyller konsumenternas sport, 

fitness eller nöjesrelaterade behov/önskemål. 

Sportprodukter består av materiella eller immateriella produkter. Exempel på 

materiella sportprodukter är tennisrackets medan en immateriell produkt kan 

vara en biljett till en tennismatch, det vill säga en upplevelse och inte något 

man kan ta på. En förståelse för skillnaden på dessa två begrepp leder till att 

man lättare kan göra val och utforma strategier för produkten samt även 

influera andra marknadsvariabler (Pitts B.G & Stotlar D.K 2002). 

3.4.1. Marketing Mix strategi för Sportindustrin 

Ett primärt mål för en sportorganisation är att utforma en marketing mix för 

att hitta den optimala strategin för en viss marknad. Sportmarknadsföraren ska 

identifiera olika kundsegment och välja en positionering i varje specifik 

marknad (Pitts B.G & Stotlar D.K 2002). 

Marknadsmixen bör justeras efter ändringen på marknaden, efter 

konsumenternas nya behov och önskemål. Marknadsföringens fyra P (pris, 

produkt, plats och promotion) är en viktig grundpelare för att utforma dessa 

strategier och förklaras mer djupgående i det teorikapitlet.  

3.4.2. Sport Promotion 

Promotion är alla aktiviteter från företagets sida som har ett mål att influera 

konsumenternas köpattityder samt deras köpbeteenden. Ur ett 

sportmarknadsföringsperspektiv har promotion en funktion att influera eller 

informera folk om sportföretagets produkter, image eller dess förhållande till 

samhället. Att informera kunden handlar om att ge kunden information man 

vill denna ska erhålla medan företaget vill att kunden ska agera på ett visst sätt 
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när kunden influeras. Den sista delen av processen ett företag vill åstadkomma 

är ett köp av produkten från kundens sida.  

3.4.3. Pris på sportprodukter 

En av de viktigare faktorerna för att sälja sin produkt är att bestämma ett pris 

och ha en bra prisstrategi. Prismålen bör vara i linje med sportföretagets 

marknadsstrategier. Några viktiga faktorer när man väljer pris för ett 

sporföretags produkter är: konsumenter, konkurrenter, företaget och 

omvärldens klimat (Pitts B.G & Stotlar D.K 2002). 

3.5. Marknadsföringsverktyg 

I detta avsnitt kommer olika sätt att marknadsföra sig presenteras. Teorierna är främst 

hämtade från diverse läroböcker om marknadsföring och vetenskapliga artiklar.  

3.5.1. Sponsring 

I (Grönkvist U 2000) tar man upp Sponsringsföreningens definition av 

fenomenet sponsring; 

Sponsring är associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för 

kommunikation, marknadsföring och försäljning. Sponsring bygger på 

ett kommersiellt avtal mellan(normalt) två parter där ett företag betalar 

för kommersiella rättigheter att utnyttja en association (med t.ex. ett 

evenemang, en person, organisation, ett projekt 

etc.)(Sponsringsföreningen)(Grönkvist U 2000). 

Sponsring är ofta förekommande inom sportens värld. Anledningen till det 

beror främst på att idrotten utgör en stor del av folkrörelsen då halva 

befolkningen ägnar sig åt någon form av idrott eller motion. Idrotten är 

dessutom klart exponerat i och med all tv-bevakning som leder till 

allmänhetens medvetande (Grönkvist U 2000). 

3.5.2. Annonsering 

Att annonsera innebär att man från ett företags sida sänder ut betalda 

meddelanden via diverse medier för att få den tilltänkta målgruppens 

uppmärksamhet. De vanligaste medierna som används vid annonsering är tv, 

tidningar, radio och internet (Hernández 2002). 

När det kommer till annonsering i TV så sänder man ut ett meddelande 

bestående av ljud och rörliga bilder. Detta innebär att annonsören lättare kan 

uttrycka sitt budskap och på det sättet påverka kundens sinnestillstånd. En bra 
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reklam bygger på en klar och bra idé och eftersom annonsering via TV är 

väldigt kostsamt gäller det att använda sin budget på ett effektivt sätt 

(Chunawalla 2010). 

Annonsering via tidningar kan delas in i två underklasser: dagstidningar och 

magasin.  Tryckt media innebär att företaget själv kan välja ut vilka man vill nå 

ut till, vilken målgrupp som vill nås med sitt budskap. Dagstidningar har lägre 

selektivitet än magasin då det är lättare att nå ut till den målgrupp man vill 

fånga. Specifika magasin är mest effektivt då man kan välja att annonsera i de 

magasin som har med företaget att göra (Chunawalla 2010). 

Enligt (Chunawalla 2010) är radio fortfarande ett relativt billigt sätt att 

marknadsföra sig på och man når ut till en bred målgrupp både lokalt och 

nationellt. Radio använder sig bara av meddelanden via ljud och inga visuella 

bilder vilket leder till att meddelandet och budskapet inte blir lika starkt som i 

TV, men å andra sidan är det betydligt billigare som vi nämnt tidigare.  

Med tanke på att alla idag i stort sett använder sig av internet är det en av de 

mediekanalerna där man når ut till bredast publik. Olika typer av 

internetannonsering är direktlänkar, banners och pop-ups med mera. Genom 

att annonsera på internet är det lätt att anpassa budskapet så det når ut till rätt 

publik, lägga ut annonser på de sidor man tror sin målgrupp rör sig mest på 

(Chunawalla 2010). 

3.5.3. Sales Promotion 

Sales promotion är en del av ett företags reklamkampanj, mer specifikt olika 

aktiviteter där man marknadsför sig själv från företagets sida. Sales promotion 

handlar om att stimulera försäljningen av en produkt eller tjänst, vilket kan 

göras genom: kuponger, rabatter, premiums och gåvor med mera (Chunawalla 

2010). Marknadsföring via medier och personlig försäljning är inte alltid 

tillräckligt för att få konsumenten övertygad om att konsumera produkten eller 

tjänsten, och då är sales promotion ett bra tillägg för att uppnå denna 

övertygelse. 

3.6. Strategi 

I detta avsnitt kommer vi att behandla olika modeller och analyser som hjälper ett företag 

att utveckla sina strategier kring marknadsföringen. Vi har utgått från litterära källor och 

vetenskapliga artiklar. 
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3.6.1. SWOT-analys 

En SWOT-analys är ett planeringshjälpmedel inom företagsekonomi. Det är 

en nulägesanayls, där ett företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot 

analyseras. Genom att identifiera dessa fyra faktorer kan man på ett bekvämt 

sätt lägga upp en strategi för framtiden genom att förbättra sina brister och ta 

tillvara på sina styrkor (Karppi I et. al 2001). 

SWOT-analysen består av fyra element som förklaras nedan: 

Styrkor beskriver resurser eller kapaciteter organisationen effektivt kan tänka 

sig att utnyttja för at uppnå sina mål. Styrkor kan vara att man är 

marknadsledande eller har hög kompetens inom organisationen (Karppi I et. al 

2001). 

Svagheter beskriver begränsningar och hinder som står i vägen för företaget 

att uppnå sina uppsatta mål. Svagheter för organisationer kan vara dålig 

kännedom eller kvalitet på de produkter eller tjänster man säljer (Karppi I et. al 

2001). 

Möjligheter beskriver gynnsamma förhållanden eller situationer kring 

organisationens omgivning. Vilket betyder faktorer som organisationen ej kan 

råda över som exempelvis hög- och lågkonjunktur (Karppi I et. al 2001). 

Hot beskriver ogynnsamma förhållanden eller situationer kring 

organisationens omgivning som potentiellt kan skada strategier 

organisationerna har lagt upp. Potentiella hot kan vara politiska faktorer eller 

inträde från konkurrenter (Karppi I et. al 2001). 

Enligt (Dealtry 1992:2 refererad i Karppi I et. al 2001) så bör man hantera 

dessa element genom att göra följande.  

o Bygga vidare på styrkor 

o Eliminera svagheter 

o Utnyttja möjligheter 

o Mildra effekten av hot 

3.6.2. Benchmarking 

Benchmarking betyder på modern engelska ”fixpunkt”, och handlar om att 

jämföra den egna organisationens processer och strategier med de 
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organisationer som anses vara bäst inom det specifika verksamhetsområdet. 

Benchmarking syftar framförallt till effektivare drift, bättre precision inom sin 

strategi eller högre kvalitet/produktivitet inom organisationen (Karlöf B 2009). 

Enligt (Karlöf B 2009) så är de viktigaste elementen inom benchmarking: 

1. En beskrivning av processer och aktiviteter som är fullständiga och 

korrekta leder till prestationer som ger värde. 

2. Korrekt fakta angående andra verksamheter för att kunna göra en 

korrekt jämförelse. 

3. Förståelse för hur dessa skillnader uppstår mellan den egna 

organisationen och de som anses vara bäst inom det specifika 

verksamhetsområdet. 

4. Sedan hämta inspiration från konkurrenterna, och inte imitera, för att 

skapa dessa förändringar inom organisationen och i dess rutiner. 

5. För att få en ny förebild bör man ha benchmarking som utgångspunkt, 

ett förbättringsarbete som är målsatt och belönat. 

Sammanfattningsvis kan man säga att benchmarking fungerar som en 

utvecklingsprocess som potentiellt kan leda till självförbättring. Man jämför 

alltså inte statistik och nyckeltal utan istället själva arbetssättet inom 

organisation. 

3.6.3. Differentiering 

När man använder sig av differentierad marknadsföring så beslutar sig 

företaget för att rikta in sig på olika marknadssegment och sedan utforma 

specialanpassade erbjudanden/budskap för varje segment. Som företag 

försöker man rikta in sig på att bli mer kundanpassande, och därmed uppnå 

fördelar gentemot konkurrenterna (Armstrong & Kotler 2007). 

Genom att erbjuda dessa specialanpassade produkter till de olika segmenten 

hoppas företagen på att uppnå högre försäljningssiffror och en starkare 

position inom varje marknadssegment. Genom att använda differentiering så 

uppkommer ökade marknadsföringskostnader för företaget (Armstrong & 

Kotler 2007). 

En annan viktig del inom differentieringen är att välja en slags 

positioneringsstrategi. En full positioneringsstrategi är enligt (Armstrong & 
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Kotler 2007) viktigt för att svara på konsumentens fråga ”Varför bör jag köpa 

av ditt varumärke?”. Det är angeläget från företagets sida att visa kunden vad 

företaget står för och vad de levererar. Att som företag välja en 

positioneringsstrategi underlättar beslut om vilka evenemang som är 

värdeskapande för kunden och vilka som inte är det. 

3.7. Teoretisk uppsummering  

I teoridelen har upplevelseekonomi, relationsmarknadsföring, marknadsföring, 

sportmarknadsföring, marknadsföringsverktyg och strategier tagits upp och 

beskrivits. Alla dessa områden anser författarna var relevanta för att få svar på 

problemformuleringen. De områden som lades mest vikt på var 

upplevelseekonomi och strategier då dessa områden ansågs vara mest 

relevanta för denna uppsats. 
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4. Empiri 

Denna del behandlar inledningsvis grundläggande fakta och information om Färjestad BK 

samt senare redovisas de tillägg vi tillhandahållit från respondenter från föreningen. 

4.1. Färjestad BK 

Färjestad BK grundades den 10 november 1932 av Gösta Jonsson, Sven 

Larsson, Erik Myrén och Sten Bryhske.  Första gången Färjestad BK tog sig 

upp i den högsta serien var 1965 (div 1 södra) och säsongen 1972/73 var den 

första gången man kammade hem grundserien. Den riktigt stora framgången 

kom säsongen 1981/82 då man tog hem sitt första SM-guld någonsin mot 

AIK. Sedan dess har man vunnit SM-guld hela nio gånger (varav senaste SM-

guldet var 2011) och spelat final 19 gånger. Senaste säsongen (2011/2012) 

resulterade i en semi-finalsförlust mot Brynäs IF (som för övrigt gick hela 

vägen och tog hem SM-guldet) (Färjestad BK 2012). 

4.1.1. Organisation 

Kalitzki1 berättar i intervjun att Färjestad BK trots sin storlek fortfarande är en 

ideell förening, och därmed inte ett aktiebolag. Däremot har man Färjestad 

Bollklubbs Fastigheter AB som äger Löfbergs Lila Arena, ett dotterbolag till 

Färjestad BK. Föreningen Färjestad BK har 80 heltidsanställda (inklusive 

spelare, kockar, vaktmästare, ungdomsledare med flera). På marknadssidan 

finns det fyra anställda varav tre av dem jobbar åt marknadsföringshållet. 

Organisationen består av en styrelse och medlemmar. De hanterar årsmöten 

och alla andra delar som är väsentliga för en organisation. 

Förutom A-truppen har Färjestad BK en stor och bred ungdomsverksamhet. 

Den består av J20, J18 och diverse ungdomslag i varierande åldrar. Utöver 

dessa lag bedriver även Färjestad BK ett hockeygymnasium beläget på John 

Bauer Gymnasiet i Karlstad. Det gör det möjligt för de unga hockeyspelarna 

att kombinera hockey och utbildning under deras skoltid (Färjestad BK 2012) 

(John Bauer 2010). 

4.1.2.  Ekonomi 

Författarna har valt att inte lägga någon större vikt vid ekonomin som tidigare 

nämnts i problemformuleringen. 

                                                 
1
 Oskar Kalitzki Marknadsförare Färjestad BK, intervju den 4 maj 2012 
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Lite grundläggande fakta från årsredovisningen från säsongen 2011/2012 

(Färjestad BK 2012). 

Post Resultat (MKR*) 

Total omsättning för koncernen Ca 140 

Rörelseresultat 2,8 

Eget Kapital 74 

Varav Föreningens EK** 50 av 74 

Soliditet  65 % 

*Miljoner kronor 

** Eget Kapital 

4.2. Publiksnittsutveckling 

Säsong Publiksnitt 

2001/2002 7408 

2002/2003 7821 

2003/2004 7839 

2004/2005 7956* (Högsta snittet)  

2005/2006 7633 

2006/2007 7529 

2007/2008 7000 

2008/2009 6577 (Lägsta snittet) 

2009/2010 6784 

2010/2011 6784 

2011/2012 Grundserien: 6589 

Slutserien: 7643 
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* Lockout-Säsong i NHL, detta bidrog till att flera stjärnspelare spelade slutet 

av säsongen i Elitserien, Färjestad BK hade spelare som Zdeno Chara (Boston 

Bruins 2011/2012) och Sheldon Souray (Dallas Stars 2011/2012).  

Noteras bör även att publikkapaciteten i Löfbergs Lila Arena har höjts 

succesivt genom åren. Från 7505 stycken (2001/2002) till 8647 stycken 

(2011/2012)(Kalitzki2). 

4.3. Biljetter och Priskategorier  

Det finns två typer av matchbiljetter: vilket är lösbiljetter och säsongskort. 

Föregående säsong (2011/2012) var antalet säsongskortsinnehavare drygt 3000 

stycken. Kostnaderna för säsongskort varierar då de dyraste går upp mot 8400 

kronor inklusive slutspel och de billigaste kostar 1932 kronor för vuxna och 

1250 kronor för ungdomar upp till 18 år, vilket gäller för ståplats.  

Säsongskortsinnehavaren är garanterad en plats i arenan vid varje 

hemmamatchtillfälle (Färjestad BK 2011). 

Om man väljer att köpa lösbiljetter finns det tre sittplatssektioner. Följande 

priser gällde säsong 2011/2012: Grön sektion 300 kronor 

(Långsidor/Hörnen), Bussläktaren 270 kronor (kortsidan över restaurangen) 

samt Blå sektion 200 kronor (nedre sektion, vid uppgången, eventuell skymd 

sikt och så vidare). Det finns även en möjlighet att köpa lösbiljeter till ståplats. 

Priserna som gäller då är: 120 kronor för vuxen och 80 kronor för ungdom. 

Det finns även möjlighet att inskaffa familje- och studentbiljetter till ett 

rabatterat pris (Färjestad BK 2012). 

4.4. Wolfpack 

Wolfpack är Färjestad BKs officiella supporterklubb som grundades 1986. 

Föregående säsong låg antal medlemmar på cirka 600 medlemmar. Som mest 

hade man nästan dubbelt så många medlemmar än vad man har i dagsläget 

(cirka 1200 medlemmar). Deras uppgift är främst att föra samman och 

engagera Färjestadfans runt om i landet. Förutom att vara ett stöd under 

matchen arrangeras resor till bortamatcher och andra aktiviteter för 

medlemmarna. Det finns även en styrelse bestående av ordförande, kassör, 

ledamoter med mera (Wolfpack 2012). 
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4.5. NHL-lag 

Nedan redovisas lite grundläggande siffror från lagen i National Hockey League som är 

relevanta i kommande jämförelser författarna gör med Färjestad BK. 

4.5.1. NHL-lagens städer 

29 av 30 av NHL-lagen är belägna i städer med en högre befolkningsmängd än 

Karlstad. Det finns endast en stad som har en lägre befolkningsmängd än 

Karlstad vilket är staden Uniondale i delstaten New York där New York 

Islanders spelar. Noteras bör dock att staden Uniondale ligger i 

storstadsområdet New York City som har en befolkning på cirka 8 miljoner 

invånare. Samtliga NHL-lag är belägna i eller i närheten av områden med flera 

miljoner invånare (StatsHockey 2012).  

4.5.2. NHL-lagens arenor 

Samtliga NHL-lag har större arenakapacitet än Löfbergs Lila Arena 

(StatsHockey 2012). De flesta arenor har en publikkapacitet runt 19 000 och 

den minsta, MTS Centre (Winnipeg Jets), har en kapacitet på cirka 15 000 

vilket är avsevärt mycket högre än Löfbergs Lila Arenas 8 647.  

4.6. Respondenter 

För att öka trovärdigheten valdes respondenterna med noggrann eftertanke. 

Efter ett långt övervägande beslutades det att en respondent från båda sidor 

skulle representeras: det vill säga en representant från ledningen och en från 

supporterklubben. De som valdes var Oskar Kalitzki från Färjestad BK som 

jobbar med klubbens marknadsföring samt Benny Sjöström som är ordförande 

för supporterklubben Wolfpack. Tjänsterna respondenterna innehar gör dem 

trovärdiga och relevanta då huvudämnet i uppsatsen är marknadsföring. 

Respondenterna bestod av:  

- Oskar Kalitzki, Marknadsförare Färjestad BK 

Intervjuform: Personlig djupintervju, inspelad, Datum: 2012-05-04, 

Tid: 1h 

- Benny Sjöström, Ordförande The Wolfpack 

Intervjuform: Personlig djupintervju, inspelad, Datum: 2012-05-08, 

Tid: 40min 
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4.6.1. Representant från Färjestad BK 

Nedan är en sammanfattning av de svar som samlades in från intervjun av Färjestad BKs 

representant Oskar Kalitzki.  

Inledningsvis bör det anmärkas att alla parter hade liknande tankegångar kring 

problemet som undersöks. Man är ense om att publiksnittet är ett problem 

och att förbättringar kan göras även om man i dagsläget redan jobbar mycket 

med problemet och att det i nuläget ser bra ut inom organisationen  

Färjestad BK har gått från att marknadsföra sitt varumärke relativt traditionellt 

till att marknadsföra sig mer via sociala medier. Man använder sig idag mycket 

av Facebook (där de har över 40 000 ”likes”) och Twitter (som de började 

använda frekvent under föregående slutspel). För att marknadsföra själva 

produkten (vilket i detta fall är matchbiljetter) använder man sig mycket av 

affischer samt matchguider som skickas ut i en stor utsträckning. Färjestad BK 

har försökt att målgruppsanpassa sina biljetter, som tidigare nämnts, för 

studenter och familjer.  

 Nyligen inledde man ett samarbete med reklambyrån ”Ord & Bild”, vilket var 

första gången Färjestad BK samarbetade med en reklambyrå. Projektet gick ut 

på att man skulle få fram sina kärnvärden (vad man står för) och ledde till den 

slogan som används i dagsläget ”Vi är Färjestad”. Betydelsen av sloganen är att 

känna samhörighet, alla är lika mycket Färjestad, från fans, spelare till ledning. 

Samarbetet med reklambyrån gjorde att ledningen fick en bättre självinsikt då 

de märkte att de av allmänheten uppfattades som väldigt slutna.  

Reklambyrån jämförde Färjestad BK med en limousin med tonade rutor. 

Det var fantastiskt för oss som satt inne i limousinen och drack 

champagne men vi hade dålig kontakt med folket utanför limousinen så 

det var vårt jobb att veva ner rutorna och släppa in de utanför som ville 

vara en del av Färjestad, det vill säga supportrar med flera (Kalitzki3). 

Färjestad BK hade tidigare bristande dialog med supportrar i synnerhet 

supporterföreningen Wolfpack, detta har nu förbättrats avsevärt och man har i 

dagsläget god dialog mellan parterna.  

Färjestad BK har många sponsorer och flera partners, klubben har cirka 300 

större sponsorer och över 2000 mindre sponsorer. Klubben sponsrar inte 

själva men har dock små projektsamarbeten med exempelvis brottsofferjouren 

och Friends. Annonsering görs främst via TV, Radio och tidningar. Även 
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inom annonsering går Färjestad BK mer mot sociala medier, som anses vara 

ett roligare och billigare sätt att marknadsföra sig på. Med hjälp av sociala 

medier vill man att supportrarna sprider budskapet om att det är match genom 

att skapa ett ”snack” istället för att Färjestad BK gör det själva.   

Färjestad BK använder sig mycket av kampanjer och rabatter när det gäller 

lösbiljetter. Familjebiljetter och studentbiljetter till rabatterat pris är några av 

de kampanjer och rabatter som används i dagsläget. Föreningen siktar på att 

intensifiera denna typ av kampanjer då man märker att antalet sålda 

säsongskort minskat. Färjestad har även funderat på att sänka biljettpriserna 

och täcka de intäkter man förlorar av sänkning från inkomst av souvenirer och 

kiosker. Utvecklingen för antalet sålda lösbiljetter har de senaste åren varit 

relativ jämn, det är främst antalet säsongskort man har tappat på. I dagsläget är 

de största inkomstposterna under en match från biljetter och sponsorer.  

Något som framgick under intervjun är att man från klubbens sida önskar att 

synas mer i allmänheten, åka till Karlstads Universitet och de lokala 

köpcentrumen. Det anser Färjestad BK att man borde bli bättre på samtidigt 

som det är en personalfråga, det finns helt enkelt inte tillräckligt med folk 

inom organsationen för att utföra detta.  

Enligt Färjestad BK själva är deras främsta styrka vinnarkulturen, med många 

gamla spelare och ledare som är vana vinnare i organsationen. Detta gör att 

Färjestad BK som klubb aldrig är nöjda utan hela tiden vill framåt. En svaghet 

som tas upp är att organisationen är väldigt sluten vilket man jobbar på. TV 

ser man som det största hotet då invånarna i Värmlands län ofta behöver ta sig 

en bit för att se matcherna, för att motverka problemet kan man utöka de 

befintliga samarbetena man har med flera bussbolag. Tanken är att ta fram 

paketbiljetter som inkluderar både match och transport till arenan. 

Färjestad BK anses vara det enda stora elitidrottslaget i Värmland och det är 

Färjestad BK själva medvetna om, det finns inga direkta konkurrenter. Bristen 

på konkurrens anses vara både bra och dåligt, med mer konkurrens hade 

Färjestad kunnat ändra sitt arbetssätt när det gäller att dra hit folk. 

En tendens Färjestad BK märkt av är hur fler och fler inskaffar sina biljetter 

allt senare. Det kan bero på att kunderna har känndedom om det sjunkande 

publiksnittet och att arenan sällan är fullsatt, vilket leder till att de väntar med 

sina biljettinköp. Från Färjestad BKs sida föredrar man att biljetter säljs tidigt 

då man lättare kan ta till åtgärder och aktiviter för att sälja fler biljetter.  
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Färjestad BK är inte hemlighetsfulla angående det sjunkande publiksnittet. För 

att åtgärda problemet har planer på att eventuellt införa pottbiljetter (ett häfte 

med 25 valfria matcher där kunden själv får välja vilka matcher man vill se) 

diskuterats, dessa biljetter blir billigare än ett säsongskort. Färjestad vill få 

tillbaka den höga efterfrågan på biljetter som rådde upp till 2005, vilket 

innebär att fans som vill se de hetaste matcherna bör ha säsongskort för att 

vara garanterade en plats i arenan. Färjestad tror själva det beror mycket på att 

TV numera sänder samtliga matcher jämfört med tidigare då endast 5-10 

Färjestad BK matcher sändes per säsong. Efter nästa säsong ska tv-avtalet 

omförhandlas. Färjestad BK har funderingar kring om åtgärder kan göras, som 

exempelvis använda sig av en ”blackout-zone” (Fenomenet innebär att man är 

inom en 10 mils radie inte kan se hemmamatcherna). Fans kan då inte se 

matcherna på TV utan måste åka till Löfbergs Lila Arena för att kunna se 

hemmamatcherna.  

Färjestad trycker vidare på att hockey ska ses live då åskådarna får en känsla av 

samhörighet som man inte får hemma i soffan eller på krogen.  Känslan som 

upplevs när stämningen är god och en fullsatt arena är unik för hockey live. 

Färjestad BK säger att stämningen gick ner ett snäpp i år, vilket tros bero på 

att många i supporterföreningen Wolfpack lämnat. För att öka stämningen ska 

man försöka engagera Wolfpack samt involvera sittplats mer. Det som bidrar 

mest till en bra stämning är klacken, som ofta är stöttande även i motgång. 

Stämningen påverkar även spelarna på isen och därmed även det sportsliga 

vilket gör det till en viktig fråga.  

I NHL är organisationerna väldigt duktiga på att genomföra kampanjer samt 

skapa upplevelser, och Färjestad BK är intresserade att lära och ta efter dessa 

klubbar. Fast det poängteras att NHL klubbarna oftast har större 

organisationer och därmed har bättre förutsättningar. Förutom NHL är även 

fotboll en inspirationskälla. Man siktar på att ligga i framkant och att andra 

organisationer ska hitta inspiration efter Färjestad BK. Baserat på erfarenheter 

från bortamatcher anser Färjestad BK att man ligger i framkant gällande intro, 

ljud, ljus och kuben (storbildstv som hänger i taket). I NHL är matchen 

prioritet nummer 2 då man främst åker till arenan för att äta och umgås. 

Färjestad anser att man borde bli bättre på att göra en hockeymatch till mer än 

bara en match, utan även en upplevelse där man äter och umgås. Exempel för 

att underlätta detta är att minska köerna till barerna i arenan. 

Att fans lär känna spelarna eller kan relatera till dem är viktigt vilket 

föreningen inser och anser att man tidigare varit för slutna inom detta område, 
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man satsar på att förbättra kontakten mellan spelare och supportrar genom att 

skapa en bättre dialog.  

När det kommer till ekonomisk vinning och upplevelse för publiken satsar 

Färjestad BK på både och. De lever på en tight budget då de räknar med att gå 

långt i slutspelet för att gå med vinst. Klubben anser själva att de varit dåliga 

på att avsätta medel till upplevelsen för åskådarna i budgeten, vilket kan 

förbättras.  

4.6.2. Representant från supporterklubben Wolfpack 

Nedan är en sammanfattning av de svar som samlades in från intervjun av 

supporterklubben Wolfpacks representant Benny Sjöström.  

Ur Wolfpacks synvinkel marknadsför sig Färjestad BK stort i Värmland och 

Karlstad. Färjestad BK syns överallt i samhället i form av bland annat skyltar 

och mäniskor som bär Färjestadkläder. Det är det största varumärket som syns 

i Karlstad. 

Jag var ute med två elever när jag jobbade i skolan, som inte kommer 

härifrån och de tittade sig omkring och frågade: ”Håller alla verkligen på 

Färjestad i den här staden?”(Sjöström4) 

Wolfpack anser att Färjestad förknippas med en seriositet, en vinnarinstinkt 

och att de är väldigt noggranna i det dem gör. Totalt sett är Färjestad BK ett 

riktigt starkt varumärke.  

Håkan Loob, Thomas Rundqvist och många andra på kansliet är vinnare. 

Även de som jobbar med ungdomshockeyn. Alla siktar endast på 

”Torget” (Sjöström5). 

Guldet firas av tradition på Stora Torget i Karlstad och de krav som fansen 

har på laget är att de tar SM-guld, allt annat anses som ett misslyckande. 

Wolfpack jobbar med tifon (läktararrangemang organiserad av supportrar i 

form av banderoller och flaggor) i samband med matcher och anordnar även 

resor till Färjestad BKs bortamatcher. Man anordnar även matcher och 

grillkvällar och övriga aktiviteter som involverar kontakt mellan fans och 

spelare vilket är en roll Wolfpack har för att föra supporten närmare laget och 

spelarna. De kan även påverka vissa beslut som gäller ståplats och Wolfpack 

tillfrågas även vid vissa spelarköp, men beslutanderätten kan ifrågasättas.  
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En biljett till en hockeymatch anses från Wolfpacks sida vara prisvärd 

beroende på vilken typ av biljett man införskaffar. Det kan bli dyrt att köpa 

enstaka lösbiljetter på sittplats men säsongskort på ståplats är prisvärt.  

Publiksnittets minskande anses vara ett problem då det påverkar inkomsterna 

som i sin tur avspeglar sig på nästa års spelartrupp. Det tros bero på att varje 

match sänds på tv, vilket leder till att främst tillfällighetsbesökare blir bekväma 

och stannar hemma. En annan anledning tros vara den negativa pressen som 

media sänder ut när det går mindre bra för laget påverkar folks vilja att gå på 

matcher. För att motverka det sjunkande publiksnittet vill man göra matchen 

mer attraktiv live än att se den via tv. Exempel på åtgärder är direktrapporter 

från omklädningsrum, från spelare/tränare i periodpaus och innan match, helt 

enkelt upplevelser som är exklusiva för besökande i arenan. 

Stämningen är en stor del av en hockeymatch och den kan endast upplevas 

live i arenan. Wolfpack anser att stämningen var riktigt bra föregående säsong. 

Under bortamatcher har de lagt märke till hur det är knäpptyst när 

hemmalagen ligger under vilket inte är fallet i Löfbergs Lila Arena där man 

håller på sitt lag även i motgång. De tror mycket på att ”vi” känslan som 

byggts upp mellan supporter och föreningen är en stor orsak till detta. För att 

motståndarna ska tycka det är jobbigt att komma och spela i Löfbergs Lila 

Arena krävs det att supportrarna håller uppe stämningen i arenan. För att öka 

stämningen ytterligare har det diskuterats om en ”ren hejarklackssektion” på 

ståplats, där det krävs en specifik biljett för att komma in. Ett krav är att man 

ska delta i klackverksamheten.  

Wolfpack nämner hur Färjestad BK har ett koncept för att åka ut till skolorna 

och presentera sig i olika klasser. I klasser där det är rörigt ska Färjestad BK 

komma och göra en insats. Aktiviteter utanför isen skapar ”vi” känslan som 

man försöker uppnå, eleverna på skolorna känner ett deltagande, en känsla att 

de känner spelarna. 

”Det viktigaste är att spelarna som spelar här i Färjestad visar hjärta för 

klubben”(Sjöström6) 
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5. Resultat & Analys 

I det här kapitlet analyseras respondenternas svar utifrån intervjuerna som genomfördes och 

den valda teorin. Bilagorna återfinns längst bak i uppsatsen, intervjusvaren återfinns i 

empirikapitlet samt teorin i teoridelen av denna uppsats.  

5.1. Upplevelseekonomi  

5.1.1. Kundvärde 

För att uppnå kundvärde krävs det att företaget erbjuder en produkt som gör 

så kunden upplever att önskemålen uppfylls enligt efterfrågan. Olika kunder 

har olika preferenser och förväntningar så det gäller att utforma ett kundvärde 

efter just den målgrupp av kunder man vill nå. För att en kund ska bli lojal 

krävs det att kunden ska vara nöjd med den produkt som företaget erbjuder. 

Kundlojaliteten ökar chanserna till återbesök från kundens sida samt gör 

kunden mer mottaglig för marknadsföring (Armstrong & Kotler 2007). 

Åskådarna i Löfbergs Lila Arena består av olika kundgrupper med olika 

preferenser och förväntningar på upplevelsen, vilket Färjestad BK är 

medvetna om. Det diskuterades i intervjun att det finns främst två grupper 

som ska tillfredställas vilket är: ”de som går dit för att se enbart se på själva 

hockeymatchen” och ”de som går dit för att umgås och äta och dricka gott 

samtidigt som de kollar på hockey”7 Det är främst i den sistnämnda gruppen 

som Färjestad BK kan göra förbättringar, kring matchen, för att dessa ska 

uppleva ett högre kundvärde. Detta kan åtgärdas genom enkla åtgärder som 

exempelvis minska köer till barerna, erbjuda högkvalitativ mat med mera.  

5.1.2.  Upplevelse 

En upplevelse handlar om att konsumenten ska gå igenom en mental resa där 

konsumenten får minnen av att ha deltagit i något speciellt och minnesvärt. En 

minnesvärd upplevelse resulterar i återbesök som ökar chanserna för 

ekonomisk vinning i framtiden för företaget. ”Backstaging” tas upp som 

menas att man betraktar upplevelsen som ett helhetspaket och försöker sälja 

upplevelsen som ett paket så att kunden får uppleva alla dess bitar. En 

hockeybiljett inkluderar inte endast en sittplats utan även en puckkastartävling 

under pausvilan (Sundbo J & Darmer P. 2008). 
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Färjestad BK har som huvudmål att åskådarna/fansen i arenan ska känna 

samhörighet, åskådarna ska känna att de är en del av Färjestad BK. När man 

går på en match i Löfbergs Lila Arena vill Färjestad BK att publiken ska 

uppleva en känsla och stämning som inte går att uppleva framför TV:n eller på 

krogen.8 För att Färjestad BK ska kunna öka publiksnittet krävs det att 

stämningen och den speciella känslan förstärks. Stämningen ansågs gå ner ett 

snäpp under förgående säsong vilket kan ha att göra med att engagerade 

supportrar slutat att gå på matcher. En annan orsak kan även vara det 

sjunkande publiksnittet som fortsatte att ha en negativ utveckling även denna 

säsong. Enligt Färjestad så påverkar publikantalet och stämningen i arenan det 

sportsliga och spelarnas prestationer. Författarna tror även på vice versa, att 

spelarnas prestationer påverkar stämningen och publikantalet. Med ett fortsatt 

sjunkande publiksnitt blir det en ond cirkel (ju lägre publiksnitt desto sämre 

prestationer som i sin tur leder till ännu sämre publiksnitt), vilket är 

problemformuleringen som hoppas kunna lösas i denna uppsats. Färjestad BK 

bör därmed göra åtgärder för att inte riskera att hamna i denna onda cirkel 

som i värsta fall kan vara potentiellt ödesdigert för organisationens framtid.  

En förbättring av stämningen i arenan är något Färjestad BK också har 

funderat över. De har haft en dialog med supportrar och tycker att 

supportrarna bör komma med förslag angående hur stämningen ska förbättras. 

Wolfpack och Färjestad BK har inför nästa säsong planerat att införa en ny 

uppdelning i ståplats och involvera sittplats mer för en ökad stämning. Enligt 

Wolfpack9 så krävs det en bra kontakt mellan supportrarna, ledningen och 

spelarna för att åstadkomma en förbättrad stämning. En bidragande orsak till 

att kontakten blivit såpas mycket bättre beror mycket på den ”vi känsla” som 

skapats, att de alla känner sig som en del av Färjestad BK.  

Som författarna nämner under delkapitlet ”kundvärde” och 

”relationsmarknadsföring” finns det förbättringar att göras när det kommer till 

själva upplevelsen för gruppen som kommer till arenan för att se 

hockeymatchen som prioritet nummer två, som främst är där för att uppleva 

något speciellt utöver själva hockeymatchen. Författarna tror att denna 

kundgrupp är mindre hockeyintresserade än de som enbart går dit för 

matchens skull, denna grupp behöver därför stimuleras mer under matchen 

med diverse aktiviteter. Påpekas bör att detta är en grov generalisering men 

detta är troligtvis fallet baserat på författarnas egna erfarenheter. Om så inte är 
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fallet bör man ändå försöka stimulera de övriga i publiken i form av aktiviter 

så att de får en anledning till att se matchen live istället för hemma via TV.   

Ett exempel på aktiveter som är viktiga är aktiveteter som kräver delaktighet 

från åskådarnas sida. Några exempel på aktiviteter författarna föreslår är 

förslagsvis: 

Återinföra puckkastningen som går ut på att, under periodpaus, kasta in 

utdelade numrerade Färjestadpuckar (från första etage nära plexiglaset) så nära 

mitten av den centrala tekningscirkeln som möjligt. Numret på pucken som 

hamnar närmast utropas i kuben och vinnaren kan när som helst gå till FBK-

shopen och inkassera sitt presentkort. Förslagsvis kan även 10 deltagande av 

de som hamnar i mittcirkeln vinna ett tröstpris i FBK-shopen. Denna aktivitet 

kräver ett deltagande från publikens sida och därmed stimuleras upplevelsen 

under matchen. Denna aktivitet är enkel att genomföra och inte speciellt dyr. 

Bollskjutning med maskoten Ture Varg. Förslagsvis kan maskoten åka runt 

med en kanon och skjuta ut numrerade skumbollar ut i publikhavet. 10-20 

bollar skjuts ut, sedan får bollinnehavarna gå till FBK-shopen för att se om 

deras nummer är en av de utvalda vinnarna. På så sätt dras även fler folk till 

FBK-shopen. Här krävs det även att publiken är delaktig och även ett 

uppföljande spänningsmoment då den som fångat bollen inte vet om de 

vunnit eller inte förrän de går till FBK-shopen. 

I periodpaus kan en så kallad ”Färjestadhistoria” visas, där korta filmklipp med 

Färjestadlegender och historiska ögonblick visas på kuben. Färjestad BK är 

väldigt duktiga med kuben och media i dagsläget så detta borde inte vara något 

större problem att utföra, med dagens teknik är det heller inte kostsamt. Med 

effekter och ljud riktas blickarna mot kuben samtidigt som åskådarna får en 

inblick i Färjestad BKs historia, vilket kan leda till att samhörigheten blir 

starkare. 

Aktiviteter av dessa slag bör roteras och bytas ut emellanåt för att inte tråka ut 

återkommande besökare och ger kunden något mer än endast en 

hockeymatch, utan även en upplevelse.  

5.2. Relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföring handlar mycket om att ta hänsyn till kunders 

önskemål och värderingar för att tillfredsställa deras behov (Payne A. et al. 

1998). Det är extra viktigt för sportorganisationer att behålla goda relationer 
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till dess kunder för fortsatt framgång. Lojala kunder jämförs med 

sportorganisationers supportrar som sprider positiv information och är lojala 

till organisationen (Kim Y.K. et al. 2011). 

Färjestad BK är mån om att tillfredsställa deras olika målgruppers önskemål 

och värderingar. Detta är något som beskrevs mer utförligt under 

upplevelseekonomidelen.  

Färjestad BK har i dagsläget en mycket god relation till sina supportrar, deras 

lojala kunder. Wolfpack10 nämner mycket om hur de känner en samhörighet 

och att de innehar mycket delaktighet inom organisationen. Färjestad BK 

stöttar Wolfpack ekonomiskt gällande deras resor till bortamatcher, de har 

mycket att säga till om angående ståplats och blir även tillfrågade vid spelarköp 

(deras åsikt efterfrågas för att de ska känna en samhörighet). Det anordnas 

även matcher mellan ledning och supportrar samt spelare och supportrar. 

Detta är väldigt bra då relationen mellan Färjestad BK och supportrar stärks 

och bidrar till att de är väldigt lojala, vilket framgår och märks tydligt under 

intervjun med Wolfpack.  

Författarna anser att det även bör jobbas vidare på att erhålla en god relation 

mellan Färjestad BK och blivande kunder, vilket även ska intensifieras. Ett 

exempel på åtgärder Färjestad BK kan börja med är spelarmatcher mot 

ungdomslag och andra ungdomar för att få en god relation med blivande 

supportrar.  

5.3. Marknadsföring 

5.3.1. Marketing Mix 

Färjestad BK tillfrågades om de använde sig av de 4 p: na, vilket de i dagsläget 

inte gjorde. Författarna anser att denna modell även kan tillämpas på 

sportföreningar då det framstår i (Pitts B.G & Stotlar D.K 2002) att 

sportföreningar och deras marknadsföring liknar vanlig marknadsföring som 

bedrivs av andra stora företag. Här följer en enkel modell över hur Färjestad 

BK ”skulle” kunna använda sig av marknadsföringens 4 p: 

Pris: Enligt (Cohen W.A. 1995) är det inte alltid viktigast att vara billig utan 

ibland handlar det om att vilken nytta kunden upplever genom att konsumera 

produkten. Så Färjestad bör jobba på att trycka fram nyttan kunden upplever 
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när den går på en match. Det är något man i dagsläget jobbar på enligt både 

Wolfpack och Färjestad BK själva.  

Plats: Handlar om att ha ett bra läge som är lättillgängligt för kunder. Löfbergs 

Lila Arena ligger relativt centralt och är lätt att ta sig till via både buss och bil. 

Arenan har varit etablerad på samma plats länge och kunderna vet om vart det 

ligger så platsen är en tillgång till Färjestad BKs fördel. 

Produkt: (Cohen W.A. 1995) nämner hur det är viktigt att kundens önskemål 

och företagets erbjudande stämmer överens med varandra. Därför anses det 

viktigt från Färjestad BKs sida att ha en bra dialog med fansen för att veta vad 

det är de efterfrågar. På det sättet blir det lättare att Färjestad BKs erbjudande 

stämmer överens med kundernas önskemål. Färjestad BK11 har redan en god 

dialog med supportrar, i synnerhet Wolfpack, men det borde även jobbas 

vidare på med de potentiella kunder på sittplats då Wolfpack oftast håller till 

på ståplatssektionen. 

Promotion: I promotionssammanhang är det viktigt för företaget att övertyga 

konsumenten om att deras produkt är bättre än konkurrenternas. I Färjestad 

BKs fall finns det inga direkta konkurrenter utan de största hoten utgörs av 

främst TV. Därför gäller det i Färjestad BKs fall att övertyga konsumenten om 

att hockey bör ses live istället för på TV.  

Författarna anser att marknadsföringens 4 p modellen är väldigt användbar, 

även för en ideell förening som Färjestad BK. Modellen ger en bra insyn i 

företaget och är en bra utgångspunkt när man utför sin marknadsföring, samt 

är även ett verktyg som inte kostar någonting att genomföra utan är mer en 

modell som självrannsakar det egna företagets marknadsföring/profil, för att 

förbättringar ska kunna genomföras.  

5.3.2. Varumärke 

Varumärket är vad företaget står för och representerar, även kundens 

uppfattning och bild av företaget. Färjestad BK har ett väldigt starkt 

varumärke, som enligt supportrar12 förknippas med vinnarinstinkt och 

noggrannhet, vilket är två bra egenskaper i sportens värld. Dock har man en 

tendens att uppfattas som relativt slutna som organisation, vilket de själva är 
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medvetna om och jobbar stenhårt för att jobba bort. 13 Detta kan anses som 

negativt då fansen ska känna en tillhörighet till organisationen.  

Enligt (Heere B. 2010) är det viktigt att föreningar inom sportens värld vet hur 

laget uppfattas av allmänheten, så att de lättare kan ha en distinkt 

varumärkesprofil. För att få en bättre inblick över hur kunderna uppfattar 

Färjestad BKs varumärke kan den egna kundbasen användas som underlag. 

Teorin (Heere B. 2010) lägger fram anses vara ett verktyg som Färjestad BK 

kan använda sig av i framtiden för att förbättra sitt redan goda varumärke. 

Vilket leder till att man kan ta reda på om den egna bilden av varumärket 

överensstämmer med allmänhetens bild av varumärket, och på ett lättare sätt 

få reda på vilka åtgärder som bör genomföras. Om Färjestad BK kan 

genomföra undersökningen är mer en fråga om tid och resurser. 

Författarna anser att ett starkt varumärke inte bara underlättar försäljningen av 

matchbiljetter utan kan även leda till ökad försäljning av souvenirer samt en 

mottagligare kundbas gällande marknadsföring. Dessa två faktorer kan 

potentiellt genera extrainkomster för Färjestad BK och även leda till ett högre 

publiksnitt. 

För att ta reda på om marknadsföringen av varumärket görs på rätt sätt är det 

viktigt att ta reda på om ledningen och kunderna tycker/tänker likadant. För 

att ta reda på detta kan en undersökning göras där man jämför ledningen 

tankar med kunderna tankar, vilket har gjorts inom NBA (Dick R.J. & Turner 

B.A. 2007). 

5.4. Sportmarknadsföring 

(Hernández R.A. 2002) nämner tre viktiga faktorer inom sportmarknadsföring 

som är:  

 Att använda sig av sponsring, genom att begagna sig av 

sportevenemang och idrottare som reklampelare.  

 Att låta sin produkt bli rekommenderad av respekterade atleter och 

organisationer inom sportvärlden.  

 Att marknadsföra sig via olika slags aktiviteter.  
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Färjestad BK använder sig av sponsorer i en stor utsträckning så det är den 

näst största inkomstposten. Angående sponsring anser författarna att Färjestad 

BK ligger bra till. Uppsatsen går ut på att undersöka om den totala 

kundupplevelsen kan påverka publiksnittet. För en ökad upplevelse krävs 

aktiviteter och evenemang vid sidan av och på isen, för författarna anser att 

dagens kunder inte blir tillfredställda av en hockeymatch i sig, utan de behöver 

en upplevelse eller någon form av aktivitet för att uppleva nytta.  

Färjestad BK har i dagsläget ett så kallat ”fan corner” där möjlighet ges för 

fansen att träffa spelare efter matcher. Författarna tror att det finns ett starkt 

samband med en god relation mellan fans och spelare och ett ökat publiksnitt, 

och det anses vara något Färjestad BK bör fortsätta med i framtiden. Det 

framgår tydligt i intervjuerna med både Färjestad BK och Wolfpack att de är 

inne på samma spår som författarna angående denna fråga och idéer kring 

fenomenet diskuterades under intervjuerna. Från Färjestad BKs sida har man 

lösa planer på att eventuellt lägga ut spelarnas Spotify-listor. Det har även 

enligt Wolfpack14 beslutats att ett koncept för nästa år ska genomföras. 

Konceptet går ut på att ledning och spelare ska åka ut till klasser i olika skolor 

där det är stökigt för att göra en insats. Det förbättrar inte bara kontakten 

mellan Färjestad BK och allmänheten utan stärker även varumärket Färjestad 

BK och kan potentiellt leda till ett ökat publiksnitt.  

Författarna tycker att ovannämnda aktiviteter är att rekommenderas och man 

bör spinna vidare på idéer som kan förbättra relationen mellan Färjestad BK 

och allmänheten då författarna inte lagt märke till någon form av aktivitet av 

detta slag. Några andra aktiviteter som kan användas är exempelvis möjligheter 

för fans att ta del av Färjestad BKs försäsongsträning, evenemang för barn och 

ungdomar med spelare involverade själva och att spelarna åker ut och hjälper 

till i kommunen (exempelvis renovera fritidsgårdar) som de gör i NBA. 

Aktiviteter kan även användas i försäljningssyfte. En idé som togs upp under 

intervjun var om man kunde använda spelarna till att leverera säsongskorten 

personligen till vissa utvalda, vilket skapar mervärde för kunden och kan även 

öka försäljningen av säsongskort. Om inte så har varumärkets image 

åtminstone förbättrats.  

En vetenskaplig undersökning tyder på att både män och kvinnor är mindre 

benägna att gå på sportevenemang efter 24 års ålder (Funk D.C. et al. 2009). 

Aktiviteterna som nämnts är främst riktade till yngre, vilket är bra då de yngre 
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är mer benägna att gå på matcherna. Undersökningen som gjordes utgick från 

den australiensiska populationen men det anses i detta fall även gälla övriga 

världen då sportevenemang troligtvis är uppbyggda på liknande sätt.  

5.5. Marknadsföringsverktyg 

5.5.1. Sponsring 

Enligt (Grönkvist U 2000) är sponsring ofta förekommande inom sportens 

värld, vilket även är fallet för Färjestad BK. Man sponsrar inte mycket själva 

men har dock samarbete med både Brottsofferjouren och Friends. Däremot 

har Färjestad BK väldigt många sponsorer som nämns i empirin.  

Sponsringen är en stor del av Färjestad BKs totala intäkter, vilket framgår 

under intervjun. Därför är det viktigt för föreningen att upprätthålla de goda 

resultaten rent sportsligt och att ha många åskådare per match för att behålla 

dessa sponsorer. 

5.5.2. Annonsering 

Annonsering går ut på att sända ut betalda meddelanden från företagets sida 

via diverse medier som tidningar, tv, radio och internet för att få kundens 

uppmärksamhet. Detta är något Färjestad BK använder sig av i dagsläget. 

Färjestad BK nämner att en stor del av fansen är bosatta utanför Karlstad, i 

många andra mindre orter runt om i Värmland. Därför anser författarna att 

det är viktigt att man fortsätter använda sig av annonsering i lokal-tv. 

Idag fokuserar Färjestad BK mer på sociala medier istället för de traditionella 

medierna (det vill säga tv, radio, tidningar och internet). 15 Författarna tycker 

det är ett steg i rätt riktning och att man bör använda de sociala medierna i en 

större utsträckning och använda de traditionella medierna som ett komplement 

med tanke på att det är väldigt dyrt att annonsera via traditionella medier. 

Sociala medier däremot, är kostnadsfritt och författarna tror att det är 

framtidens sätt att synas på vilket leder till att det är viktigt för Färjestad BK 

att följa med i utvecklingen. (Burton S. & Soboleva A. 2011) nämner hur 

sociala medier används mer och mer som marknadskommunikationskanaler 

bland fler och fler företag, men även svårigheten med att mäta graden av 

effektiviten och effekten av instrumentet. 
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Att Färjestad BK har en bra Facebook-sida och ett aktivt Twitter-konto tros 

stärka dialogen mellan fans och förening. Sociala medier är en fördel då 

spridningseffekten är väldigt stark. Om en potentiell kund exempelvis gillar ett 

Färjestad BK event (ett event för exempelvis en match) så ser alla vänner till 

denna användare detta utan att Färjestad lagt en enda krona på att sända ut ett 

budskap till dessa. De potentiella kunderna drar således med sig ytterligare 

kunder via denna spridningseffekt. Fenomenet nämndes och diskuterades 

även i intervjun med Färjestad BK. Det är viktigt att påpeka att inte alla 

använder sig av sociala medier och därför bör man inte lägga för stor vikt vid 

annonseringen via dessa medier. Det är dock fler och fler som använder 

sociala medier så det är definitivt något Färjestad BK bör ha i åtanke för 

framtiden. 

5.5.3. Sales promotion 

Färjestad BK använder sig av kuponger för lösbiljetter, nämligen rabatter för 

studenter och familjer. Med ett sjunkande snitt för främst säsongskort anser 

Färjestad BK att kampanjer är något som ska jobbas vidare med för att få mer 

sålda lösbiljetter som ska täcka de minskande säsongskorten. 16 

Kampanjer är något författarna anser man bör fortsätta med. Med tanke på att 

säsongskortinnehavare minskar så innebär detta att flera supportrar går från 

frekventa besökare till fågångsbesökare. Så det anses viktigt att Färjestad BK 

jobbar fram kampanjer som kan vända fågångsbesökarna till frekventa 

besökare då det inte finns tillräckligt med invånare i Värmland för att locka 

olika besökare till varje match. Några idéer till kampanjer av detta slag kan 

vara:  

 Färjestad BK nämner själva användningen av så kallade pottbiljetter, 

som ett komplement till säsongskort. Där en kund har en möjlighet att 

köpa ett häfte med biljetter till 25-30 valfria matcher, som ett semi-

säsongskort.  

 För att spinna vidare på idén med pottbiljetter kan ett familjehäfte vara 

ett alternativ. Ett häfte på 20-30 biljetter kan distributeras fritt mellan 

familjens medlemmar och vilka matcher som ska ses och hur många 

som ska se just den matchen är valfritt. (Exempelvis om två av 

familjemedlemmarna går på tisdagsmatchen dras två biljetter ur häftet, 

om hela familjen går på lördagsmatchen dras fyra biljetter och det är 
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även möjligt att hela familjen avstår att gå på en match) I och med att 

köpa ett häfte blir styckpriset på biljetterna lägre. 

 Grupprabatt för stora grupper är också något man kollar på i Färjestad 

BK. Grupprabatt är bra då ”mun-till-mun” metoden används (folk drar 

kompisar och bekanta) vilket leder till att Färjestad BK inte behöver 

lägga ner lika mycket tid på att locka varje enskild person.  

5.6. Strategi 

5.6.1. SWOT-analys  

För att planera kommande åtgärder görs en nulägesanalys, SWOT-analys är en 

slags nulägesanalys där man utförligen går igenom företagets egna styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot (Karppi I et. al 2001). 

Enligt Färjestad BK17 själva är deras största styrka själva vinnarkulturen, de 

anser att de har många vinnare inom organisationen, vilket leder till att de hela 

tiden vill framåt och aldrig blir nöjda. Andra styrkor är att Färjestad BK har ett 

starkt varumärke och är en respekterad förening vilket underlättar vid 

spelarköp (många vill spela i Färjestad BK).  

En uppenbar svaghet som tas upp är hur Färjestad BK som organisation 

genom åren uppfattats som väldigt slutna. Det har inte varit någon stark 

samhörighet mellan klubb och supporter. Svagheten som tas upp är Färjestad 

BK medvetna om och satsar på att jobba på att bli bättre på den punkten. 

En möjlighet som finns, enligt författarna, är att förbättra och utveckla sin 

produkt (en hockeymatch) ännu mer, vilket också är syftet med denna uppsats. 

Det finns mycket mer att förbättra angående upplevelsen kring och utanför en 

hockeymatch för att skapa mervärde för kunden, vilket framgår om man 

studerar NHL matcher och dess klubbar.  

Ett stort hot är TV eftersom TV numera sänder alla Färjestad BK matcher 

under både grundserien och slutspelet, vilket inte var fallet förr. TV har 

utvecklat sin produkt och upplevelsen för TV-tittarna med exempelvis en 

studio med försnack, HD-sändningar, analyser, intervjuer med mera. 

Författarna anser att det blivit mer och mer bekvämt att se matcherna hemma 

i TV-soffan än live i arenan. För att spinna vidare på TV-problemet har 

författarna en teori. Om kunden köper ett Canal Plus paket för att kunna se 
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Färjestad BKs bortamatcher ingår även samtliga matcher live via TV, det finns 

inget erbjudande som låter en endast se bortamatcher (Canal Plus 2012). 

Därmed tros det att vissa kunder upplever det som onödigt att betala för en 

lösbiljett/säsongskort för Färjestad BKs hemmamatcher då man redan betalat 

för dessa matcher via TV. Frågan är om Färjestad BK kan omförhandla TV-

avtalet när det går ut, så ett erbjudande kan tas fram där endast Färjestad BKs 

bortamatcher sänds till ett lägre pris än vad helpaketet kostar. 

Påpekas bör dock att Färjestad BK tjänar stora summor pengar på dessa TV-

sändningar18, problemet är snarare att publiksnittet blir lidande. 

Bekvämligheten är speciellt ett hot för Färjestad BK då Värmlands län är 

relativt glesbefolkat vilket leder till långa pendlingsavstånd och begränsad 

kollektivtrafik.  

5.6.2. Benchmarking  

Benchmarking handlar om att jämföra den egna organisationens processer och 

strategier med de organisationer som anses vara bäst inom det specifika 

verksamhetsområdet (Karlöf B 2009). 

Färjestad BK försöker att, istället för att hämta inspiration från andra 

elitserieklubbar, ligga i framkant så att de andra organisationerna skall hämta 

inspiration från Färjestad BK. Färjestad nämnde dock själva hur de hämtar 

inspiration från Djurgården IF gällande biljettkampanjer då de anses vara 

duktiga inom detta område. Från NHL hämtas inte mycket inspiration från i 

dagsläget men anser att mer inspiration kan hämtas då NHL-klubbarna lyckas 

väldigt bra inom kampanjbiten. 19 

Att man ligger i framkant behöver inte alltid betyda att det är bara positivt. 

Hela elitserien kanske är på nedgång (hela elitserien kanske har ett sjunkande 

publiksnitt och minskade intäkter på publiksidan). Författarna gör ett 

antagande att det mycket möjligt kan vara så, utifrån egna erfarenheter med lite 

publik i andra stora arenor. Därför bör Färjestad BK kanske hämta inspiration 

utifrån, NHL eller från andra lyckade bollsporter.  

Förslagsvis hämta inspiration från NHLs sätt att skapa mervärde för kunden, 

skapa en upplevelse för kunden under matchen som gör hockeymatchen till 

mer än bara en match. Det är även vad författarna vill få fram med uppsatsen, 

att Färjestad BK bör jobba på ett liknande sätt. Färjestad BK själva instämmer 
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att mer inspiration bör hämtas från NHL men poängterar samtidigt att det 

finns vissa begränsningar i hur mycket som kan tas efter. NHLs organisationer 

befinner sig oftast i storstäder och har helt andra resurser att tillgå än svenska 

elitserieklubbar. Om organisationen i en svensk hockeyklubb har en 

heltidsanställd inom marknadsföring har en organisation i NHL 4-5 

heltidsanställda inom marknadsföringsområdet, så en NHL organisation är 

ofantligt mycket större.  

(Nourayi M.M 2006) menar på att benchmarking används för att sätta upp och 

följa företagets mål, lära sig om den egna organisationen samt hur man 

genomföra förändringar. Det ger även organisationen en bra grund för 

strategisk planering för att få en förståelse för eventuella styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot. Färjestad BK är inte främmande för förändring och 

förbättring och därför är benchmarking ett väldigt användbart verktyg. Ett 

exempel är hur Färjestad BK då kan få en bättre förståelse för orsakerna till 

det sjunkande publiksnittet och varför de anses vara för slutna av 

omgivningen. Med en bättre förståelse kan också åtgärder göras.  

För att använda en benchmarking metod krävs det ofta att organisationen 

utbyter information med en konkurrerande organisation för att kunna uppnå 

den förståelse som behövs för att göra förbättringar (Nourayi M.M 2006). 

Färjestad BK behöver därmed en partner, förslagsvis i elitserien, för att kunna 

uppnå detta.  

Påpekas bör att det sportsliga och hur laget spelar utgör en stor del av 

upplevelsen och anledningarna till varför folk går på matcherna. Ett exempel 

är Washington Capitals som ökade sitt publiksnitt avsevärt med 7.3 % och 

deras positiva TV recensioner ökade med 50 %, efter att ha vunnit sin division 

två gånger i rad(division utgörs av 5 lag i området) (Nourayi M.M 2006). Vilket 

visar att det kan finnas ett tydligt samband mellan lagets resultat och 

publiksnittet. Färjestad BK bör därmed upprätthålla sin höga standard rent 

sportsligt samtidigt som de implementerar nya arbetssätt för att locka mer 

publik. 

5.6.3. Differentiering  

I differentiering beslutar sig företaget för att rikta in sig på olika 

marknadssegment och sedan utforma specialanpassade erbjudanden/budskap 

för varje segment. Som företag försöker man rikta in sig på att bli mer 
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kundanpassande, och därmed uppnå fördelar gentemot konkurrenterna 

(Armstrong & Kotler 2007). 

Färjestad BK försöker i dagsläget jobba mer målgruppsanpassat. De har idag 

rabatter och erbjudanden för studenter och familjer vilket är mer förmånligt än 

det var tidigare. (Exempelvis kostade det cirka 1200 kronor för en familj på 

fyra personer att gå på en hockeymatch, vilket i dagsläget kostar 490 kronor) 

Färjestad BK har som tidigare nämnts sagt att TV är den största konkurrenten 

när det gäller ett sjunkande publiksnitt. Därmed gäller det för Färjestad BK i 

sin marknadsföring övertyga kunden om de unika upplevelserna som live 

hockey erbjuder, erbjudandena är mer förmånliga än vad det är att se 

matcherna via TV.  

5.7. Övrigt 

5.7.1. Faktorer till varför åskådare kan tänkas gå på en match 

Nedan förklaras några faktorer till varför folk kan tänkas gå på en match.  

Enligt (Hall J. et al. 2009) finns det olika människor och dessa har olika 

faktorer till varför de går på en match.  

Emotionell Faktor: Denna grupp av åskådare går på matcher främst på grund av 

att få uppleva en häpnadsväckande och rörande känsla. 

Bakgrunds- och frontfaktor: Människor inom denna grupp ser matchen som en 

helhetsupplevelse och därmed ska allting vara så bekvämt som möjligt. 

Tillexempel parkeringsplats, rena och fräscha lokaler samt tillgång till bland 

annat mat och dryck  

Lojala fans faktor: Denna grupp fokuserar främst på matchen i sig och lagets 

prestation. Allt annat är sekundärt. 

Social faktor: För denna grupp är den sociala biten det viktigaste, att umgås 

under matchen med familj och vänner.  

Övriga faktorer: Människor i denna grupp påverkas av om matchen går på TV 

eller inte och även om det går bra för laget eller inte.  

Det är viktigt för Färjestad BK att identifiera vilken eller vilka grupper som är 

störst och vilka grupper som ska fokuseras på. Viktigt är även att ta reda på 

anledningarna till varför åskådarna går på matchen och vilken vikt de olika 

faktorerna har (Hall J. et al. 2010). 
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6. Slutsats 

I slutsatsen redovisas slutsatser författarna dragit utifrån resultat och analys återkopplat till 

syfte. Syftet med uppsatsen var att ta reda på vad Färjestad BK kan förbättra rent 

upplevelse- och marknadsföringsmässigt för att vända den negativa trenden med ett 

sjunkande publiksnitt. Författarna kommer således att reflektera över vilka förbättringar 

som kan genomföras.  

I dagens samhälle är sport en stor del av många individers vardag. Sport är 

något man stöter på nästan dagligen. Med all konkurrens från alla sporter som 

utövas varje dag och som dessutom med dagens teknik och utbud sänds via 

TV, bör Färjestad BK erbjuda något speciellt för att kunna uppfylla kundernas 

önskemål och sticka ut i mängden.  

Färjestad BK har trots stora framgångar under 2000-talet (med hela 4 SM-guld 

och 8 finalframträdanden) upplevt ett sjunkande publiksnitt. Det verkar som 

att de sportsliga framgångarna inte längre är tillräckligt för att engagera och 

locka publiken till Löfbergs Lila Arena. Författarna tror att fansen runt om i 

Värmlands län har blivit aningen bortskämda med all framgång och för att de 

ska gå på matcherna igen, krävs det något extra. 

Varumärket Färjestad BK är väldigt starkt och de främsta anledningarna till 

detta tros vara de sportsliga framgångarna och vinnarkulturen man har byggt 

upp inom organisationen. Färjestad BK anser sig själva och utifrån 

allmänheten uppfattats som relativt slutna, vilket är ett rykte som 

organisationen vill bli av med. Genom att vara mer öppna och låta kunderna 

vara en del av föreningen stärks varumärket vilket får positiva följder som en 

mer mottaglig kundbas för marknadsföring. Vilket i slutändan kan leda till ett 

ökat publiksnitt. Färjestad BK verkar ha bra koll på sin marknadsföring och 

har idéer som följer de rätta trenderna (att man riktar sig mycket mot sociala 

medier vilket tros vara en växande och effektiv trend inom marknadsföring), 

vilket är väsentligt för att bibehålla det starka varumärket. 

Färjestad BK har sänkt priserna för vissa målgrupper och priserna är relativt 

låga, vilket är varför författarna anser att sänkta priser inte skulle leda till någon 

alltför märkbar skillnad i publiksnittet. Under uppsatsens gång har det 

poängterats att det är upplevelser i form av aktiviter och evenemang kring och 

utanför isen som Färjestad BK bör satsa på att förbättra. Detta skapar 

mervärde för kunden och produkten således blir mer prisvärd och mer än bara 

en hockeymatch, vilket betyder att en prissänkning inte är relevant. 
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Upplevelserna bidrar även till att kunderna känner sig mer delaktiga i Färjestad 

BK och känner den samhörigheten som klubben själva vill uppnå. 

Upplevelserna och aktiviteterna som föreslagits under uppsatsens gång är 

samtliga relativt billiga och enkla åtgärder, och tros leda till ett högre 

publiksnitt och ekonomisk vinst än vad en prissänkning skulle gjort.  

Det har blivit allt vanligare och bekvämare att se på elitseriematcherna via TV 

de senaste åren. TV tros vara den största anledningen till Färjestad BKs 

sjunkande publiksnitt. Därför är det ännu viktigare för Färjestad BK att skapa 

en upplevelse som är unik för åskådarna i Löfbergs Lila Arena. De bör 

betrakta en hockeymatch som ett helhetspaket istället för en enskild 

hockeymatch, där faktorerna kring hockeymatchen bör tas hänsyn till 

(renlighet, parkeringsmöjligheter med mera). Färjestad BK nämner hur de ofta 

försöker ligga i framkant men det behöver inte alltid vara positivt då hela 

elitserien kanske är på nedgång (hela elitserien kanske har ett sjunkande 

publiksnitt och minskade intäkter på publiksidan), därför bör de vidga sina 

perspektiv och eventuellt hämta inspiration globalt eller från andra sporter. 

När det kommer till att integrera de nordamerikanska strategierna, som NHL-

lagen använder sig av, i svensk ishockey har författarna insett under 

uppsatsens gång att det blir tämligen svåra att genomföra. De främsta 

orsakerna till att det blir svårt att implementera deras arbetssätt tros bero 

främst på skillnaderna i resurser (storlek på organisationerna samt de 

finansiella resurserna), på marknaderna (de flesta NHL-lagen återfinns i 

storstäder med avsevärt fler invånare än Karlstad) och supporterkulturen (i 

NHL saknas ståplats och sång i arenan). Det är inte bara städerna som är 

större utan även arenorna som är betydligt större än Löfbergs Lila Arena. 

Dock finns det en hel del inspiration att hämta främst gällande kampanjer och 

dels från de aktiviteter som används. 

Sammanfattat anser författarna att allting går hand i hand, alla steg i processen 

är sammanhängande vilket betyder att Färjestad BK måste ha alla bitar i åtanke 

för att lyckas vända den negativa trenden och få ett ökat publiksnitt. Ett starkt 

varumärke underlättar för en effektiv marknadsföring, en god marknadsföring 

övertygar kunder till att gå på matcher, för att kunder ska bli tillfredställda och 

uppleva kundvärde och därmed återkomma krävs en minnesvärd upplevelse 

vilket leder till ett ökat publiksnitt. Det ökade publiksnittet leder till en bättre 

stämning i arenan och berör även det sportsliga. De sportsliga framgångarna 

stärker varumärket och därmed har en positiv trend skapats.  
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Bilaga 1: Intervjumall 

 
Frågor till FBK. 

Namn  

Titel  

Antal år i 
förening 

 

 
1. Hur många anställda har föreningen? 

2. Hur är organisationen uppbyggd? 

3. Hur ser ägarstrukturen ut? 

4. Hur arbetar FBK med att marknadsföra sitt varumärke? 

5. Känner ni till och använder ni er av de fyra P: na? 

6. Använder ni er av sponsring? 

7. Använder ni er annonsering? 

8. Använder ni er av sales promotion (rabatter, kuponger, premiums, gåvor 

med mera)?  

9. Hur marknadsför ni er utanför isen i dagsläget? 

9.1. Vad kan förbättras? 

10. Bedriver ni några aktiviteter utanför isen? 

10.1. Om ja, vilka? 

11. Om ni skulle självrannsaka er egen organisation, vilka är era styrkor 

respektive svagheter? 

11.1. Ser ni några potentiella möjligheter, hot? 

 

12. Hur arbetar FBK med att marknadsföra sin produkt(match)? 

13. Upplever ni att er produkt är prisvärd (en biljett till hockeymatch)? 

13.1. Om ja, varför? 

14. Vilka anser ni är de största konkurrenterna (andra idrotter)i Värmland? 

15. Hur ser inkomstfördelningen ut i procent under en säsong? (fördelat på 

matchbiljetter, souvenirer, sponsorer, kiosker med mera) 
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16. Vad är era argument till varför man ska se matcherna live i LLA istället för 

att se matcherna hemma i soffan eller på krogen? 

 

17. Vilka prisklasser finns på matchbiljetter och hur är biljettsystemet 

uppbyggt? 

18. Hur stor andel har säsongskort? 

19. Vart och hur säljer ni flest matchbiljetter? (internet, Scalateatern, vid 

arenan) 

20. Vad var publiksnittet för förgående säsong (2011/2012)? 

20.1. Hur har utvecklingen sett ut sedan LLA byggdes och infördes 

som hemmaarena (september 2001)? 

21. Upplever ni ett sjunkande publiksnitt som ett problem? 

21.1. Om ja, varför? 

21.2. Vad tror ni detta beror på? 

 

22. Hur var stämningen under föregående säsong? 

23. Vad tycker ni det är som bidrar till en bra stämning? 

24. Tycker ni att stämningen berör det sportsliga under matchen samt 

upplevelsen för publiken? 

 

25. Anser ni att det går att förbättra upplevelsen under match? 

25.1. Om ja, på vilket sätt kan det förbättras? 

26. Hämtar ni någon inspiration från NHL, och dess klubbar? 

27. Anser ni även att det något att lära från sättet NHL-klubbar jobbar på?  

28. Hämtar ni någon inspiration från andra elitserieklubbar? 

29. Skiljer sig upplevelsen ni erbjuder gentemot andra elitserieklubbar? 

30. Upplever ni att elitserielag satsar mindre på upplevelsen kring matchen 

jämfört med NHL-lag? 

31. Tror ni att upplevelser samt aktiviteter på och utanför isen kan leda till ett 

ökat publiksnitt? 
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31.1. Tror ni även att en god relation mellan klubben och samhället 

kan leda till ett ökat publiksnitt? 

32. Tror ni det är viktigt att fansen upplever att de ”känner” spelarna eller kan 

relatera till dem på något sätt för att öka upplevelsen för publiken under 

matchen? 

32.1. Om ja, hur bör man göra för att uppnå detta? 

33. Vad värdesätter ni högst? Ekonomisk vinning eller åskådarnas upplevelse? 
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Bilaga 2: Intervjumall 

Frågor till supportrar.  

Namn  

Ålder  

Antal år som 
supporter 

 

 

1. Hur upplever du Färjestad BK marknadsför sig i dagsläget?  

2. Vad anser du varumärket Färjestad BK förknippas med?  

3. Vad gör ni som supporterklubb för era medlemmar?  

3.1. Aktiveter o.s.v.?  

4. Vad gör Färjestad BK för er som supportrar för att ni ska känna er delaktiga 

i organisationen (Evenemang, aktiviteter)?   

4.1. Kan ni påverka beslut som klubben tar?  

 

5. Upplever du att produkten är prisvärd (en biljett till hockeymatch)?  

5.1. Om ja, varför?  

6. Varför tycker du man ska se matcherna live i LLA istället för att se 

matcherna hemma i soffan eller på krogen?  

7. Upplever du att ett sjunkande publiksnitt är ett problem?  

7.1. Om ja, varför?  

7.2. Vad tror ni detta beror på?  

8. Har du några förslag på vad som kan göras för att öka publiksnittet?  

 

9. Hur var stämningen under föregående säsong?  

10. Vad tycker du det är som bidrar till en bra stämning?  
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11. Tycker du att stämningen berör det sportsliga under matchen samt 

upplevelsen för publiken?  

12. Hur mycket påverkar supporterklacken stämningen i arenan under en 

match?  

12.1. Påverkar detta även upplevelsen för de andra åskådarna?  

13. Vad tycker du kan åtgärdas från Färjestads sida för att ni som 

supporterklack ska kunna bidra till en ännu bättre stämning?  

 

 14. Anser du att det går att förbättra upplevelsen under match?  

14.1. Om ja, på vilket sätt kan det förbättras?  

15. Anser du att Färjestad kan lära något från sätten NHL-klubbar jobbar på?   

16. Bör Färjestad hämta inspiration från andra elitserieklubbar?  

16.1. Om ja, vilka anser du är ledande på denna punkt?  

17. Upplever du att elitserielag satsar mindre på upplevelsen kring matchen 

jämfört med NHL-lag?  

18. Tror du att upplevelser samt aktiviteter på och utanför isen kan leda till ett 

ökat publiksnitt?  

18.1. Tror du även att en god relation mellan klubben och samhället kan leda 

till ett ökat publiksnitt?  

19. Hur viktigt anser du som supporter det är med spelare som har sin rot i 

Färjestad BK (har Färjestad BK som moderklubb)?  

20. Tror du att det är viktigt att ni som fans upplever att ni ”känner” spelarna 

eller kan relatera till dem på något sätt för att öka upplevelsen under matchen?  

 

 

 

 





 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


