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Sammanfattning 

Titel: Marknadsföring inom idrottsföreningar – En studie om ishockey IdrottsAB i Stockholm 

Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi 

Författare: Joakim Lindevall & Johan Ericsson 

Handledare: Lars Vigerland 

 

Syfte: Syftet är att kartlägga och beskriva elitidrottsföreningars marknadsföringsstrategier och 

undersöka i vilken omfattning och hur man använder sig av de sju P: na från Marketing Mix.  

 

Metod: Vi har använt oss av en abduktiv ansats i denna forskning. Forskningen bedrevs i form av 

en tvåfallsstudie, studerade objekt är AIK Ishockey AB och Djurgården Hockey AB. En kvalitativ 

metod har nyttjats. Empirin har samlats in genom metodtriangulering i form av intervjuer, 

telefonintervjuer, studier av hemsidor och deltagande observation. Teorin har insamlats via 

vetenskapliga artiklar samt tidigare kurslitteratur.  

 

Resultat & slutsats: Resultatet visar att båda undersökta föreningar använder sig av alla 7:p från 

Marketing Mix i sin marknadsföring, dock i olika utsträckning. Exempelvis använder bägge två ett 

antal olika prisstrategier, men ingen till fullo. Vi har vidare urskiljt beståndsdelar från olika teorier 

men inte funnit någon övergripande strategi eller röd tråd. Marknadsföringsstrategin tycks snarare 

fokusera kring varje enskilt P från Marketing Mix med tonvikt på de delar man anser sig kunna 

påverka. Idrottens egenart samt föreningarnas begränsade marknadsföringsbudget försvårar arbetet. 

Föreningarna uttrycker en vilja att arbeta effektivare med sin marknadsföring men anser sig 

begränsade av olika anledningar. 

 

Förslag på vidare forskning: Det finns ett behov av en dynamisk prissättningsmodell anpassad för 

idrotten, forskning på detta område skulle kunna bidra till ökade publikintäkter. Forskning som 

visar huruvida marknadsföringsåtgärder resulterar i högre intäkter för idrottsföreningar vore läsvärt. 

Det vore även intressant om någon utförde samma studie som oss på annat studieobjekt med andra 

förutsättningar, t.ex. annat geografiskt läge, associationsform eller annan lagidrott.  

 

Nyckelord: IdrottsAB, Marknadsföringsmix, idrottsmarknadsföring 

 

 



 Abstract 

Title: A survey of marketing in sport organizations – A study of limited companies within hockey 

in Stockholm 

Level: Final assignment, Degree of Bachelor of Social Science with a major in Business  

Authors: Joakim Lindevall & Johan Ericsson 

Supervisor: Lars Vigerland 

 

Purpose: The purpose of this studie is to map and describe the marketing strategies of professional 

sport organizations and examine in what extent and how they apply the 7P’s of the Marketing mix.  

 

Method: We have used an abductive approach in this study. The research was conducted as a two 

case study, the studied objects are AIK Ishockey AB and Djurgården Hockey AB. A qualitative 

method has been used. The empirical content was collected by triangulation in form of interviews, 

telephone interviews, studie of webpages and participating observation. The theory was collected 

via scientific articles and literature.  

 

Result & Conclusions: The result indicates that both studied objects use all 7P´s of the Marketing 

mix, but in shifting extent. For example they both use a variety of different pricing strategies, but 

none of them to it’s full potential. Further on we have seen that some parts from different theories 

are being used but no overall strategy. The marketing strategy rather seems to focus on the 

individual P´s from the Marketing mix and especially on the parts they think they could influence. 

The unusual character of the sports industry and the scarce resources makes marketing difficult. The 

organizations express that they would like to be more effective when it comes to marketing but they 

feel restricted for several reasons.    

 

Suggestions for further research: There´s a demand within the sports industry for a dynamic 

pricing model, research in this area could contribute to increasing revenues from spectators. 

Research on whether marketing efforts result in higher revenues for sports organizations would be 

valued. It would also be interesting if someone executed the same study as us but studied different 

objects.  

 

Keywords: Sports organizations, Marketing mix, sports marketing 
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1 INLEDNING 

1.1.1 Marknadsföring 

Marknadsföring idag är en stor del av de allra flesta företag och i en värld präglad av hård 

konkurrens är företagens finansiella vinst ofta beroende av välfungerande marknadsföring. 

Det är av sekundär betydelse om företag utför finansiering, bokföring och administrering på 

ett tillfredställande sätt om de inte förstår vad kunden vill ha, samt identifierar var efterfrågan 

för deras produkter eller tjänster finns. Det spelar inte heller någon roll ifall företaget 

producerar produkter, tillhandahåller tjänster, är vinstdrivande eller drivs av andra syften. De 

måste alla använda marknadsföringsfunktioner för att förstå sina kunder.
1
  

 

Vad är då marknadsföringens roll inom företaget?  Enligt Moorman och Rust kan 

marknadsföringen ses som funktionen som förvaltar kontakten mellan företaget och 

konsumenterna. Den finansiella prestationen, relationen till kunderna samt nya produkters 

framgång är till mångt och mycket beroende av i vilken utsträckning marknadsföringen 

hanterar dessa kontakter . Vidare anser de att marknadsföringen kan öka sitt inflytande på 

företaget genom att utöka synen från det traditionella produktorienterade synsättet till att även 

fokusera på att leverera tjänster samt att ta ett större finansiellt ansvar.
2
 

 

Marknadsföring är således inte enbart att sälja produkter. Inte är det heller enbart likställt med 

reklam, dock är båda dessa exempel på olika marknadsföringstaktiker som blir extremt tydliga 

för konsumenten. Enligt Kotler är försäljning inte det primära målet med marknadsföring, och 

många företag har inte en avsevärd budget för reklam och annonsering. Detta är snarare 

slutsteget i en lång process som försiggår inom företaget och som kan benämnas 

marknadsföring. Beskrivet som en metafor med ett isberg är marknadsföring till stor del det 

som sker dolt under vattenytan medan konsumenten enbart ser den lilla del ovan vattenytan 

som representeras av säljprocessen samt reklam.
3
 Marknadsföring handlar idag inte enbart om 

att sälja företagets produkter till konsumenten utan handlar i större utsträckning om att 

tillfredsställa deras behov, samt att kommunicera ut en fördelaktig bild av företaget. 

                                                 
1
 Kotler, Philip, et al. Marketing Management, 2009, sid.4. 

2
 Moorman C, Rust T, 1999. 

3
 Kotler, Philip, et al. Marketing Management, 2009, sid.7. 
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Framgångsrika företag är marknadsdrivna och anpassar sina produkter efter kundernas 

önskemål.
4
  

 

1.1.2 Marknadsföring inom idrotten 

Begreppet idrottsmarknadsföring är något tvetydigt och detta gäller både för akademiker och 

praktiker. Vissa menar att det enbart handlar om att få åskådare till matcherna eller 

evenemangen, medan andra menar att det skall definieras mycket bredare. Så exakt hur skall 

vi definiera idrottsmarknadsföring? När man tidigt pratade om detta ämne menade man allt 

som oftast marknadsföring genom idrott, exempelvis genom sponsring. I förlängningen ett 

användande av idrott som ett medel att marknadsföra sina andra produkter. Denna definition 

saknar en viktig komponent och detta uppmärksammades av Gray och McEvoy som menade 

att det bortsågs ifrån marknadsföring av sport. Detta innebär att man applicerar befintliga 

marknadsföringsteorier för att sälja produkter och upplevelser direkt till idrottsutövare och 

åskådare.
5
 Det är den andra delen som vi i denna uppsats primärt kommer att fokusera på. Det 

finns dock ingen klar definition över begreppet men vi anser att den ovan nämnda tydliggör 

andemeningen, marknadsföring utförd av exempelvis föreningar för att inbringa inkomster till 

klubben samt näringslivets försök att använda idrottens dragningskraft för att sälja sina egna 

produkter.  

1.2 Problembakgrund 

1.2.1 Kommersialisering av idrotten 

Kommersialiseringen av den svenska idrotten tar sin början 1967 då Riksidrottsförbundet 

beslutar att avskaffa amatörbestämmelserna.
6
 Den nordiska idrottsrörelsen hade under den 

första hälften av 1900-talet starkt präglats av det amatöristiska idealet
7
 men gick nu in i en fas 

som brukar kallas professionaliseringen av den svenska idrotten, som helt enkelt innebar att 

man gick från lek till allvar. Utöver de etiska och moraliska aspekterna var det nu fritt fram att 

tjäna pengar på idrott.
 8

 Detta var något som inte bara återspeglades på utövarna utan krävde 

även att idrottsföreningarna hade en rationell organisation med formellt kompetent personal 

som antingen var hel- eller halvtidsanställd. En sådan organisation kräver kapital och det är 

                                                 
4
 Mckenna, Regis, 1991 

5
 Fullerton, Merz, 2008 

6
 Petersson, Tomas. En allt allvarligare lek, 2002, sid.397 

7
 Peterson Tomas. Idrott i förändring, 2005, sid.12  

8
 Peterson Tomas. En allt allvarligare lek, 2002, sid.399 
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här kommersialiseringen kommer in i bilden. Idrotten öppnade sig mot de två centrala 

aktörerna i samhället; staten och marknaden.
9
  

 

Den första aktören, staten, möjliggjorde denna process genom framför allt en stor förändring. 

Samma år som amatörbestämmelserna avskaffades beslutade Riksdagen om reformer inom 

bidragsområdet som främjade den svenska föreningsverksamheten tack vare tillströmning av 

kapital i form av bidrag. Idrottsföreningarna fick nu möjlighet att utveckla en helt ny typ av 

organisation som allt mer liknade medelstora företag med löneanställda tränare, 

kanslipersonal, klubbchefer och ekonomer med den stora skillnaden att man inte verkade i 

vinstdrivande syfte.
10

 Föreningarna som enligt marknadens lagar nu var tvungna att prioritera 

likviditet och produktivitet kunde inte längre skötas av ”glada amatörer” utan krävde 

rationalitet, effektivitet och förutsägbarhet på så väl det organisatoriska som det sportsliga 

planet. Kompetensen som rekryterades till föreningarna var en förutsättning för 

kommersialiseringen av idrotten och man kan konstatera att idrotten kapitaliserades [sic] i och 

med avskaffandet av amatörbestämmelserna. Pengar var inte längre ett hinder, utan en 

möjlighet.
11

  

 

Den andra centrala aktören i samhället, marknaden, bidrog till kommersialiseringen av 

idrotten. Det som lockade marknaden till arenaidrotten var framförallt tävlingen samt att utse 

en vinnare, som i sin tur kunde användas som identifikationsobjekt för produkter och 

varumärken. De kommersiella krafterna förändrade även identiteten på föreningarnas 

styrelser, dessa bestod nu inte enbart av människor som bara såg till det sportsliga, utan även 

av personer med nya idéer om de ekonomiska aspekterna. Den enskilt största kommersiella 

hävstången för idrotten är utan tvekan massmedias bevakning och då framförallt TV. 

Sändningsrättigheter köps idag för stora summor som investeras i idrotten och dessa medier 

har självklart ett stort inflytande över utformning.
12

 Rättigheterna för att sända Elitserien i 

ishockey säsongen 2014/2015 och framåt såldes för ca 325 miljoner kronor per säsong.
13

 

 

Oberoende av professionaliseringen av idrotten förändrades även samhället, det skedde en 

förändring i människors konsumtionsbeteende. Människorna var inte enbart intresserade av de 

                                                 
9
 Peterson, Tomas. En allt allvarligare lek, 2002, sid.399 

10
 Ibid, síd.399f 

11
 Ibid, sid.400 

12
 Ibid, 2002, sid.402 

13
 http://www.idrottensaffarer.se/tv-nyheter/2013/03/elitserien-sald-for-13-miljarder - senast  kontrollerad 2013-

05-14 kl.16:20  

http://www.idrottensaffarer.se/tv-nyheter/2013/03/elitserien-sald-for-13-miljarder
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massproducerade konsumtionsvarorna som fyllde de grundläggande behoven, man ville hitta 

produkterna som hade det där ”lilla extra”. I idrottens fall handlade det inte bara om att vinna, 

man skulle göra det på ett underhållande och spektakulärt sätt. Arenan var inte längre enbart 

en spelplats utan också en plats som symboliserade underhållning. Oavsett om det handlande 

om en konsumtionsvara eller en idrottsförening så blev varumärket extremt viktigt. 

Konsumenterna ville framstå som unika med hjälp av sin livsstil och idrotten blev här en 

möjlighet att differentiera sig. Underhållning i alla dess slag blev allt vanligare och det 

spenderades allt mer pengar på kultur och underhållning. I och med den här utvecklingen blev 

idrott allt mer en fråga om underhållning. Man sålde inte bara tävlingen eller matchen, utan 

man paketerade den tillsammans med den publika inramningen. Idrott blev ett spektakel som 

skapades i symbios mellan utövare, publik, föreningar och sponsorer.
14

 Denna 

kommersialiserings- och professionaliseringsprocess har naturligtvis även skett 

internationellt, där framför allt USA har legat i framkant för denna utveckling.
15

 USA var 

även platsen där tanken om idrott som underhållningsupplevelse började. På 1970-talet 

anställde det amerikanska fotbollslaget Dallas Cowboys professionella modeller vars uppgift 

var att dansa och underhålla publiken från sidlinjen. Detta har utvecklats vidare och idag är 

musikuppträdanden, maskotar och liknande en del av helheten som fullgör grundprodukten, 

matchen.
16

  

1.2.2 Bolagisering av idrotten 

I maj 1999 beslutade Riksidrottsstämman att tillåta föreningar anslutna till 

Riksidrottsförbundet (RF) via respektive specialförbund (SF) att överlåta sin deltaganderätt i 

SF:s tävlingsverksamhet till ett IdrottsAB.
17

 I RF:s stadgar kapitel 11 § 3 behandlas IdrottsAB 

och hur dessa skall förhålla sig till upplåtande förening, SF och RF. En av de mest 

omdiskuterade bestämmelserna är att upplåtande förening måste ha majoritet i 

bolagsstämman.
18

 Fördelarna med att överlåta sin spelrätt till ett IdrottsAB är bl.a. tydliga 

skatteregler och möjlighet att få in kapital till elitverksamheten.
19

 Det skall dock tas i 

beaktande att idrottsAB till skillnad från ideella föreningar lyder under aktiebolagslagen, detta 

innebär bl.a. momsredovisningsskyldighet, skyldighet att betala statlig inkomstskatt och 

fastighetsskatt. IdrottsAB kan även bli skyldig att betala polisnotor för bevakning av 

                                                 
14

 Petersson, Tomas. En allt allvarligare lek, 2002, sid.403f 
15

 Bauer Hans H, Sauer Nicola E, Schmitt Philipp.2005  
16

 Besanko, David, et al. Economics of strategy, 2013 sid.279 
17

 Malmsten, Krister, Pallin, Christer. Idrottens föreningsrätt, 2005, sid.123 
18

 Riksidrottsförbundets Stadgar, 2011, Kap.11 § 3 
19

 Backman, Jyri. Idrottsjuridik, 2008, sid.30 
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arrangemang man anordnar, samt att de inte längre har rätt att nyttja subventionerade 

arbetsgivaravgifter.
20

 I och med beslutet om IdrottsAB som kom 1999 är det alltså fullt 

legitimt att bedriva en idrottsverksamhet med vinstsyfte.
21

  

1.2.3 Ekonomiska problem 

Ett ämne som diskuterats allt flitigare i media under senaste år är många föreningars/ 

idrottsAB:s undermåliga ekonomi. Ett aktuellt exempel är Leksands IF Ishockey AB vilket 

uppmärksammats av Jan Bengtsson på Svenska Dagbladet och SVT:s Uppdrag Granskning. 

Leksands IF Ishockey AB har enligt sin årsredovisning från 2012-04-30 skulder på omkring 

160 miljoner kronor och har de senaste fyra åren gått med förlust, detta ledde till att man 

2012-12-12 inledde en företagsrekonstruktion. Föreningar som AIK Ishockey och Borås HC 

är två exempel där rekonstruktioner inte kunde genomföras och i enlighet med RF:s stadgar så 

degraderades föreningar en division, vilket ledde till uteblivna intäkter. Dessa problem är inte 

begränsade till enbart ishockey eller Sverige. Forskning på området från 2010 har försökt 

påvisa vilka orsaker som ligger bakom att europeiska toppklubbar i fotboll drabbas av 

ekonomiska problem, trots stora intäkter
22

. Faktumet att det finns vetenskaplig forskning på 

området visar att det finns reella problem med ekonomin inom idrotten, samt att problemet tas 

på allvar. 

1.3 Problemdiskussion 

1.3.1 Produkt eller tjänst 

Vår problemdiskussion kommer initialt att fokusera på hur vi ska kategorisera och klassificera 

det som klubbarna erbjuder. I disciplinen marknadsföring brukar man tala om sju olika 

kategorier. Vi kommer enbart att fokusera vår diskussion på kategorierna Produkt, Tjänst, 

Evenemang och Upplevelse eftersom det enligt oss endast är här idrotten kan placeras in. Vi 

har således valt bort kategorierna Människor, Plats och Idéer. 

 Produkt: Det som kännetecknar produkter är att de är fysiska objekt som t.ex. en bil. 

Att fokusera på en fysisk produkt är det klassiska sättet att se på marknadsföring och 

detta härstammar från bondesamhället. 

                                                 
20

 http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_112/scope_128/ImageVaultHandler.asp -  senast kontrollerad 2013-

04-22 kl.15:37 
21

 Petersson, Tomas. En allt allvarligare lek, 2002, sid.400 
22

 Solberg, Harry Arne, Haugen, Kjetil K., 2010 
 

http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_112/scope_128/ImageVaultHandler.asp
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 Tjänst: En växande del av marknaden fokuserar sina aktiviteter kring tjänster. 

Begreppet tjänst inkluderar t.ex. flyg, hotell, frisör, underhåll och reparationer, banker 

och läkare.  

 Evenemang: Exempel inom denna kategori är konserter, bokmässor och utställningar. 

Inom denna kategori talar man även om globala idrottsevenemang såsom Olympiska 

Spel och Världsmästerskap i fotboll.   

 Upplevelser: Här brukar man framför allt tala om nöjesparker som exempevis 

Disneyland och Legoland. Men det finns även en växande marknad för unika 

upplevelser som t.ex. safari, dyka med hajar eller skidåkning i alperna.
23

 

Kategorierna är icke exkluderande och exempelvis en middag på en restaurang är både en 

produkt och tjänst, då man både får mat (fysisk produkt) samt blir serverad (tjänst)
24

. Detta är 

bara ett exempel där flera kategorier överlappar varandra och där försäljningsobjektet ibland 

kan vara svår att placera in i bara en kategori. Med beaktade av kategorierna ovan torde det 

vara lockande att ge elitidrotten epitetet ”evenemang” men vi uppfattar att denna kategori 

innefattar så kallade ”Megaevent” som inte anordnas med samma frekvens, samt att 

omfattningen av dessa är mycket större. Olympiska Spel och VM i fotboll anordnas vart 

fjärde år och pågår under cirka en månad. De föreningar vi studerar anordnar matcher upp till 

tre gånger i veckan under pågående säsong, samt varaktigheten uppgår enbart till ett fåtal 

timmar. Platsen där ”Megaeventen” anordnas skiftar ständigt mellan nationer, medan våra 

studerade objekt arrangerar tävlingarna på samma återkommande plats. Man kan även tänka 

sig att placera in idrotten i kategorin upplevelser men detta är i vårt tycke inte helt korrekt. 

Denna kategori tycks innefatta konstruerade upplevelser. Jämför man med upplevelseresor 

skulle en resa till London för att titta på fotboll placeras in här, i alla fall utifrån resebolagets 

syn.  

 

Så var placerar man då in elitidrotten och dess aktiviteter? I media pratas det ofta om idrotten 

som produkt, dock tror vi inte att hänsyn då tas till definitionen ovan. I definitionen av 

produkt går det inte att klassificera in idrott då det inte handlar om en fysisk produkt och med 

detta i åtanke ligger det möjligtvis närmare till hands att kalla det för en tjänst. Likt 

restaurangexemplet ovan tror vi inte det går att placera in idrotten i en kategori. Det finns 

inslag av produkt i form av exempelvis förtäring och souvenirer. Dock är det primärt tjänsten 

                                                 
23

 Kotler, Philip, et al. Marketing Management, 2009, sid.8f 
24

 Ibid, sid.8 
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att bevittna matchen som åskådaren köper och föreningarna erbjuder. Oavsett hur man väljer 

att kategorisera idrotten är det något som i allra högsta grad kan inkluderas i 

marknadsföringsdisciplinen. Detta antagande styrks även av Metcalfe: ”perhaps the most 

visible and far-reaching example of sport as a marketable product is professional team sport”
 

25
.
 
Med detta sagt innehåller naturligtvis idrotten element från alla ovan beskrivna kategorier 

och är således inte enkelt placerat. De stora bollsporterna (ishockey och fotboll) brukar i 

dagspress övergripande kallas för produkt. Exempel på detta påstående är artiklar från 

Expressen
26

 och Idrottensaffärer.se
27

 som båda pratar om idrotten som en produkt, detta är 

enbart två av flertalet artiklar som styrker tidigare yttrande. Vi kommer fortsättningsvis i 

denna uppsats, med tidigare diskussion i beaktande, att kalla idrotten för en produkt. Vi vill 

dock förtydliga att vi inte strikt klassificerar idrotten som en produkt utan, enbart använder 

ordet för att undvika missförstånd och skapa en genomgående term i resten av uppsatsen. 

1.3.2 Kravprofil 

I problembakgrunden har vi diskuterat kommersialiseringsprocessen inom idrotten. Vår avsikt 

har varit att belysa den förändring som skett inom idrottssektorn och de krav som nu ställs på 

idrottsföreningarna. Dessa krav blir tydliga även för marknadsavdelningen vars främsta 

uppgift är att generera intäkter till föreningarna. För att kunna erbjuda en attraktiv produkt för 

såväl besökare som sponsorer krävs ett systematiskt och professionellt arbetssätt. Inom 

idrottsföreningarna finns det en naturlig konflikt mellan sportslig framgång och ekonomiskt 

välmående. Samspelet mellan den sportsliga verksamheten och den ekonomiska 

verksamheten blir oerhört komplex. Detta tydliggörs i en forskning som visar att båda de 

undersökta föreningarna prioriterade sportslig framgång före ekonomiskt välmående. Vidare 

visar samma undersökning att klubbarnas administrativa avdelningar skulle kunna nå 

framgång genom innovativa och effektiva sätt att arbeta.
28

 Annan intressant forskning på 

området har visat att det främst inte handlar om att sänka kostnader eller öka intäkter, utan 

snarare att finna en balans mellan dessa. Föreningar som lyckas med denna balansgång har 

större möjligheter att undvika ekonomiska problem.
29

  

                                                 
25

 Mason S Daniel, 1999, sid.402 
26

 http://www.expressen.se/sport/hockey/elitserien/ager-fotbollen---nu-vill-han-kopa-elitserien/ - senast 

kontrollerad 2013-05-01 kl.12:38 
27

 http://www.idrottensaffarer.com/blogg/dan-persson/2012/05/produkten-ar-inte-bra-nog-for-att-locka-flera -   

senast kontrollerad 2013-05-01 kl.15:22 
28

 Doloriert, Clair, Whitworth, Kieran. 2011 
29

 Solberg, Harry Arne, Haugen, Kjetil K., 2010 
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1.3.3 Val av teori och tidigare forskning 

Det saknas befintliga marknadsföringsmodeller specifikt framtagna för idrotten. Detta gjorde 

att vi var tvungna att använda oss av en befintlig modell avsedd primärt för traditionella 

företag. Detta faktum innebar att vi ville ha en övergripande och allmän modell som vi kunde 

tillämpa på idrotten. En för snäv och tydligt definierad modell skulle vara svår att tillämpa på 

de specifika förhållanden som råder inom idrotten. Modellen Marketing mix beskrivs som en 

verktygslåda innehållande alla de element marknadsföraren kan använda sig av. Vårt mål med 

uppsatsen är att beskriva klubbarnas marknadsstrategi och det är möjligt att med hjälp av 

modellen beskriva kontentan av i stort sett alla marknadsstrategier.
 30

 Dessa egenskaper hos 

modellen gjorde den passande för vårt syfte. 

 

Tidigare forskning har vad vi kunnat urskilja huvudsakligen varit normativ, vilken typ av 

marknadsföring är effektiv när det handlar om underhållning? Vår forskning är å andra sidan 

deskriptiv, hur ser marknadsföringen egentligen ut? Tidigare forskning har gjorts på vad som 

attraherar besökare till biografer utifrån Marketing mix
31

. Denna undersökning valde att 

enbart fokusera på 4P från till Marketing mix, medan vi väljer att undersöka alla 7P:n. 

Forskningen bedrevs utifrån biobesökarnas perspektiv, vilka faktorer lockar dem att besöka 

biografer. Vår forskning bedrivs utifrån föreningarnas perspektiv, vi vill kartlägga hur de 

arbetar för att attrahera åskådare, inte hur effektiva de olika metoderna är gentemot besökarna. 

Undersökningen kring biografer rör inte idrott specifikt men det handlar likt idrott om 

underhållning. Vi har även hittat en kandidatuppsats i företagsekonomi från 2008, ” Hur 

lockas publiken till arenan?”, som beskriver idrottsföreningars marknadsföring delvis utifrån 

Marketing mix. Ytterligare en kandidatuppsats vi påträffat, ”En undersökning om hur 

idrottsföreningar kan utvecklas genom marknadsföringsstrategier” från 2011, beskriver 

idrottsföreningars marknadsföring, dock utifrån ett annat teoretiskt ramverk.  

1.4 Frågeställningar 

Har marknadsföringen inom idrotten professionaliserats likt idrotten i övrigt? Använder man 

sig av en eller flera av de 7P:na i marketing mix, i ett försök att locka åskådare samt skapa 

ekonomiska fördelar? Har man en strategi för sin prissättning som exempelvis 

prisdifferentiering eller tar man samma pris av alla åskådare? Försöker man framställa och 

profilera sig på ett medvetet sätt? Använder man sig av akademiskt framtagna 

                                                 
30

 Shapiro, P, Benson. 1985 
31

 Mohammadian, Mahmoud, Habibi,.Elham, Sezavar 2012 
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marknadsföringsmodeller? Hoppas föreningarna att enbart supportrarnas lojalitet ska locka 

dem till arenorna, eller arbetar de aktivt med sin marknadsföring?  

1.5 Syfte 

Syftet är att kartlägga och beskriva elitidrottsföreningars marknadsföringsstrategier och 

undersöka i vilken omfattning och hur man använder sig av de sju P: na från Marketing mix.  

1.6 Avgränsning 

Till och börja med har vi valt att avgränsa oss till Stockholm. Anledningarna till detta är att vi 

är boende i regionen vilket minskar restid och resekostnader, samt att vi besitter en god 

kännedom om föreningarna i området. Faktumet att vi är boende i regionen ökar även vår 

flexibilitet när det kommer till möjligheten att snabbt få till stånd intervjuer. Ytterligare en 

anledning till denna avgränsning är att konkurrensen i underhållningsbranschen är hård i 

Stockholm likt andra storstäder som t.ex. Göteborg och Malmö. Vill man inte konsumera en 

enskild klubbs produkter finns det en mängd andra idrottsevenemang att besöka, men även 

flertalet andra underhållningsformer som teater och konserter. Denna tuffa konkurrens gör 

möjligen att storstadsklubbarna måste arbeta hårdare med sin marknadsföring än klubbar från 

mindre orter. Forskning har visat att just tuff konkurrens tvingar företagen att experimentera 

med sin produkt för att göra den än mer attraktiv.
32

 Vidare har vi valt att avgränsa oss till 

ishockey och skälet till detta är att vi båda har en bakgrund inom sporten, både som ledare och 

spelare. Detta kan ge oss fördelar i och med ett redan befintligt kontaktnät och kännedom om 

sporten. Till sist har vi valt att avgränsa oss till de föreningar som bedrivs i aktiebolagsform. 

Föreningar som verkar inom denna företagsform får drivas med ett uttalat vinstsyfte och 

borde således vara mer likt ett traditionellt företag, vilket vi finner intressant. Ytterligare ett 

skäl till detta val är att vi enklare kan få tillgång till bokslut och årsredovisningar vid behov, 

eftersom de är offentliga handlingar. Detta innebär att de objekt vi kommer studera och 

kartlägga är Djurgården Hockey AB och AIK Ishockey AB eftersom de är de enda klubbar 

som passar in på ovan nämnda kriterier. 

 

  

                                                 
32

 Slater, F, Stanley, G, Hult, M, Tomas, Olson, M, Eric. 2010  
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1.7 Ordlista 

AIK   AIK Ishockey AB 

DIF  Djurgården Hockey AB 

Elitserien  Högsta ishockeyserien i Sverige 

Allsvenskan  Näst högsta ishockeyserien i Sverige 

PlayOff-serien  Kvalserie till Elitserien 

Klack  Sektion på arenan med hängivna och röststarka supportrar 

Hovet  Johanneshovs Isstadion i Stockholm (arena för DIF & AIK) 

Globen  Ericsson Globe i Stockholm (arena för DIF & AIK) 

 

1.8 Disposition 

2 Metod 

Här redogör och motiverar vi de val vi gjort under arbetets fortlöpande. Kapitlet börjar med 

en diskussion kring vetenskapligt förhållningssätt och objektivitet och sedan förklaras hur 

datan insamlats. 

3 Teori 

Kapitlet beskriver de teorier vi i arbetet använt oss av. Teorierna är uppdelade efter de 7 P:na i 

modellen Marketing mix och vi redogör för hur de kan användas inom idrottsmarknadsföring. 

4 Resultat 

Här redovisas den insamlade datan. Vi har valt att dela upp resultatet likt teorin efter de 7 

P:na, men även efter insamlingsmetod.  

5 Analys 

I det här kapitlet analyseras resultatet utifrån valda teorier och egna reflektioner. Analysen 

görs i löpande text av anledning att de olika delarna här får naturliga beröringspunkter. 

6 Slutsats 

Slutsats presenteras här utifrån analysen och syftet. Här lämnas även våra förslag till vidare 

forskning inom området. 
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2 Metod 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Den kunskapsteoretiska diskussionen nedan avhandlar primärt två inriktningar, det 

hermeneutiska samt det positivistiska synsättet. Det hermeneutiska synsättet präglas av en 

ambition att beskriva faktiska omständigheter i verkligheten, samt att ge en djupare förståelse 

för sammanhangen som bidrar till helheten. En del i detta synsätt är insikten att det inte går att 

planera allting i förväg med en föreställning att vi som forskare vet precis hur processen 

kommer att utvecklas. Vi är medvetna om att vi som forskare konstant är delaktiga i denna 

process, gör val och påverkas av den fortlöpande utvecklingen. Det hermeneutiska synsättet 

innebär även en acceptans för faktumet att den egna förförståelsen och tidigare lärdomar 

spelar en viktig roll.
 33

 Med vår bakgrund, beskriven i avgränsningen i åtanke, ligger det nära 

till hands att betrakta oss själva som hermeneutiker. 

 

Det positivistiska synsättet kännetecknas av större fokus kring hypotesprövning, kausalitet 

mellan variabler samt skapande av teorier som kan liknas vid vetenskapliga lagar. Personliga 

intervjuer kan förkastas som subjektiva p.g.a. att forskaren har en för stor del i processen.
 34

  

Vidare skall forskaren distansera sig från personliga känslor, något vi med våra känslor kring 

ishockey och de studerade objekten finner i stort sett omöjligt. Även detta tenderar att skifta 

vårt förhållningssätt mot det hermeneutiska. Ytterligare en stor skillnad mellan dessa synsätt 

handlar om att den positivistiska har fokus kring förklaring av mänskligt beteende, medan den 

hermeneutiska fokuserar kring en förståelse av mänskligt beteende
35

.  Denna distinktion samt 

faktumet att målet med denna forskning är att förklara snarare än att förstå gör att vi kan sägas 

vara positivister. 

 

Ett hermeneutiskt betraktelsesätt kräver som tidigare nämnt en större grundläggande 

förståelse kring en komplex omgivning. Detta betyder i förlängningen ett ytterst tidskrävande 

arbete och vår begränsade tidsram tillåter inte detta fullt ut. Vi betraktar oss själva således 

som positivister i viss mening men samtidigt som hermeneutiker i en annan och det är inte 

helt enkelt att placera denna forskning i ett fack. Det ska avslutningsvis nämnas att denna 

diskussion har sin plats i denna uppsats för att visa läsaren att vi är medvetna om dessa två 

                                                 
33

 Smythe, Elizabeth A, Ironside, Pamela M, Sims, Sharon L, Swenson, Melinda M, Spence, Deborah G. 2008 
34

 Ashworth, Peter D. 1997 
35

 Bryman, Alan, Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2003, sid.29 
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synsätt, samt internt fört en diskussion kring hur vi bör förhålla oss kring dessa 

kunskapsteoretiska frågeställningar.  

2.1.1 Objektivitet och värderingar 

Att krav på objektivitet ställs på all forskning kan verka oproblematiskt. Många skulle vilja 

hävda att forskning färgad av personliga åsikter och uppfattningar skall avfärdas som icke 

vetenskaplig. Dock har denna uppfattning blivit allt mindre vanlig och det finns i debatten 

idag en förståelse kring det faktum att forskarens uppfattningar påverkar arbetet.
36

 

Utgångspunkten är istället att forskaren skall vara medveten om svårigheten i att uppnå total 

objektivitet och därför kontinuerligt under processens gång skall reflektera kring den 

påverkan han eller hon har på forskningen.
37

 

 

I vårt fall utmynnar beskrivningen ovan i huruvida vi är medvetna om vår påverkan samt tar 

den i beaktande. Att vi båda besitter gedigen hockeybakgrund gör möjligtvis oss blinda för 

faktorer som utomstående skulle reagera kring. Vi har kontinuerligt diskuterat detta och 

försökt se på faktiska omständigheter med öppna ögon. Hockeybakgrunden leder i vårt fall 

otvivelaktigt till en djup kärlek kring själva sporten. Dock tror vi inte detta påverkar oss i den 

riktning att vi skulle vilja försköna faktiska omständigheter. Vi beskriver i denna uppsats inga 

känsliga områden som skulle kunna förstöra uppfattningen om sporten och finner därför ingen 

anledning att idealisera omständigheter. Detta kan ställas i kontrast till en studie kring 

exempelvis ledares ansvar för ungdomar inom idrott, här finns hypotetiska sakförhållanden 

som skulle kunna skada idrotten. Den sista delen vi reflekterat kring handlar om sympatier 

med de studerade objekten. Vi besitter sympatier med skilda lag och vi tror att detta möjliggör 

en objektiv bedömning, den enas presumtiva vilja att försköna torde kuvas av den andras 

skilda ståndpunkt. 

 

                                                 
36
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2.2 Val av process 

En deduktiv process innebär att forskningen börjar i teorin för att därifrån deducera hypoteser 

som prövas i empirin.
38

 Den motsatta processen är induktiv och tar sin början i empirin för att 

sedan sluta i teorin. På detta vis blir teorin resultatet av en induktiv process.
39

 En abduktiv 

process kan beskrivas som en kombination av induktion och deduktion. Processen börjar i 

teorin, empirin insamlas och återkopplas till teorin
40

.    

 

Vi har med detta sagt valt att bedriva denna forskning med en abduktiv ansats. Detta innebär 

att vi började i empirin och observerade ett fenomen, för att undersöka detta valde vi sedan i 

teorin en lämplig modell. Denna del av forskningen fokuserade kring studier av det teoretiska 

ramverk som omgärdar de 7p: na i Marketing mix. Vi har efter skapandet av en teoretisk 

referensram vänt blicken mot empirin och insamlandet av data. Datan har sedan utvärderats 

och analyserats för att slutligen återkopplas till teorin. 

2.2.1 Tvåfallsstudie 

Fördelarna med fallstudier är att den uppmuntrar forskaren att använda sig av olika metoder 

för sin undersökning. Exempelvis kan observation av händelser kombineras med insamling av 

dokument och personliga intervjuer med individer involverade med de studerade objekten.
41

 

Fallstudier bedrivs även i naturlig miljö, där observerat fenomen existerar innan forskningen 

inleds och även efter dess avslutande.
42

 Genom att studera enskilda fall är målsättningen med 

fallstudier att införskaffa insikter kring det enskilda och därefter belysa det allmänna.
43

 Vår 

förhoppning är således att studier kring valda objekt renderar insikter som kan belysa allmänt 

förekommande faktorer. Det är av yttersta vikt vid val av objekt att detta sker genomtänkt och 

inte slumpmässigt
44

. Vårt val av studerade objekt motiveras i avgränsningen och diskussionen 

kring detta har varit omfattande mellan forskarna. 

                                                 
38

 Bryman, Alan, Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2003, sid.23 
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2.2.2 Metodtriangulering 

Metodtriangulering innebär att man beskådar fenomen ur mer än ett perspektiv, exempelvis 

genom olika datakällor, för att skapa en bättre förståelse. Metodtriangulering gör det möjligt 

att jämföra upptäckter från en metod med upptäckter från en annan. Om två olika metoder 

påvisar samma resultat är det rimligt att dra slutsatsen att de stämmer överrens med 

verkligheten.
45

 I vårt fall har trianguleringen möjliggjort viss kontroll av intervjuobjektens 

uttalanden och hemsidornas information. T.ex. har vi efter intervjuobjektens uttalanden kring 

kundundersökningar bekräftat förekomsten av dessa genom kontroll av hemsidor.  Deltagande 

observation är en metod vi använt oss av, för att i större utsträckning kunna validera insamlad 

data. Tack vare användandet av denna metod har vi kunnat bekräfta eller förkasta 

intervjuobjektens uttalanden rörande förekomsten av vissa fenomen. Under forskningen har 

vår ambition varit att kontrollera all insamlad data med hjälp av olika metoder för att 

säkerställa dess tillförlitlighet. 

2.3 Val av undersökningsmetod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod för att kunna besvara syftet med denna 

uppsats. Kvantitativ forskning tenderar att fokusera kring generalisering, medan kvalitativ 

lägger fokus på förståelse.
46

 Syftet med denna uppsats är inte primärt att generalisera 

resultaten till en större population, utan snarare att skapa en djupare förståelse kring två objekt 

samt att beskriva faktiska förhållanden. Självfallet är vår förhoppning att resultaten från denna 

forskning trots allt skall kunna generaliseras till föreningar med liknande förutsättningar. 

Dock är en djupare förståelse kring våra två studerade objekt en förutsättning för möjligheten 

till en analytisk generalisering. Kvalitativa forskare har oftare ett mikro- snarare än 

makroperspektiv. Detta innebär att man fokuserar på en begränsad del av det sociala rummet 

och inte har som mål att nå storskaliga samband och förklaringar
47

. Även detta styrker vårt val 

av metod då mikroperspektivet passar vårt syfte bättre än makroperspektivet.  
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Vårt val av undersökningsmetod styrks ytterligare i en artikel, kring just val av 

undersökningsmetod när det handlar om idrottsmarknadsföring.  

”Therefore, when the aims of sports market research are essentially exploratory, a qualitative 

approach can be used effectively. In other words, if the focus of the research is on gaining a 

broad understanding of marketplace issues, then a qualitative methodology is an ideal 

starting point.”
48

. 

2.4 Sekundärdata 

Vi har primärt nyttjat två olika typer av sekundärdata; vetenskapliga artiklar, tidigare 

kurslitteratur men även annan litteratur inom området idrottsmarknadsföring. Den andra typen 

av sekundärdata vi insamlat kommer ifrån studier av respektive förenings officiella hemsida 

samt deras årsredovisningar. En stor anledning till studierna av hemsidorna var att undvika 

överflödiga frågor vid intervjun som enkelt kunde besvaras tack vare detta förarbete. 

Förkunskapen vi inhämtat genom dessa studier, underlättade även konstruktionen av 

frågeschemat inför intervjun. De vetenskapliga artiklarna har hämtats ifrån SöderScholar samt 

Google Scholar. Vi har använt sökord som; sports marketing, idrottsmarknadsföring, 

Marketing mix (7p), idrott och kommersialisering, qualitative research osv.  

2.4.1 Källkritik 

Majoriteten av de vetenskapliga artiklar vi använt oss av är granskade innan publicering, s.k. 

”peer-reviewed”. Detta säkerställer en hög tillförlitlighet i dessa artiklar, p.g.a. att de är 

granskade av andra forskare. Faktumet att vi använt oss av tidigare kurslitteratur som är 

granskad av ansvarig lärare för respektive kurs höjer enligt vår mening tillförlitligheten. En 

del artiklar är något ålderstigna av den anledningen att vi i så stor utsträckning som möjligt 

önskat använda oss av originalartiklar, där teorierna ursprungligen presenterades. Risken med 

äldre artiklar och litteratur är att innehållet kan vara föråldrat, men teorierna vi valt används 

än idag, och vi har som ovan nämnt försökt använda ursprungskällan i så stor utsträckning 

som möjligt. Vad gäller föreningars egna hemsidor finns det självklara incitament att 

framhäva och försköna den egna verksamheten. Vi har under processen fortlöpande haft ett 

kritiskt synsätt, speciellt gällande föreningars egna hemsidor, men ändå valt att inkludera 

dessa eftersom vi ville bekräfta förekomsten av explicita fenomen. Exempel på dessa fenomen 

kan vara aktiviteter i samband med matcher samt länkar till officiella sociala medier. 
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2.5 Primärdata 

Vi har samlat in primärdata genom två stycken intervjuer med anställda på respektive 

förening, besök på en match arrangerad av DIF, samt telefonintervjuer med två personer som 

under säsongen 2012/2013 observerat en av AIK:s hemmamatcher. 

2.5.1 Intervjuer 

Intervjuer är den mest använda metoden i kvalitativ forskning.
49

 Vi valde att använda oss av 

personliga intervjuer när vi ville insamla data genom direktkontakt med föreningarna. 

Fördelen med intervjuer är att de ger en djupare förståelse än enkäter och det ger oss även en 

möjlighet att få en helhetsbild av rådande förhållanden. Vidare möjliggör det även för oss att 

förstå intervjupersonens bakomliggande resonemang, genom att intervjupersonen kan 

utveckla och förklara sina svar. Då vårt ämnesområde är något outforskat valde vi intervjuer 

eftersom de ger oss möjligheten att ställa relevanta följdfrågor utifrån de svar vi får, vilket 

inte är möjligt vid t.ex. en enkätundersökning. Att ämnet är outforskat gjorde det även 

komplicerat att på förhand konstruera en enkät som skulle inbringa relevant data och inte vara 

onödigt svår för respondenterna att besvara. Intervjuer är även lämpligt att använda i de fall 

forskaren vill komma i kontakt med en nyckelperson som kan erbjuda privilegierad 

information
50

. Faktumet nämnt i meningen ovan överrensstämmer med vår ansats, vi hade 

som mål att komma i kontakt med personer med nyckelpositioner i DIF och AIK. 

Anledningen till detta är att en del av den informationen vi behöver är svår att få åtkomst till 

utifrån och vi anser att intervjuer med nyckelpersoner i föreningarna är den enda möjligheten 

att få tillgång till denna information.  

 

Vi genomförde även två telefonintervjuer med personer som under säsongen 2012/13 besökt 

matcher arrangerade av AIK. Detta gjordes för att kompensera faktumet att vi inte hade 

möjlighet att själva fysiskt närvara på ett av dessa arrangemang. Vi valde att genomföra dessa 

intervjuer via telefon eftersom vi uppmärksammade behovet av att genomföra dessa sent i 

processen. Detta gjorde det svårt att finna lämpliga tillfällen att träffa dessa två individer 

personligen, vilket resulterade i valet att istället utföra telefonintervjuer. 
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2.5.1.1 Val av intervjuteknik 

Vi har för de personliga intervjuerna valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer. 

Detta innebär att man har ett frågeschema (se bilaga 1). att förhålla sig till, men det fanns även 

möjligheter till följdfrågor eller annan ordningsföljd av frågor
51

. Semi-strukturerade intervjuer 

möjliggör även för den intervjuade att utveckla sina tankar samt gå in mer utförligt i vissa 

ämnen
52

. Dessa karakteristika hos den semi-strukturerade intervjun lämpade sig väl med vårt 

syfte i åtanke. Då vi hade svårt att förutse hur intervjuerna skulle arta sig, samt vilken 

utsträckning intervjuobjekten var villiga att delge preciserad information kring deras 

strategier, ville vi inte bli låsta vid en intervjumall och riskera korta och icke uttömmande 

svar. Vi ville även ha möjlighet att göra nerslag och fördjupa oss i frågor som uppstod under 

intervjun. Vår önskan var även att ge objekten möjlighet att själva resonera och fördjupa 

diskussionen i ämnen de fann intressanta. Ostrukturerade intervjuer valdes bort av den 

anledningen att vi hade specifika frågor som vi sökte svar på, samt att vi hade begränsad tid 

och således inte ville ödsla tid på, för vår undersökning, irrelevanta ämnen. 

 

Telefonintervjuerna genomfördes som strukturerade intervjuer, med en på förhand 

konstruerad mall (se bilaga 2). Tanken bakom detta var att vi ville komplettera vår egen 

observation av en match och således fick intervjuobjekten svara på samma frågor som vi 

gjorde under vårt besök. De svar vi eftersökte var specifika och vi eftersträvade inte förståelse 

kring bakomliggande resonemang utan önskade enbart fastställa förekomsten av explicita 

fenomen. 

2.5.1.2 Urval 

När det kom till val av intervjuobjekt för de personliga intervjuerna, var som sagt vår 

målsättning att komma i kontakt med personer med en sådan befattning att de kunde tänkas 

besvara våra frågor på ett utförligt och tillfredsställande sätt. Vi valde därför initialt att 

kontakta respektive förenings marknadsavdelning via e-post. Valet att kontakta 

marknadsavdelningarna föll sig naturligt eftersom vårt syfte primärt rör föreningarnas 

marknadsföring. 

 

Personen som kontaktades på DIF:s marknadsavdelning valdes av den anledningen att han är 

ansvarig för evenemang och publik. Personen, med dennas befattning i åtanke, bedömdes 

                                                 
51
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inneha den information vi eftersökte och det föll sig naturligt att försöka genomföra en 

intervju. Även en person på marknadsavdelningen i AIK kontaktades. Denna person 

hänvisade oss vidare till deras VD, eftersom hon ansåg honom mer lämplig att besvara våra 

frågor. Vi fann denna lösning optimal och ett möte bokades. 

 

Vid urvalet av individer för telefonintervjuerna användes ett bekvämlighetsurval. Vi 

kontaktade personer i vår bekantskapskrets och hörde oss för vilka som besökt AIK:s 

matcharrangemang under säsong 2012/13. Vi hade som mål att intervjua personer som har 

sympatier med skilda lag, för att erhålla en nyanserad bild av arrangemanget. Valet föll på två 

personer, var av den ena sympatiserar med AIK och den andre med ett gästande lag. 

Personerna besökte arrangemangen vid två skilda tillfällen. 

2.5.1.3 Genomförande 

De personliga intervjuerna genomfördes i respektive förenings lokaler och efter 

överrenskommelse spelades intervjuerna in. Direkt efter att intervjuerna var avslutade 

påbörjades arbetet med att skriva ut respektive ljudupptagningen (se bilaga 3,4).  

 

Telefonintervjuerna genomfördes på högtalartelefon och spelades in efter godkännande av 

intervjuobjekten. Under samtalet fördes även anteckningar och direkt efter avslutat samtal 

sammanställdes intervjun skriftligt (se bilaga 5,6). Sedan genomfördes en s.k. 

respondentvalidering, sammanställningen skickades till objekten för att säkerställa att vi 

uppfattat deras svar korrekt.   

2.5.1.4 Utvärdering 

Utskriften av ljudupptagningen kan inte liknas vid en mekanisk process, utan talspråk måste 

snyggas till och redigeras för att göras förståelig för läsaren.
53

 Den nedskrivna 

ljudupptagningen förlorar därigenom en del av sin äkthet. Tyvärr hade inte de personer vi 

intervjuade personligen möjlighet att genomföra respondentvalidering p.g.a. tidsbrist. Vi 

försöker uppväga en del av avsaknaden av respondentvalidering genom att lyssna igenom hela 

ljudupptagningarna i sin helhet med utskrifterna framför oss. Vi har under hela 

intervjuprocessen varit medvetna om att personerna som intervjuades kan ha incitament att 

försköna omständigheter kring deras arbete. Detta diskuterades internt innan och efter 

intervjuerna för att säkerställa en kritisk syn på den insamlade datan. 
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En nackdel med telefonintervjuerna är att observationerna gjordes 2013-02-12 respektive 

2013-02-26 och att våra intervjuer utfördes 2013-05-01. Skillnaden i tid mellan 

observationerna och intervjuerna gör möjligtvis att objekten inte minns allting i detalj.  Trots 

denna brist valde vi ändå att inkludera dessa intervjuer eftersom vi annars skulle förbise en 

viktig empirisk källa, men informationen skall behandlas kritiskt. Det kan dock finnas en 

fördel med denna skillnad i tid. Observerade fenomen som erinras av personerna en tid efter 

besöken, har gjort bestående intryck och kan således betraktas som effektiva ur en 

marknadsföringssynpunkt. Har fenomenet däremot förträngts är det en indikation på en 

otydlig och inte fullt effektiv marknadsföringsåtgärd. Faktumet att objekten inte observerade 

matcherna med vårt syfte eller frågor i åtanke kan även vara en fördel, det ger oss möjligheten 

att se arrangemanget ur en ”vanlig” åskådares synvinkel.  

2.5.2 Observation av match 

En stor anledning bakom valet att besöka ett av undersökningsobjektens matcher var att 

besvara enkla frågeställningar på egen hand samt att få idéer till relevanta intervjufrågor. 

Exempelvis förekomsten av fysiska bevis är något som enklast observeras på plats. 

2.5.2.1 Genomförande 

Matchen ägde rum 2013-03-13 mellan DIF och Örebro Hockey i PlayOff-serien. Matchen 

spelades på Hovet och forskarna observerade matchen från långsidan. Innan matchen 

konstruerades frågor kring arrangemanget som kunde tänkas besvaras genom besöket. 

Forskarna besökte matchen i sällskap av en person utan ishockeybakgrund och vana att 

besöka idrottsevenemang. Personen var efter och under besöket även delaktig i att besvara 

våra frågor. 

2.5.2.2 Utvärdering  

En uppenbar nackdel med genomförandet av denna del av forskningen är att vi inte 

personligen hade möjlighet att besöka ett av AIK:s matcharrangemang. Anledningen till detta 

var att AIK missade slutspel och därmed avslutat sin säsong innan vi uppmärksammade 

behovet av att fysiskt besök. Anledningen till valet att inkludera en person utan 

hockeybakgrund var att få en skild bild av arrangemanget. Vår bakgrund och vana att besöka 

liknande arrangemang innebär möjligtvis att vi bortser från fenomen som för en 

förstagångsbesökare kan uppfatta som betydande för upplevelsen.   
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2.5.3 Resultatets giltighet  

Validitet rör huruvida resultatet är exakt och träffsäkert, detta kan säkerställas genom 

exempelvis metodtriangulering eller respondentvalidering.
54

 Vi har i denna undersökning 

använt oss av en form av triangulering, inhämtning av data har skett genom intervjuer, studier 

av hemsidor men även fysiska besök. Respondentvalidering har utförts i de fall det varit 

möjligt. 

 

Med forskningens tillförlitlighet avses om resultatet och slutsatserna skulle bli desamma om 

en annan forskare utförde studien
55

. Vi har till att börja med varit noga med att utförligt 

beskriva hur vi gått tillväga för att säkerställa att läsaren kan följa med i processen och förstå 

våra val. Vi har även valt att inkludera intervjuerna i sin helhet som bilaga för att läsaren skall 

få möjlighet att själv tolka svaren. Naturligtvis gör vår förkunskap i ämnet ishockey att 

forskare med annorlunda bakgrund skulle kunna tolka insamlad data på ett annat sätt. 

 

I vilken utsträckning kan vårt resultat överföras till andra liknande fall, denna fråga rör 

studiens generaliserbarhet
56

.  Vi tror resultatet kan generaliseras till en större population, dock 

måste hänsyn tas till varje förenings specifika förutsättningar, exempelvis ägarförhållande av 

arena eller publikunderlag kan skilja sig åt och således påverka. Vidare tror vi inte att det är 

hockeyns egenart som begränsar generaliserbarheten, utan snarare externa faktorer som 

karakteriserar den geografiska platsen. Det är troligare att resultatet kan generaliseras till 

exempelvis storstadsklubbar i fotboll än en hockeyförening verksam i en mindre ort. 

Konkurrensen på en mindre ort vad gäller underhållning och annan idrott är rimligen mindre. 

Dessa förhållanden gör troligtvis att föreningar på mindre orter använder en annan 

marknadsföringsstrategi, det är enklare för dem att synas. 
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3 Teori  

 

När det talas om Marketing mix åsyftas vanligtvis ett begrepp som lanserades av Neil Borden 

i en artikel som heter ”The concept of the marketing mix”. Borden kallade marknadsföraren 

för en ”mixer of ingredients”, en person som konstant är ständigt involverad i att på ett 

kreativt vis skapa en mix av marknadsföringsåtgärder i sin strävan efter ett lönsamt företag.
57

 

Den som tog modellen ett steg vidare var Jerome E. McCarthy som var först att klassificera 

marknadsföringsaktiviteter in i fyra stycken breda kategorier. Något som han kallade för ”the 

4Ps of marketing”, dessa kategorier var; Pris, Plats, Produkt och påverkan.
58

  

 

Denna modell har sedan reviderats ytterligare till att innefatta 7P; Personal, Process och 

Fysiska bevis (physical evidence) som används i de fall produkten är att betrakta som en 

tjänst.
59

 Enligt Kotler går vi mot ett serviceperspektiv, detta betyder enligt honom att alla de 

7P: na är tillämpbara både för produkter och tjänster.
60

 De 7P: na representerar de olika 

redskap som företaget kan använda sig av för att påverka kunden.  

 

 

Figur 1; 7P, Marketing Mix  

                                                 
57

 Borden, Neil. 1964 
58

 Kotler, Philip, et al. Marketing Management, 2009, sid.17 
59

 Ibid, sid.17 
60

 Ibid, sid.19 

Marketing 
mix 

Pris 

Plats 

Produkt 

Påverkan 
Fysiska 
bevis 

Process 

Personal 



22 

 

3.1 Pris 

Pris handlar om mycket mer än att sätta siffror på en prislapp. Från början var priset något 

som förhandlades fram mellan köpare och säljare på en marknad. Denna typ av förhandling är 

fortfarande mycket vanlig i stora delar av världen. Traditionellt sett har priset varit en av de 

allra största faktorerna huruvida konsumenten väljer att köpa en produkt eller inte. Idag har 

även möjligheten för konsumenter att jämföra priser på nätet tillkommit.
61

 Hur företagen 

väljer att prissätta kan skilja sig åt. Större företag har ofta en marknadsavdelning som hanterar 

detta, medan det i mindre företag är chefen som bestämmer priset.
62

 Det finns många olika 

strategier för hur priset skall sättas samt hur det skall anpassas över tid och till olika segment, 

idrottsklubbar har möjlighet att använda dessa strategier för att locka åskådare till sina 

matcher. 

 

En möjlighet för klubbarna är att ändra priset beroende på vilken motståndare de möter. Ett 

topplag som kommer på besök kan rendera i ett högre inträdespris än ett mindre attraktivt 

lag.
63

 Denna typ av resonemang kring priser innefattas i teorin ”Dynamic pricing”. Denna 

teori innebär att företaget dröjer med prisbeslutet till dess att marknadsfaktorer är tillgängliga, 

så att företaget kan justera prissättnigen efter omständigheterna, dvs. hög efterfrågan leder till 

ett högt pris och lägre efterfrågan renderar i ett lägre pris. För idrottsföreningar kan dessa 

omständigheter vara: lagets sportsliga trend, spelares prestationer, väderförhållanden, 

tabellposition, motståndare samt matchens betydelse.
64

 En intressant prissättningsstrategi som 

klubbarna kan använda sig av beskrivs av Boyd och Boyd. De menar att en möjlighet för 

idrottsföreningar är att sätta ett lägre pris och på sätt vis locka fler åskådare till matcherna. 

Fler folk på matcherna leder till något de kallar för ”hemmaplansfördel”, vilket i 

förlängningen innebär en större möjlighet för laget att vinna matchen.
65

 

 

Prisdiskriminering innebär att företaget säljer sin produkt till två eller fler olika priser. En del 

i denna teori som kan användas av idrottsföreningar är ”Customer – segment pricing”, detta 

innebär att olika grupper av konsumenter betalar olika priser. Exempelvis skulle studenter 

kunna betala mindre än andra grupper för att besöka hockeymatcher.
66
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Föreningarna har i sitt geografiska område en ställning som kan liknas vid monopol och de 

kan kraftigt påverka hur priser sätts. De konkurrerar förvisso med annan typ av underhållning 

och andra lag inom samma idrott, men besitter en lojal kundgrupp som inte skulle kunna 

tänka sig att besöka ett rivaliserande lags matcher trots att deras biljetter är billigare.
67

 

Forskning från år 2012 menar att enbart förekomsten av svarta marknader för köp av biljetter 

till idrottsevenemang samt lediga platser är ett tecken på att prissättningen generellt sett är 

ineffektiv.
68

 

3.2 Produkt 

Den traditionella synen på en produkt är att det är något fysiskt som går att ta på, men denna 

syn är något enkelspårig i dagens läge. Istället är en produkt något som kan erbjudas på 

marknaden och skapa nytta eller tillfredsställa ett behov. Detta kan innefatta; en fysisk 

produkt, tjänst, upplevelse, event, information eller idéer. Det är inte längre tillräckligt att 

enbart fokusera kring en enskild produkt utan marknadsförare måste vara beredda tillföra 

ytterligare åtråvärda egenskaper för att vara framgångsrika. När en produkt skall säljas finns 

det olika nivåer, på varje nivå finns det möjlighet att öka den upplevda nyttan hos 

konsumenten
69

. 

 Den grundläggande nivån är där konsumenten får den nytta som han egentligen köper. 

Bor personen på hotell köper han vila och sömn, köper man en borr köper man 

implicit ett hål. Köper du biljett till en hockeymatch köper du underhållning. 

 På den andra nivån måste marknadsföraren förvandla den nytta konsumenten köper till 

en produkt. Ett hotellrum skall innehålla en säng, badrum och handdukar osv. Själva 

ishockeymatchen och arrangemanget måste här förvandlas till en konkret produkt.  

 På den tredje nivån skapas vad kunden normalt kan förvänta sig när han köper 

produkten. Hotellgäster förväntar sig en ren säng, rena handdukar, fungerande lampor 

osv. En åskådare på en hockeymatch förväntar sig självfallet att få bevittna själva 

sporten men även fungerande faciliteter, möjlighet att köpa mat och liknande samt att 

spelet flyter utan irriterande avbrott.  

 Den fjärde nivån är en utökad produkt som överträffar konsumentens förväntningar. 

Ett hotellrum kan ha gratis Wi-fi eller stor plasma-tv på rummet. På en ishockeymatch 

kan det vara underhållning i pausen, aktiviteter för barn eller tillgång till bar i pausen. 
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 Den femte och sista nivån är den potentiella produkten, detta omfattar allting som 

produkten kan bli i framtiden. Här försöker företag hitta nya sätt att tillfredsställa sina 

kunder. Hotellet kan erbjuda fruktskålar till sina kunder.
 70

  Hockeyklubbar kan 

erbjuda möjligheter att interagera med spelare efter matcher eller liknande.  

Besökare på idrottsevenemang förväntar sig att vissa saker skall finnas, dock finns det en 

möjlighet för klubbarna att arbeta med de två sista nivåerna för att få sin produkt att sticka ut 

ur mängden. Enligt Branch kan detta uttryckas som ”the marketer should work to 

create a customer experience for the fan who attends games”
71

, marknadsförarens uppgift är 

att skapa en upplevelse för besökaren, inte enbart spelet i sig lockar åskådare tillbaka till 

arenan. Antalet åskådare är inte enbart beroende på huruvida laget vinner, utan upplevelsen på 

plats påverkar minst lika mycket. Med detta i åtanke bör marknadsföraren fokusera på att 

utveckla produkten med aktiviteter runt matchen som förhöjer upplevelsen och får åskådarna 

att återvända till fler matcher.
72

 

3.3 Plats 

Plats refererar till den plats där själva produkten säljs, detta kan vara exempelvis hos 

återförsäljare eller på internet. Handlar det om en tjänst så är det platsen där tjänsten utförs, 

går man till läkaren är sjukhuset platsen. Inom idrotten handlar detta naturligtvis allt som 

oftast om arenan. Enligt Westerbeek och Shilbury bestäms marknadsföringsstrategin till stort 

av de begränsningar som sätts utifrån arenas beskaffenhet. Arenan är platsen där själva 

idrotten utövas men för fansen betyder den otroligt mycket mer, den kan för supportrar bli ett 

andra hem. Här har fansen upplevt höjdpunkter och bottennapp samt lärt känna vänner för 

livet.
73

 

Arenan har även en viktig roll när matcherna tv-sänds, att skapa en bra plats för kameran där 

bilden inte skyms på något vis är av viktig betydelse i fall man vill skapa en attraktiv 

sändning.
74

 

 

En annan viktig aspekt av platsen och arenan är säkerheten. Detta har debatterats flitigt i 

media och enligt Canter, Comber and Uzzell: “that the main reasons why football 
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spectators stopped going to the game were the occurrence of violence and the lack 

of safety at the ground.”
75

 Detta är något som klubbarna måste ta i beaktande, skall man gå 

och bevittna vad klubbarna erbjuder vill man känna sig säker. Hur viktig själva platsen är för 

olika supportrar är viktigt att veta för marknadsföraren när han säljer produkten. Hur man 

attraherar unga respektive äldre, trogna supportrar respektive besökare som inte går på idrott 

lika ofta skiljer sig åt.
76

 

3.4 Påverkan 

Detta begrepp innefattar alla de olika sätt företaget kan försöka att påverka potentiella kunder 

till att köpa deras produkt. Målet med marknadskommunikation kan även vara att informera, 

övertala eller påminna kunder om vad man som företag erbjuder. Enligt Kotler et al. finns det 

åtta olika sätt att kommunicera ut sitt budskap för att påverka potentiella kunder. Dessa ingår i 

modellen ”Marketing communication mix” och Påverkan är samlingsnamnet för alla delar i 

denna modell: 

 Annonsering – En ickepersonlig form av påverkan som ett givet företag betalat för att 

använda i ett försök att påverka potentiella kunder. 

 Säljfrämjande åtgärder – En blandning av olika kortsiktiga försök att skapa incitament 

hos kunden för att prova eller köpa produkten/tjänsten. 

 Event och upplevelse – Företagssponsrade aktiviteter eller program framtagna för att 

skapa varumärkesbyggande interaktioner. 

 PR och publicitet – En mängd olika program framtagna för att uppmuntra eller skydda 

ett företags image. 

 Direktförsäljning – Kommunikation direkt med kunder genom e-post, telefon eller 

internet i ett försök att påverka deras val. 

 Interaktiv marknadsföring – Aktiviteter online eller specifika program framtagna för 

att interagera med kunder i ett försök att skapa medvetenhet, förbättra image eller 

framkalla köp av olika produktkombinationer. 

 Word-of-mouth – Information som förmedlas från person till person, antingen genom 

samtal eller exempelvis mail. Befintliga kunder delar med sig av egna erfarenheter 

från tidigare köp av produkt ifrån företaget. 
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 Personlig försäljning – Interaktion som sker ansikte mot ansikte, detta görs för att 

presentera vad man erbjuder samt stimulera till köp.
77

  

Även på själva arenan finns det möjligheter för idrottsföreningarna att påverka sina kunder. 

Exempelvis under Australian Open, som är en tennisturnering, erbjuder arrangörerna sina 

kunder möjligheten att hyra en egen tennisplan för att själva kunna spela.
78

  

 

När dessa olika strategier för att påverka kunden tas fram är det av yttersta vikt att de olika 

kampanjerna förmedlar en bild av eventet som en rolig plats. Vill man nå barnfamiljer är det 

viktigt att de kan känna sig trygga. Vill man påverka en annan kundgrupp som exempelvis 

ungdomar är det nödvändigt att nå och attrahera dessa genom andra strategier. I båda dessa 

fall kan det vara fördelaktigt att använda sig av exempelvis bilder från tidigare evenemang.
79

 

Vid val av kommunikationsstrategi finns det två val; massmarknadsföring eller segmenterad 

marknadsföring. Antingen försöker man nå så många som möjligt eller så riktar man in sig på 

mindre kundsegment. 
80

 

3.5 Personal 

Personalen är den som ytterst är ansvarig för att leverera produkten, vilket gör dem till en 

avgörande faktor i fråga om kvalitet.
81

 Många företag glömmer eller förbiser hur viktiga deras 

anställda faktiskt är. Personal är än mer viktig när man pratar om en tjänst eller en immateriell 

produkt, kunden kommer då att skapa en bild om företaget utifrån den personal denna 

möter.
82

 Eftersom personalen har en så pass viktig roll måste varje person som ska ha kontakt 

med kunder tränas i att bemöta dessa.
83

 

 

Det är även av yttersta vikt att varje persons enskilda prestation utvärderas och analyseras. 

Detta är extra viktigt när det handlar om tjänster eftersom de anställdes prestation avgör den 

upplevda kvalitén på slutprodukten för konsumenten och personalens arbetsinsats kan skifta.
84

 

Ytterligare en viktig aspekt av detta handlar om att anställa rätt personal. Företaget måste vara 

noga med att personalen man anställer passar med varumärket och den bild man vill förmedla. 
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Här krävs det även att företaget lyckas attrahera rätt personal som söker jobb.
85

 Att välja och 

utbilda personal är något som varje marknadsförare i en idrottsförening i allra högsta grad 

skall vara inblandad i. Varje tillfälle en kund kommer i kontakt med organisationen är en 

chans för denne att visa sin kvalité.
86

 Exempel på personal som under en match kommer i 

kontakt med kunder är; biljettkontrollanter, kioskpersonal, ordningsvakter och publikvärdar.
87

  

 

Även spelarna är att betrakta som personal, inte i den mån att marknadsföraren kan påverka 

dennes prestation på banan men utanför rinken spelar de en viktig roll. Spelarens beteende är 

betydelsefullt utifrån hur man vill bli uppfattad. I dagens samhälle är det även viktigt att 

spelaren tänker på hur denne uppfattas på sociala medier som exempelvis Twitter och 

Facebook. Ett exempel på när detta sköttes på ett icke önskvärt sätt är när en tränare samt 

lagkaptenen i Broberg bandy vidarebefordrare mordhot mot en domare på Twitter. De både 

blev avstängda resten av säsongen samt att detta naturligtvis skadade Brobergs varumärke.
88

 

3.6 Process 

Process innefattar de mekanismer och flöden av aktiviteter som blir aktuellt i frågan om hur 

tjänsten skall levereras. Processen att äta skiljer sig i fall du väljer att inta din måltid på en 

snabbmatskedja eller på en finare restaurang. Marknadsföraren måste därför få kunden att 

förstå och acceptera de olika processer som ligger bakom att de får den produkt eller tjänst 

som de efterfrågar.
89

 När denna process fungerar kommer kunden känna sig tillfreds med den 

service de fått samt interaktionen och bemötandet från företaget. Processen fungerade och 

kunden fick den nivå av service som förväntades.
90

 

 

Inom idrotten involverar ofta processen två olika organisationer, föreningen samt de ansvariga 

för arenan, detta gör det än svårare att övervaka samt säkerställa kvaliteten på processen. 

Exempelvis är korvförsäljaren en del av den helhetsprocess som levereras till kunden, de kan 

hjälpa till att stärka den bild föreningen vill förmedla. Viktiga frågor när en tillfredsställande 
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process ska fastställas är: Var placerar vi souvenirstånd? Hur många publikvärdar behövs? 

Hur vill vi att våra besökare ska bemötas av exempelvis publikvärdar?
91

  

3.7 Fysiska bevis 

Fysiska bevis refererar till den miljö i vilken tjänsten utförs, vilket är viktigt då kunden 

använder materiella ledtrådar för att utvärdera kvalitén på tjänsten de köpt. Detta är extremt 

viktigt för exempelvis en restaurang, ingen vill äta i en smutsig restaurang.
92

 

 

Ett idrottsarrangemang är fullt av fysiska bevis. Biljetten du köper har ofta hemmalagets 

logga på och spelarna spelar i hemmalagets färger. Även själva stadion är ett fysiskt bevis, hur 

smidigt gick det att parkera? Är stolen du sitter på bekväm? Är det långt till toaletten?
93

 Här 

kan även uniformen som personalen har på sig kategoriseras in, avspeglar deras kläder den 

bild du vill ge av ditt företag? Fysiska bevis är de visuella och materiella delarna av tjänsten 

eller produkten. Åskådare som går på match och upplever den fysiska omgivningen som 

tilltalande är troligare att återvända för att se fler matcher. Fysiska bevis kan därmed användas 

för att öka upplevelsen, arenans namn kan lysas upp så att alla kan se. Vidare finns 

möjligheten att öka på känslan av att detta är lagets hem genom flaggor, bilder, statyer och 

liknande. De fysiska bevisen kan även innebära möjligheten att visa repriser på jumbotronen. 

Vissa föreningar har även ett eget museum där klubbens historia visas upp eller tv-apparater 

som visar bilder från tidigare vinster.
94

 Det har visat sig den fysiska omgivningen när det 

handlar om idrottsevenemang har en stor betydelse vad gäller kundernas attityd och beteende 

gentemot produkten, Vidare har det visat sig att den fysiska omgivningen kan hjälpa kunden 

att ta kontakt med personal vilket resulterar i att de spenderar mer pengar på andra 

produkter.
95

 Detta betyder för klubbarna att kunder nöjda med den fysiska omgivningen 

spenderar mer pengar på exempelvis souvenirer och lotter. 
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4 Resultat 

4.1 Pris 

4.1.1 Studie av hemsidor 

Prisdiskriminering 

Rörande det som kallas ”customer segment pricing” har vi efter studier av respektive lags 

hemsida sett att båda föreningar prissätter biljetter olika till skilda segment. Biljetter till 

familjer, ungdomar, studenter och pensionärer säljs till rabatterade priser.
9697

  

 

Tidigt köp 

För att stimulera köp av biljetter i ett tidigt skede så debiterar AIK en avgift om 20 SEK för 

klackbiljetter och 40 SEK för sittplatsbiljetter, i de fall köpet sker på matchdagen
98

. 

 

Dynamisk prissättning och kampanjer 

Båda föreningarna prissätter även sina biljetter olika med avseende på biljetternas 

attraktivitet. Biljetter med bättre utsikt över spelplanen renderar ett högre pris hos bägge 

föreningar, platser på långsidan är exempelvis dyrare än på kortsidan. 
99

 
100

 

 

DIF subventionerar biljetter till klacksektionen av den uttryckta anledningen att man vill 

skapa ”underbar stämning” på arenan
101

. DIF har även under säsongen 2012/13 utnyttjat 

kampanjer för att locka extra åskådare specifikt till klacksektionen vid viktiga matcher. Vid 

ett av dessa tillfällen har man uttryckt sig enligt följande: 

”Ert stöd betyder otroligt mycket och tillsammans med er har vi maximal chans att förlänga 

säsongen.”
102

 Även AIK har under slutdelen av säsongen försökt locka publik till arenan 

genom kampanjer, detta gjordes för att ge laget extra stöd i avgörande matcher. På hemsidan 

skrevs följande: 
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”Endast sex hemmamatcher återstår. AIK möter streckkonkurrenterna Rögle och Växjö 

varsin gång hemma på Hovet. Då kommer ditt stöd på plats vara viktigare än någonsin. Om 

du bokar Rögle 31/1 och Växjö 26/2 så bjuder vi dig på valfri match i februari eller mars.”
103

 

4.1.2 Personliga intervjuer 

Prisdiskriminering 

På frågan om tanken bakom olika biljettpriser till olika kundsegment svarar AIK; ”Man kan 

man väl säga att vi utgår ifrån att vi har en mängd olika målgrupper och alla målgrupper har 

olika ekonomi”, även DIF har en liknande tanke; Vi vet att de olika målgrupperna har olika 

ekonomiska förutsättningar. ”Vi vill kunna locka exempelvis studenterna och få in fler från 

den målgruppen.” 

 

Prisstruktur 

Skillnaden i pris beroende på platsens attraktivitet beskrivs även av AIK under intervjun, en 

bättre plats renderar ett högre pris. De fastställer alla biljettpriser utifrån vad säsongskorten 

kostar, det får inte skilja för mycket mellan säsongskort och lösbiljetter. Även om AIK i vissa 

fall skulle ha möjlighet att öka sina biljettpriser, finns det en rädsla för att missbruka 

supportrarnas starka känslor för klubben. I slutänden är det supportrar med ibland starka 

känslor som köper biljetterna. 

 

Tidigt köp 

AIK har även insett fördelarna med tidiga biljettköp och därför infört en extra avgift för köp 

som sker på matchdagen; ”För oss är det en fördel att få in tidiga köp. Delvis får vi in 

pengarna snabbare men så vet vi ju också ungefär många åskådare som kommer, vilket gör 

att vi kan arbeta utifrån det.” 

 

Dynamisk prissättning 

Båda föreningarna uttrycker att de till viss del använder en dynamisk prissättning. Till de 

matcher man vet att det kommer säljas mycket biljetter minskar man antalet kampanjer och 

rabatterade biljetter. Enligt DIF sätts alltid biljettpriserna med avsikt att optimera 

biljettintäkterna. Inom AIK diskuteras dynamisk prissättning flitigt, de vill få en systematik i 

prissättningen och på så sätt undvika subjektiva bedömningar gällande alla parametrar, de har 

som mål att alltid försöka hitta rätt pris till rätt match.  
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Konkurrentanalys och samarbete 

Klubbarna har kontakt med varandra gällande priser och biljettstruktur, DIF menar att det 

ligger i bådas intresse att priserna stämmer överrens; ”klubbarna måste hjälpas åt 

sinsemellan”.   

 

DIF kartlägger biljettpriser för annan typ av underhållning men framförallt annan idrott inom 

regionen när man sätter sina priser. Det gäller att synas i mängden och respondenten jämför 

här med kostnaden för ett biobesök; ”Jämför man med ett biobesök som idag kostar 120 SEK 

kontra en hockeybiljett för 100 SEK så anser jag att priserna i hockey inte är så dyra”. 

4.2 Produkt 

4.2.1 Studie av hemsidor, matcharrangemang och telefonintervjuer 

Mervärde och utveckling av produkten 

Utöver själva matchen erbjuder båda föreningarna aktiviteter och arrangemang kring och i 

arenan. AIK erbjöd under säsong 2011/12 besökare möjlighet att delta i en julgransplundring 

som speciellt riktade sig mot barn. Aktiviteten innehöll bl.a. tipspromenad, fiskdamm samt 

dans kring granen.
104

 I våra telefonintervjuer framkom även att föreningen bjöd på 

pausunderhållning i form av spelarintervjuer, skridskouppvisning och pojklagsmatch under de 

matcher de besökte.  

 

Under vår observation noterade vi att även DIF anordnar pausunderhållning, vid vårt besök i 

form av studio med spelarintervjuer. DIF erbjöd under säsongen 2011/12 sina yngre besökare 

något man valde att kalla ”Barnkulan”, aktiviteten inkluderade bl.a. ansiktsmålning, 

hockeyspel samt autografskrivning med DIF:s spelare.
105

 I samarbete med 

supporterföreningen Järnkaminerna arrangeras ”Järnkaminernas dag”, ett arrangemang med 

extra aktiviteter för supportrar före och efter match.
106
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4.2.2 Personliga intervjuer 

Publikens förväntningar på produkten 

Besökaren på en ishockeymatch förväntar sig enligt båda föreningarna en häftig upplevelse, 

de vill se en fartfylld och tuff match men förväntar sig samtidigt sportslig framgång. 

 

Mervärde och utveckling av produkt 

Båda föreningarna säger att arbetar aktivt med att utveckla sin produkt genom olika typer av 

aktiviteter och anser detta viktigt. AIK delar upp sina besökare i två olika grupper, 

privatpersoner och företag. För företagen erbjuds en VIP-avdelning där man bjuder in olika 

föreläsare och gäster. De väljer även tre matcher per säsong tillsammans med sina 

supporterorganisationer, klubben erbjuder ett bra pris och supportrarna lockar folk och skapar 

en bra stämning. 

 

DIF har en önskan att utveckla sin produkt ytterligare men begränsas dels av faciliteterna på 

Hovet men även av brist på arbetskraft, man tror att om utbudet inne på arenan vore större 

skulle upplevelsen för publiken höjas. 

4.3Plats 

4.3.1 Studie av hemsidor 

Säkerhetsfrågor 

Säkerhetsfrågor är av yttersta vikt för våra studerade föreningar och 2001-01-05 publicerade 

de båda föreningarna, på respektive hemsida, varsin redogörelse för säkerhetsarbetet. Där 

framkommer det att arrangören av ishockeymatchen är ytterst ansvarig för säkerheten. DIF 

hade vid tillfället kostnader för säkerheten uppgående till 5 miljoner per år medan AIK:s siffra 

stannade på 3,5 miljoner. Vidare redovisas kostnader samt antalet säkerhetsvakter under 

specifika matcher som exempelvis derbyn. De båda föreningarna har som långsiktig 

målsättning att barnfamiljer skall kunna känna sig trygga under matchen oavsett vilken 

sektion av arenan som de sitter på.
107

 
108
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4.3.2 Personliga intervjuer 

Ägarförhållanden och begränsade möjligheter 

Bägge föreningarna hyr idag Hovet eller Globen som spelplats, de äger således inte arenorna. 

De har under säsong möjlighet att välja vilken arena av de två som de ska spela på. Under 

eventuellt slutspel eller matcher som man vet säljer ut, kommer AIK att spela på Globen. 

Vidare säger man att ägarförhållandet begränsar möjligheterna, dels intäktsmässigt men även 

flexibilitet, marknadsföring och logistik påverkas. Ägde de sin egen arena skulle 

utformningen se annorlunda ut, man skulle försöka skapa ett ”AIK-land”. DIF å andra sidan 

anser inte att det primärt är ägarförhållandet som sätter begränsningar, utan snarare 

avsaknaden av en modern arena.  

4.4 Påverkan 

4.4.1 Studie av hemsidor, matcharrangemang och telefonintervjuer 

Annonsering 

När det gäller annonsering har vi funnit att båda föreningarna använder detta regelbundet. 

Inför säsongen 2011/12 satsade båda två på radioreklam, i denna kampanj investerade 

exempelvis DIF ca 500 000 SEK
109

. AIK gick innan säsongen 2012/13 ut med en tv-reklam 

för första gången i klubbens historia, detta gjordes för att maximera intresset för AIK 

Ishockey samt mobilisera fansen inför starten av en ny säsong
110

. Även DIF har under tidigare 

säsonger använt sig av reklam i TV. Båda föreningarna har även använt sig av annonser i 

tidningar (se bilaga 7,8). Här valde DIF personer med stark Djurgårdsanknytning som 

exempelvis Fredrik Bremberg, Kristoffer Ottosson, Jimmie Ölvestad och Challe Berglund
111

. 

 

Säljfrämjande åtgärder och direktförsäljning 

DIF använde sig innan säsong 2012/13 av spelare som ringde runt till säsongskortsinnehavare 

och försökte få dem att förlänga sitt säsongskort, detta är ett exempel på en säljfrämjande 

åtgärd klubben nyttjar
112

. AIK å sin sida tar inför nästa säsong ett annorlunda grepp, i 

samarbete med AIK fotboll erbjuder man rabatterade priser vid köp av årskort till båda 

sektionerna, även detta ett exempel på en säljfrämjande åtgärd
113

. 
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Varumärkesbyggande relationer 

För att skapa interaktioner och varumärkesbyggande relationer gentemot andra företag, 

erbjuder bägge föreningarna dem möjligheten att spela kundhockey. Företagen köper en 

heldag där de får möjligheten att spela ishockey mot varandra, försnack innan match med en 

spelare eller ledare samt biljetter till själva matchen
114

 
115

. 

 

Varumärke, image och PR 

När det handlar om PR och publicitet har bägge föreningar varsitt program där de besöker 

sjuka eller rörelsehindrade barn. Spelare från DIF har under flera års tid besökt Astrid 

Lindgrens barnsjukhus i Stockholm
116

 medan AIK besökte KomBo, ett korttidshem för 

rörelsehindrade barn och ungdomar
117

. Båda föreningar har även varsin person anställd 

ansvarig för press och information. 

 

Interaktiv marknadsföring 

I ett försök att kommunicera direkt med sina kunder erbjuder både DIF och AIK möjligheten 

att prenumerera på nyhetsbrev. DIF hockey har ett eget nyhetsbrev där man regelbundet 

kommer ut med nyheter rörande klubben
118

 medan AIK hockey delar nyhetsbrev med andra 

sektioner inom AIK
119

. 

 

Efter granskning av respektive förenings hemsida finner vi att bägge två använder sig av 

Twitter, vi hittar länkar till de officiella Twitterkontona på startsidorna. DIF har även en 

officiell Facebooksida, webb-tv
120

 och en ”spelarblogg” till vilken man länkar från 

hemsidan
121

. Vidare tillhandahåller de även ett forum där befintliga kunder får en möjlighet 

att dela upplevelser och erfarenheter med andra eller klubben.
122

 AIK interagerar med sina 
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kunder via en officiell Facebooksida
123

, ett studiomagasin kallat Studio 33 samt en applikation 

för både Iphone och Android
124

. 

Personlig försäljning 

Under vårt besök på DIF:s arrangemang uppmärksammade vi förekomsten av personlig 

försäljning från föreningen i form av souvenirförsäljning inne på arenan samt en officiell shop 

inne i Globen centrum. Båda respondenterna noterade förekomsten av personlig försäljning av 

souvenirer inne på arenan. En av respondenterna lade även märke till att AIK försökte 

stimulera till köp av lotter och biljetter till kommande hemmamatcher. 

4.4.2 Personliga intervjuer 

Kundsegmenterig och kontakt 

AIK anser att man kan bli mycket mer sofistikerade när det kommer till att kontakta olika 

kundgrupper via olika kanaler. I dagsläget gör de många riktade familjekampanjer, vid dessa 

tillfällen använder man sig av sina befintliga kundsystem;  

”Vi har ett eget CRM system som gör att vi kan göra riktade utskick mot exempelvis enskilda 

besökare eller säsongskortsinnehavare”. 

Dessa kampanjer stöds även genom annonser i tidningar eller radio. En tanke AIK har är att 

man skulle kunna bearbeta diverse personregister men där är man inte ännu. I slutändan 

handlar det om kostnader, men AIK skulle vilja göra mycket mer på detta område. DIF 

uppger att man försöker nå stora målgrupper via, för den gruppen, lämplig media. 

 

Interaktiv marknadsföring 

Användandet av sociala medier har för DIF ökat, detta är delvis resultatet av en begränsad 

marknadsföringsbudget. Kanaler som exempelvis FaceBook och nyhetsbrev har enligt DIF 

varit lyckosamt och samtidigt kostnadseffektivt. Användningen av sociala medier är något 

man inom DIF tror kommer öka ytterligare. 

 

Marknadsavdelningen på AIK använder Twitter, FaceBook, hemsida, mail-utskick och sms-

kampanjer i ett försök att hålla kontakt och påverka sina kunder. Man anser själva att man 

under året blivit metodiska vad gäller mail-utskick, detta är något man arbetat hårt med. 

 

Säljfrämjande åtgärder och direktförsäljning 
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Direktförsäljning av säsongskort via telefon med hjälp av spelarna är något man kommer 

använda sig av även inför nästa säsong. Föreningarna valde spelare med kända namn, AIK 

såg även en fördel med att de valda spelarna hade ett stockholmshjärta och var bekväma med 

att tala i telefon. AIK gör även reklam för hockeyn på fotbollssektionens matcher. 

Varumärke, image och PR 

När det kommer till att värna om sitt varumärke och undvika dålig publicitet arbetar AIK 

tillsammans med fotbollssektionen aktivt med detta. Man talar om något man benämner 

”AIK- stilen” och diskuterar flitigt i vilka sammanhang man vill exponeras. Föreningen för 

även en dialog med en del supportrar som ibland skadar deras varumärke. AIK anser att deras 

varumärke, för den stora massan, står för etik, moral, passion och tradition medan andra kan 

associera det med våld, bråk och bengaler. Föreningen arbetar med bra kamratskap och rätt 

beteende; ”Vi är noggranna med varumärket, det finaste vi har, det är det som vi i slutändan 

säljer”. När det kommer till val av samarbetspartners skulle AIK kunna säga nej till företag 

som inte passar med deras varumärke;  

”Vi tittar väldigt mycket så att vi inte får in några ”bad apples”. Vi är noggranna, vill inte 

förknippas med bolag som jobbar mot vår moral och etik, med exempelvis våld eller porr 

osv.” 

 

DIF belyser vikten av att deras personal är medietränad, rätt budskap måste komma ut på rätt 

sätt. Även DIF skulle potentiellt sätt kunna säga nej till företag;  

”Är det ett opassande företag som skulle kunna orsaka oss ”badwill” så är det klart att vi 

skulle tacka nej. Detta gäller naturligtvis även företag med extrema åsikter, vi måste värna 

om vår publik.” 
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4.5 Personal 

4.5.1 Studie av hemsida 

Feedback från kunder  

AIK genomförde efter säsongen 2012/13 en undersökning bland sina säsongskortsinnehavare 

för att ta reda på vad de tycker om produkten men även bemötandet av personalen på 

Hovet.
125

 Även DIF har genomfört en liknande undersökning. 
126

 

4.5.2 Personliga intervjuer 

Rekrytering 

När det gäller rekrytering av spelare har DIF en målsättning att 50% av seniortruppen ska 

komma från de egna leden. Man har även en uttalad policy om att försöka locka spelare med 

stockholmsanknytning, fördelen med detta enligt DIF är att de förmodligen trivs i regionen 

och att de genererar några extra besökare. 

 

Det viktigaste vid rekrytering till AIK är att personen i fråga ställer upp på föreningens 

värdegrund och är skicklig i sin disciplin. Bakgrundskontroller genomförs och man försöker 

undvika personer som betett sig illa tidigare, exempelvis rattfyllor. Personer som arbetar på 

kontoret måste ha förmåga att sortera bort beteenden som inte passar deras professionella 

yrke. Vidare ska de även älska sporten, besitta en god sportkännedom och vara en bra 

förebild. Snarare än att aktivt söka ny personal handlar det i AIK:s fall om att välja rätt. Man 

får ständigt in ansökningar från folk som antingen söker en tjänst eller vill jobba ideellt som 

volontär. När det gäller volontärer gäller det att hitta personer som är beredda att jobba varje 

match och som man kan lita på alltid dyker upp. Trots att dessa personer jobbar ideellt måste 

de vara serviceminded och passa in med vårt varumärke. Vid rekrytering av spelare är det 

viktigaste att man passar in i spelsystemet och är en lagspelare, spelare utan hjärta för klubben 

väljs bort. 

 

Utbildning av personal och volontärer 

Bägge föreningar anger att de utbildar sin personal i kundbemötande. AIK uppger att de 

lägger stor vikt vid att informera de anställda om säkerhetsfrågor. Föreningarna har ingen 

möjlighet att påverka utbildningen av de personer från arenabolagets som arbetar under 
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matcherna. AIK påpekar att besökarna inte vet om personalen kommer från arenabolaget eller 

dem själva och således ligger det i bådas intresse att arenan upplevs som en plats man vill 

komma tillbaka till.  

 

Feedback från kunder 

DIF nämner att man utöver enkätundersökningen bland sina kunder även försöker ”snappa 

upp” åsikter på sociala medier och diverse forum. AIK följer löpande upp kundkritik som man 

fått i samband med matcher. 

 

Policy kring användandet av sociala medier och kontakt med media 

Båda klubbar uppvisar avsaknad av officiell policy kring användandet av social medier. Dock 

finns det inom AIK en kommunikationsplan som reglerar vem som får uttala sig och om vad, 

informations- och kommunikationschef bär ansvar för att detta efterlevs. Spelare får uttala sig 

om dem personligen men inte uttrycka sig generellt om AIK; ”det forumet äger de inte”. 

Trots detta finns det ingen skrivelse i kontrakten som reglerar detta. Spelare får använda 

sociala medier, de uppmanas vara restriktiva och de är medvetna om att föreningen 

kontrollerar vad de skriver. DIF:s representant uppmärksammade att det under säsongen 

2012/13 ”twittrades” ut saker från anställda som han anser borde sanktionerats från 

föreningen innan publicering. 

4.6 Process 

4.6.1 Studie av hemsida, matcharrangemang och telefonintervju 

Upplevd kundnöjdhet avseende processen och feedback från kunder 

Utöver feedback från kunder angående bemötande från föreningens personal, rörde 

genomförda enkätundersökningar även åsikter kring arrangemanget i sin helhet.
127

 
128

 

 

Under telefonintervjuerna uttryckte en av respondenterna en ilska över långa köer vid 

inpassering och toalett. Den andra respondenten, likt oss reagerade inte över irriterande 

avbrott i processen.  

4.6.2 Personliga intervjuer 

Övergripande ansvar för hela processen 
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DIF har alltid en person som är matchansvarig och arenabolaget har också en person 

närvarande som ansvarar för deras delar av arrangemanget. Utöver detta finns även en 

utomstående person från Stureplansgruppen som ansvarar för restauranger och barer. DIF 

försöker påverka efter sina intressen, vilket även alla andra aktörer på arenan gör, ibland går 

därför åsikterna isär. 

Hos AIK finns det en event-ansvarig anställd, denna person ansvarar för allt från att tv-

signalen kommer rätt, ackrediteringar, pausunderhållning, logistik och hela processen. Som 

arrangör äger AIK arrangemanget och försöker påverka i den utsträckning man kan.  

4.7 Fysiska bevis 

4.7.1 Matcharrangemang och telefonintervjuer 

Förekomsten av fysiska bevis 

Vi observerade under vårt besök av DIF:s arrangemang en mängd olika fysiska bevis, 

exempel på detta är: 

 Flagga på utsidan av arenan med texten ”Djurgårdens hem sedan 1955” 

 Pensionerade matchtröjor i taket 

 Videoklipp på höjdpunkter i DIF:s historia visat på jumbotronen till musiken Heroes 

med David Bowie 

 Innan matchstart spelas låten ”Sjung för gamla Djurgården”  

 Bilder på spelare med stark ”Djurgårdsanknytning” på framsidan av matchprogrammet 

(se bilaga 9). 

Dock noterade vi att matchbiljetten saknade DIF:s logotyp eller annan typ av association till 

förening (se bilaga 10), även personalen som sålde souvenirer uppvisade en avsaknad av 

kläder med koppling till DIF. 

 

Personerna vi telefonintervjuade upplevde att det var tydligt vilket lag som var arrangör och 

de observerade under sina besök även följande fysiska bevis: 

 Souvenirförsäljarna bar AIK:s klubbmärke på kläderna. 

  AIK-tröjor i taket. 

 Spelarna gör entré genom ”AIK-borgen”, som återfinns i klubbens emblem 

 Intro-musik i form av klubbhymnen ”Å vi é AIK”. 

 AIK-flaggor runt hela arenan invändigt 
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 LED-reklam med AIK-budskap 

 Is –projektioner föreställande råttor och AIK-profiler 

4.7.2 Personliga intervjuer 

Vikten av förekomsten av fysiska bevis  

Föreningarna uttrycker båda att det är viktigt att visa vilket lag som har hemmamatch.  

DIF gör alltid en profilering och poängterar vikten av att det känns som en ”Djurgårdsarena”. 

För AIK:s del är det viktigt att visa att man äger arrangemanget, både för publik och 

sponsorer men även spelare. Bortasupportrar ska känna sig välkomna, men kan inte förvänta 

sig att mötas av sitt lags flagga.    

4.8 Övrigt 

I denna del kommer vi redovisa delar av intervjun som vi finner relevanta men inte kan 

placera in under någon av de andra övergripande rubrikerna i Resultatkapitlet. 

 

Storstadsklubbar tvingas arbeta hårdare med marknadsföring? 

Båda föreningar anser att de får jobba hårdare med sin marknadsföring eftersom de är 

storstadsklubbar och därmed försvinner i bruset av annan underhållning. AIK ser även 

potentialen i att vara en storstadsklubb, lyckas man med sin marknadsföring finns en större 

kundbas. 

 

Underhållningsbranschen? 

Båda föreningarna anser att de verkar inom underhållningsbranschen. Enligt AIK:s VD finns 

det en problematik med att placera in ishockey i underhållningsbranschen. Vissa anser att man 

enbart ska fokusera på själva idrotten och det uppstår en diskrepans mellan det kommersiella 

och idrottsrörelsen. Han anser att de som enbart ser till det sportsliga begränsar möjligheten 

att utveckla produkten och skapa mervärde till sina besökare. 
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Bedriva idrottsAB som ett ”vanligt” AB 

VD:n på AIK anser att man definitivt kan bedriva ett idrottsAB som ett ”vanligt” AB. Enligt 

honom tar det dock något längre tid att implementera det affärsmässiga tänket. En skillnad är 

att det inte finns samma vinstmaximerande mål eller utdelningskrav, detta beroende på 

ägarförhållandet. Föreningen ägs av sina medlemmar vilka även har majoritet i 

bolagsstyrelsen. På frågan om skillnaden mellan dessa två organisationsformer avslutar han 

med;  

”För mig finns det ingen skillnad. I grund och botten skall båda tjäna pengar. Vi ska ha nöjda 

kunder i slutändan så att vi kan tjäna pengar och anställa de bästa medarbetarna och 

spelarna.” 

 

DIF:s representant å sin sida tror att ett ”vanligt” AB drivs med en annan långsiktighet, medan 

ett idrottsAB påverkas av sportslig framgång och andra variabler. Han anser vidare att de 

flesta föreningar går mot en mer strukturerad företagsform och det krävs lönsamhet för att 

överleva. Detta uttrycker han som;  

”Målsättningen är att det ska drivas som ett vanligt företag, så man får försöka koppla isär 

sporten från AB:et. Sporten ska vara sponsrad av AB:et, det är så jag se det. AB:et ska få in 

pengarna och sporten är produkten och det är även sporten som kostar pengar.” 
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5 Analys 

Efter studier av hemsidor och personliga intervjuer kan vi konstatera att bägge föreningarna 

använder kundsegmentering, olika kundgrupper erhåller olika pris för samma typ av biljett. 

Tanken bakom detta är att erbjuda alla möjligheten att besöka matcher, trots olika ekonomiska 

förutsättningar. En annan möjlig bakomliggande tanke till denna prissättning kan vara att lära 

eller vänja yngre åskådare att besöka hockeymatcher. En person som första gången besöker 

Hovet i egenskap av student kommer inte vara student hela livet och således slutligen tvingas 

betala fullt pris för sin entrébiljett. Samma resonemang kan tillämpas på familjebiljetter, 

barnen kommer växa upp och förhoppningsvis fortsätta köpa biljetter till föreningens matcher. 

 

Både AIK och DIF uppger att de delvis använder en dynamisk prissättning gällande 

entrébiljetter. Vi ifrågasätter dock om det föreningarna i dagsläget använder kan kallas 

dynamisk prissättning. Som vi uppfattar det grundar sig prissättningen på subjektiva 

bedömningar och historiska mönster, man använder sig enbart av ett fåtal diffusa variabler. 

Vår tanke är att man skulle kunna ta fler variabler i beaktande som exempelvis geografiskt 

avstånd till motståndare, tabellposition, sportslig form, antalet dagar till löning eller 

skador/sjukdomar i laget i beaktande. Detta är bara exempel och vi anser att det finns stor 

potential för utveckling på detta område, AIK:S VD uppger även att det saknas en modell för 

detta. Vid enstaka tillfällen kan vi ändå urskilja förekomsten av dynamisk prissättning. Bägge 

föreningar har vid minst två tillfällen tagit tabellposition i beaktande och sänkt priset för att få 

en hemmaplansfördel.  

 

Tvärtemot exempelvis flygindustrin höjer AIK biljettpriset vid sent köp. Fördelen med detta 

beskrivs av VD:n under intervjun men vi tror att detta även kan få negativa konsekvenser, 

möjligtvis kan man genom de extra avgifterna avskräcka spontanbesökaren. Vi tror dock att 

prissättning inom ishockey, men även inom lagidrott generellt kan vara problematiskt. 

Kunderna man vänder sig till har i många fall starka känslor till föreningen, känslor som 

saknas om man exempelvis säljer biobiljetter. Skulle man förändra priset allt för mycket är 

risken att man upprör folk och förlorar kunder. 

 

Avslutningsvis, vad det gäller prissättning, finner vi det intressant att det existerar 

diskussioner mellan DIF och AIK som i mångas ögon är bittra konkurrenter. Det uppgavs i de 

personliga intervjuerna att man vill vara överrens om prissättningen; ”klubbarna måste hjälpas 



43 

 

åt sinsemellan”. Vi tror att detta är ett relativt unikt fenomen och hade detta skett inom 

näringslivet hade troligtvis en diskussion kring kartellsamarbete uppkommit. Möjligtvis 

undviker man denna diskussion av den anledningen att man inte konkurrerar om samma 

kunder. Samarbetet existerar inte för att slå ut andra föreningar utan för att undvika debatter 

kring prisdifferens mellan föreningarna.  

 

När det kommer till själva produkten finns det begränsningar för i vilken utsträckning 

föreningarna kan utveckla den. Själva matchen har sitt format och skulle man på något vis 

kunna utveckla den är det inte ett beslut AIK eller DIF kan ta. Föreningarnas möjlighet ligger 

således i att exempelvis erbjuda aktiviteter och arrangemang kring matchen. Detta arbete 

beskrivs som viktigt av våra intervjupersoner och vi har även bekräftat förekomsten av 

exempelvis familjedagar och liknande.  

 

Förväntningarna på produkten menar vi skiftar från person till person. En van hockeybesökare 

tar förekomsten av vissa fenomen för givet, exempelvis intervjuer eller pojklagsmatcher i 

pausen. Förstagångsbesökaren däremot kan uppfatta detta som unikt och något som denna inte 

räknade med. Således är det den lojala kundens förväntning som skall överträffas, men den 

ovana som skall lockas till arenan. Arbetet med att skapa mervärde är något som ständigt 

pågår. Dock koncentreras arbetet kring enstaka aktiviteter vid utvalda matcher och vi 

efterfrågar något mer beständigt som gör att man sticker ut i mängden under alla ”vanliga” 

matcher.  

 

Det framkom tydligt att föreningarna känner sig begränsade av att vara hyresgäster och att 

Hovet är en omodern arena. Enligt oss ser de primärt till de negativa aspekterna av att inte äga 

sin egen arena. Vi noterar att de inte nämner några fördelar med att inte äga sin egen arena. I 

första hand tänker vi på att de slipper riskerna associerade med ägandet, kostnader för 

underhåll, kostnader för personal och liknande. Vi funderar på om detta även begränsar 

föreningarna i den meningen att de inte ”tänker utanför boxen”, utan istället alltför lättvindigt 

slår bort tanken på att kunna modifiera arenan. Ägarförhållandet påverkar enligt föreningarna 

även möjligheten att kontrollera flödet av processer i den utsträckning de skulle önska. Båda 

har personal som är ansvarig för hela processen men säger att det finns en mängd andra 

aktörer inblandade. De är väl medvetna om att alla delar påverkar helhetsintrycket och även 

här anser vi att föreningarna förlikat sig med tanken att faciliteterna är oföränderliga. Bägge 

föreningar borde ha ungefär samma önskemål om förändring och borde kunna samarbeta 
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gentemot arenabolaget, exempelvis om antalet kiosker och toaletter. En klar nackdel med att 

vara hyresgäst och dela arena med andra, är dock att fysiska bevis som exempelvis flaggor 

och annan utsmyckning endast kan vara uppsatt temporärt. Föreningarna försöker på den 

begränsade tid som finns att ”AIK-fiera” eller förvandla till en ”Djurgårdsarena” och denna 

process anser man viktig. Vi anser efter våra besök, genomförda intervjuer och erfarenheter 

att detta är något som man inom idrott generellt är duktiga på. Besökarna hjälper även till att 

skapa stark profilering genom att ta med sig egna flaggor, halsdukar eller matchtröjor. Vi tror 

att förekomsten av fysiska bevis inom idrotten grundas i föreningarnas historia, snarare än att 

vara en del av en metodisk marknadsstrategi.  

 

Vad gäller Påverkan kan vi konstatera att föreningarna använder sig av alla de delar i 

”Marketing communication mix” som vi nämner i teoridelen. Användandet är enligt vår 

bedömning koncentrerat kring sociala medier, och webbaserade kanaler. Precis som DIF 

uppgav i intervjun handlar det om föreningens begränsade marknadsföringsbudget. Att 

använda sig av redan anställda spelare för att sälja säsongskort är ytterligare ett exempel på en 

kostnadseffektiv lösning. Dock var valet av spelare medvetet, man valde liksom i annonsen, 

personer med stark anknytning till föreningarna och Stockholm. Vi tror att detta likt de 

fysiska bevisen vi diskuterade ovan är något man inom idrotten är duktig på. Man anspelar på 

passion samt klubbkänsla och vet att det möts av bra gensvar från kunderna. Trots uttalanden 

om begränsade resurserna hade vi förväntat oss fler riktade kampanjer via lämplig kanal. 

Föreningarna uppgav att de vill ha besökare från alla målgrupper, vill man nå studenter kan 

ett förslag vara att annonsera via Mecenat. Enligt vår åsikt borde de begränsade resurserna 

istället vara incitament att använda lämpliga kanaler. Har man inte möjlighet att köpa reklam i 

stor skala borde man arbeta mer kreativt och målmedvetet.  

 

Vi finner avsaknaden av ”twitterpolicy” samt paragraf i kontrakten gällande användning av 

sociala medier märklig. Föreningarna är medvetna om att problem kan uppstå, och vi ser 

ingen anledning till att inte specificera riktlinjerna i anställningsavtalen. Som vi tidigare 

nämnt finns det skräckexempel som skadat föreningar och dess varumärke och det borde 

finnas incitament att till varje pris värna om sitt rykte. 

 

Bristen på sponsorer leder till att föreningarna inte kan vara selektiva när det kommer till 

samarbetspartners. Man accepterar de allra flesta och säger endast nej i de fall företagen 

arbetar mot rådande normer i samhället. I sammanhanget finner vi det anmärkningsvärt att en 
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av AIK:s huvudpartners är ÅBRO, som tillverkar alkoholhaltiga drycker. Kan det inte anses 

strida mot idrottens normer att som förening förknippas med alkohol? Vi anser att idrott och 

alkohol inte hör ihop! AIK:s val av huvudsponsor strider även mot RF:s målsättning att 

minska alkoholkonsumtionen i samhället och senarelägga ungdomars alkoholdebut
129

. 

 

Båda uppger att man utbildar sin personal i kundbemötande och säkerhetsrutiner. AIK uppgav 

under intervjun svårigheterna med att rekrytera volontärer man kan lita på. Detta skulle kunna 

innebära att man inte har möjlighet att tacka nej till personer som på något sätt inte är lämplig 

för arbetsuppgiften. Det finns enligt oss en inneboende problematik i att använda volontärer, 

de är oavlönade och hur mycket kan man då kräva? Situationen att kundkontakten sker via 

icke anställd personal torde vara förhållandevis unik för idrotten. Under intervjuerna framkom 

det att föreningarna inte har möjlighet att påverka utbildningen av personalen från 

arenabolaget. Samtidigt menar man att besökare inte kan skilja på föreningens eller 

arenabolagets personal. Man uppger att man anser det viktigt hur kunderna bemöts men 

lämnar samtidigt över ansvaret och kontrollen till annan part. Med detta i åtanke tycker vi att 

det rimligen borde ställas krav från hyresgästerna på arenabolaget vid skrivning av 

hyresavtalet. Utvärdering av personalens kundbemötande sker och feedback från åskådare 

samlas in, men det är komplicerat att utvärdera varje enskild individs prestation.  

 

Båda föreningar lägger mer tid, kraft och pengar på rekrytering av spelare än administrativ 

personal. Möjligtvis beror detta på att en spelare är en större investering, men detta tror vi 

även reflekterar föreningarnas prioriteringar på det sportsliga. Rimligtvis krävs det lika 

mycket jobb för att hitta exempelvis en kompetent marknadsförare eller duktiga volontärer. 

Volontärerna är ansiktena utåt och de som säkerställer produktens kvalité, men lite resurser 

investeras i dem. 

 

Vår tes från avgränsningen angående hårdare konkurrens om kunder för storstadsklubbar, 

delades av intervjuade föreningar. Vi håller med AIK:s VD att man istället skall se detta som 

en region med potential. Konkurrensen kan man inte påverka men lyckas man med 

marknadsföringen kan man nå ekonomisk vinning.  
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Båda föreningar ser tecken på den professionalisering vi beskrivit i inledningen och tror 

samtidigt att det finns möjligheter att bedriva idrottsAB som ett vanligt AB. Vi tror dock det 

kan vara svårt att nå hela vägen fram så länge man prioriterar idrotten och har sportslig 

framgång som övergripande mål. 

 

Man säger att man befinner sig i underhållningsbranschen och att produkten innefattar mycket 

mer än själva matchen. Men samtidigt läggs en majoritet av resurserna på att förbättra det 

sportsliga och inte de övriga delarna, som utgör en väsentlig del av produkten. Ur respektive 

förenings årsredovisning går det att utläsa stora ekonomiska skillnader mellan det sportsliga 

och administrativa. Under säsong 2012/13 spenderade DIF 46 miljoner SEK av den totala 

lönekostnaden om 57 miljoner SEK på den sportsliga delen. Detta innebär att den sportsliga 

delen står för ca 80 % av den totala lönekostnaden.  I AIK:s fall är lönerna inte specificerade i 

årsredovisningen men den totala lönekostnaden uppgick till ca 68 miljoner SEK. 

Lönekostanden avser 30st spelare och ledare samt 10st med administrativa arbetsuppgifter, 

således är 75 % av personalen knuten till det rent sportsliga. Föreningen uppger även att 

”målsättningen är att fortsätta hålla verksamheten i en liten administrativ organisation med 

bra kostnadskontroll.”  

 

Sammanfattningsvis är vi överraskade att tillvägagångssätten och strategierna är påfallande 

överrensstämmande. Antingen är detta ett tecken på svårigheten att differentiera sig utan att 

efterliknas av andra alternativt otillräckliga resurser eller en begränsad vision. En naturlig 

motvilja mot förändring kan grundas i rädslan att förlora de kunder man i dagsläget har.
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6 Slutsats  

Vi finner en avsaknad av en tydlig övergripande marknadsföringsstrategi hos de undersökta 

objekten, valda delar ur olika teorier används men ingen fullt ut. Möjligtvis är detta ett resultat 

av idrottens egenart och tillämpningen av befintliga modeller blir således problematisk. 

Faktumet att föreningarna ändå arbetar brett med sin marknadsföring kan möjligtvis beskrivas 

som en strategi, man försöker göra lite av allt. Att det enligt vår bedömning i vissa fall saknas 

bakomliggande resonemang och fullständig tillämpning är troligtvis ett resultat av bristande 

resurser på olika områden.  Men föreningarnas vilja och tro att de kan bedrivas som ett 

”vanligt” företag borde rendera i en framtida utveckling mot en mer affärsmässig struktur. 

Dock kommer denna utveckling dra ut på tiden så länge allockeringen av resurser ser ut som 

den gör idag, med ett tydligt fokus på det sportsliga. 

 

Båda föreningar använder sig av alla de 7:pna i marketing mix. Användandet skiftar dock 

mellan de olika delarna och ingen tillämpas fullt ut i enlighet med valda modeller. Exempelvis 

alla olika medier i ”Marketing communication mix” men man använder inte specifika kanaler 

för att nå olika kundgrupper.  

 

De stora likheterna mellan föreningarna vad gäller marknadsföringen indikerar en svårighet 

att differentiera sig samt att man ”kör i samma gamla hjulspår”. Vi känner att det saknas 

nytänkande och innovativa sätt att förbättra produkten för att locka nya åskådare.  

 

Avsaknaden av akademisk forskning avsedd att beskriva idrottsföreningars marknadsföring 

gör jämförelse av slutsatser problematisk. Våra slutsatser går således inte att ställa i 

förhållande till annan forskning utan risken att jämförelsen känns nödtvungen och konstlad. 

Vi ser denna studie istället som en början på forskning rörande idrottsföreningars 

marknadsföring. 

6.1 Förslag på vidare forskning 

Vi skulle finna det intressant bedriva vidare forskning på dynamisk prissättning vid 

idrottsarrangemang. Går det att konstruera en modell baserad på ett större antal variabler som 

inte analyseras utifrån subjektiva bedömningar, skulle det vara till stor nytta för 

idrottsföreningar. 
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Forskning kring huruvida marknadsföringsåtgärder resulterar i högre intäkter tror vi skulle 

vara av värde för branschen. Besöker folk matcher p.g.a. sin lojalitet till föreningen eller av 

anledningen att man har en fungerande marknadsföring? 

 

Vi skulle även önska läsa forskning med samma syfte som vår bedriven på en förening med 

annan associationsform, från mindre ort eller på annan lagidrott. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1 – Frågeschema Personliga intervjuer 

Pris 

1. Vad är er tanke kring olika priser och rabatter på matchbiljetter till olika typer av 

besökare? Studenter, pensionärer eller ungdomar? 

2. Använder ni er av dynamisk prissättning? Olika pris för olika motståndare och 

omständigheter mm? 

3. Tar ni Djurgården/AIK:s biljettpriser i beaktande? 

4. Analyserar ni annan typ av underhållning i regionen. Exempelvis vad kostar det att gå 

på opera/konsert? 

Produkt 

1. Vad tror ni att era kunder förväntar sig när de köper entrébiljett? 

2. Försöker ni utveckla er produkt och ge besökarna ”det lilla extra? 

Plats 

1. Hur tänker ni kring val av arena?  

2. Påverkar ägarförhållandet av arenorna er möjlighet att anpassa i den utsträckning ni 

önskar? 

a. Skulle utformningen av arenan se annorlunda ut om ni ägde den själva? 

Påverkan 

1. Använder ni mindre resurser på ”gammal reklam” och använder i större utsträckning 

sociala medier? 

2. På vilket sätt försöker ni stärka er image/varumärke? Undvika dålig PR. 

3. Finns det en tanke bakom valet av företagssponsrade aktiviteter på arenan? 

4. Fanns det en tanke bakom valet av spelare som ringde runt och sålde säsongsbiljetter? 

5. Försöker ni påverka olika kundgrupper på olika vis/genom olika kanaler? 
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Personal 

1. Försöker ni medvetet anställa personer som passar med er image? 

a. Finns det en målsättning att värva personal/spelare med 

stockholmsanknytning? 

2. Utbildar ni er personal/volontärer i kundbemötande? 

3. Hur utbildas personal från Globe Arenas? 

4. Sker det utvärdering av personalens kundbemötande? 

a. Ber man om feedback från åskådare? 

5. Finns det policy kring hur spelare/personal beter sig på och utanför arenan? 

Värdegrund? 

6. Finns det policy kring användandet av social medier för personal? Twitter, Facebook? 

Process 

1. Finns det någon person som har ett övergripande ansvar för att hela processen kring 

matchen fungerar som den ska? 

2. Kan ni påverka alla delar av processen kring ett arrangemang och är det något ni aktivt 

arbetar med?  

3. Ber man åskådare om feedback kring hela arrangemanget? 

Fysiska bevis 

1. Är det viktigt att visa vilket lag som är hemmalag? 

2. På vilket vis försöker ni visa att det är Djurgården/AIK som har hemmamatch? 

Övergripande frågor  

1. Tror du att ni måste jobba hårdare med marknadsföring p.g.a. ni är en storstadsklubb? 

2. Tror du det är möjligt att bedriva marknadsföringen i DIF/AIK som i ett ”vanligt”AB? 

3. Vad är den stora skillnaden mellan IdrottsAB och ”vanliga” AB? 
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Bilaga 2 – Frågeschema telefonintervjuer 

 

1. Vilken match besökte du? 

 

2. Bjöds det på någon underhållning i pauserna? 

 

3. Fanns det andra arrangemang och aktiviteter utöver själva matchen i anslutning till 

arenan? 

 

4. Försökte arrangören stimulera till köp av andra produkter? 

 

5. Observerade du om personalen på arenan bar AIK:s klubbmärke på sina kläder? 

 

6. Tycker du att arrangemanget fortlöpte utan irriterande inslag? Exempelvis kö vid 

inpassering eller problem vid biljettbokningen.  

 

7. Upplevde du att det tydligt framgick vilka som var arrangörer av matchen? 

 

8. Vilka fysiska bevis observerade du under och innan matchen? Fysiska bevis kan 

exempelvis vara flaggor eller tröjor som associeras med AIK.  
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Bilaga 3 - Intervju med Peter Birath, VD AIK Ishockey AB, 2013-04-22 

 

1. Vad är tanken bakom de olika biljettpriserna för exempelvis studenter, 

pensionärer, ungdomar och fans? 

- Man kan man väl säga att vi utgår ifrån att vi har en mängd olika målgrupper och alla 

målgrupper har olika ekonomi. Och vi utgår också från att vi behöver olika 

målgrupper på läktaren hela tiden. Om det vore så att vi hade 8000 fans, som var 

genuina AIK:are och kom i ur och skur kunde man haft ett pris för det men så är det 

inte. Vi börjar med att titta på arenan och delar upp den i olika sektioner. Priserna sätts 

utifrån hur ”bra” de är, en bra biljett har ett högre pris och en mindre bra plats har ett 

lägre pris. Vi försöker måla upp en bild av arenan och tänka oss var familjer 

respektive klack skulle vilja sitta och sen sätts priserna efter det. Det som oftast styr 

prissättningen är vad vi tar för våra säsongskort. Säsongskortsinnehavarna är de 

verkligt trogna AIK:arna som köper biljetter i ur och skur, de är i dagsläget mellan 

2000 och 2500 stycken. Den kategorin kan även göra vissa val vad gäller platser och 

om slutspel ska inkluderas eller inte. Priset på säsongskorten sätter nivån, det får inte 

vara för stora skillnader i pris mellan de som köper säsongskort och lösbiljetter. 

Säsongskortsinnehavarna får lite extra mervärde om man jämför med dom som köper 

enstaka biljetter. Sen ser vi att det är väldigt många som bestämmer sig sent. Det är 

bara att titta på vilken bransch som helst; flyg, hotell eller resebyråer generellt, har 

man lediga platser dag innan match skulle man kunna sänka priset. Vi jobbar och 

tänker mycket på en variabel prissättning. 

 

2. Klackbiljetter som köps innan matchdag är 20 SEK billigare och sittplatsbiljetter 

är 40 SEK billigare. Är detta en taktik för att stimulera tidigt köp? 

- Absolut. För oss är det en fördel att få in tidiga köp. Delvis får vi in pengarna snabbare 

men så vet vi ju också ungefär många åskådare som kommer, vilket gör att vi kan 

arbeta utifrån det. Problemet är för oss idag att vi har ett snitt på ca 4700 åskådare och 

vi skulle behöva få upp det, så att utmaningen är öka antalet åskådare men inte för den 

skull sänka snittprisbiljetten. Man kan å ena sidan säga att vi vissa matcher kan skänka 

bort biljetter för att spelare och sponsorer tycker det är häftigt om det är fler personer 

på läktarna, men samtidigt måste vi tjäna pengar någonstans. Det är lite så att du får 
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det beteende du belönar, om vi skulle börja släppa för mycket kampanjer så skulle alla 

sitta och vänta ut på det. Det är en balansgång och det vi mäter hela tiden är snittpriset. 

 

3. Är det komplicerat att sätta pris med tanke på kundernas starka känslor och 

passion till AIK? 

- Priset är egentligen inte något problem utan många supportrar skulle kunna tänka sig 

att betala mer enligt vår undersökning bland säsongskortsinnehavare. 

 

4. Är man inte rädd att man ska utnyttja dom och att dom till slut når en gräns där 

dom inte tycker att det är värt det? 

- Lite grann. Dom tål 100-200 SEK ytterligare och det är lätt att trilla i den fällan. 

Samtidigt får det ju svans neråt och då måste även klack, studenter och pensionärer 

tåla någonting. Supportrarna vill känna delaktiga i AIK, dom känner också att om jag 

köper ett säsongskort så är jag med och sponsrar AIK. Dom själva kanske inte har råd 

att sponsra AIK och inte heller deras företag men genom att köpa ett säsongskort kan 

jag i alla fall göra någonting, dom kan till och med vara villiga att betala lite mer. Med 

det får man absolut inte missbruka.  

 

5. Dynamisk prissättning är det något ni arbetar med? Att sätta pris efter motstånd 

eller position i tabell? 

- Vi är inte där än med vi diskuterar det mycket. Helst vill man ju få in det i någons 

sorts modell så man kan testa och köra det samt undvika en subjektiv bedömning. Men 

vi vet ju att vissa matcher är publiktäta och för dom behöver vi inte ha kampanjer utan 

då kommer våra åskådare, supportar och sponsorer. Våra sponsorer utnyttjar sina 

biljettpotter och det brukar resultera i att det nästan blir fullsatt. Vid dessa tillfällen 

kan vi även skruva upp våra biljettpriser. Det här tittar vi mycket på och vill bli 

mycket bättre men vi vill framförallt få in det i ett system eftersom idrotten generellt 

innehåller väldigt mycket subjektiva bedömningar. ”Modo en torsdag går inte att 

sälja!” Hur vet vi det? ”Så var det förra året”. Det är så många parametrar som man 

måste få en systematik i, men tanken är att vi ska gå den vägen och kunna hitta rätt 

pris till rätt match. 
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6. Tittar ni på er konkurrent DIF när ni sätter biljettpriserna?  

- Ja det gör vi. Utåt sätt kan man tro att om jag nämner DIF så är det folk som vill slå 

ihjäl oss. Men vi tränar ju tillsammans med dom på Hovet och har 

omklädningsrummen jämte varandra och det klart jag talar med deras ledning om 

deras biljettstruktur. DIF har varit bättre på det här med dynamisk prissättning. Men 

dom har ett betydligt lägre snittpris per biljett och beslutet har tagits för att man vill ha 

fler åskådare, dock leder det till lägre intäkter. Vi håller absolut koll på deras priser. 

DIF och AIK:s säsongskort ligger ungefär på samma prisnivå, DIF:s eventuellt något 

lägre med tanke på att dom spelar i Allsvenskan. Jag tror DIF hade ett snitt på 6200 

åskådare i år vilket är jättebra. 

 

7. Tar man i hänsyns till annan typ av underhållning som finns i Stockholm? 

- Ja det gör man! När vi får spelschemat eller spelordning som det heter och vet vilka 27 

hemmamatcher vi har tittar vi på en mängd komponenter. Bl.a. annat att det är ledigt i 

Globen eller Hovet! Det kan vara så att det är konserter samtidigt och vi försöker 

undvika att ha hemmamatch när exempelvis Bruce Springsteen spelar i Stockholm. 

Det som för oss kannibaliserar mest är om fotbollen spelar väldigt länge. Även om 

man är AIK:are så är det så att 68 % av dom som har säsongskort i hockeyn har även 

säsongskort i fotbollen och det har visats sig att de flesta väljer fotbollen före hockey. 

Det kan ha och göra med att vi har spelat i den lägre divisionen en längre tid. Det är 

det vi tittar mest på, att vi inte har egna AIK-hemmamatcher som krockar. Vi tittar på 

varje match när vi får spelschemat i december och efter det sker det en mängd 

förändringar. Vi vill helst ha hemmamatcher lördagar och försöker undvika 

hemmamatcher tisdag/torsdag samma vecka. Någonstans tar folks pengar och intresse 

slut, det finns risk för mättnad.  

 

8. Vad skulle du kalla konceptet ni säljer, produkt? 

- Vi säljer en upplevelse, jag tycker vi är i upplevelseindustrin, men det tycker inte dom 

andra, för vi spelar hockey. Det tänket begränsar oss och i så fall kan vi inte göra 

något annat än att bara spela ishockey. Vi borde kunna utnyttja Hovet till andra 

aktiviteter samtidigt och det är här drivkraften mellan det kommersiella och 

idrottsrörelsen uppstår.  För många är det idrottsrörelse och breddidrott vi håller på 
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med och det gör vi ju också! Men vi måste samtidigt tjäna pengar, vi håller på med 

underhållning, vi befinner oss i underhållningsbranschen kort och gott!  

 

9. Vad tror ni era kunder förväntar sig när dom köper en biljett till Hovet? 

Förväntar dom sig bara en hockeymatch? 

- Nä, jag tror det är lite olika, en del gör säkert det. Man förväntar sig att få spänning 

och en upplevelse och det ska man få! Man ska få se en bra hockeymatch även om vi 

skulle förlora så ska det ändå vara en bra hockeymatch. Det ska vara kämparglöd, 

action och fart, den typen av underhållning. Vi är ju i en tuff sport, folk förväntar sig 

hårda skott, tacklingar, att det smälls och lite bråk, det är en upplevelse man vill ha.  

 

10. Vi såg att ni hade julgransplundring, försöker ni på andra sätt utveckla 

produkten kring matcherna? Är det något man jobbar med? 

- Ja det är det, som sagt försöker vi bygga varje match. Man kan säga att vi har två 

kategorier av besökare; privatpersoner som köper en biljett och så har vi våra företag 

som är här. När det gäller företag som sponsrar och använder oss och vårt varumärke 

samt har sina kunder där för ett event då är det på VIP-avdelningen som används, vi 

bygger upp med olika föreläsare eller gäster. Det konceptet har vi utvecklat och har 

nästan fullt på varje match.  

- Vad gäller privatpersoner handlar det om att göra det enkelt för han eller henne att 

komma in och ut genom Hovet, smidig biljetthantering, visitering och muddring. Sen 

försöker vi ha olika barer inom Hovet, säsongskortsinnehavarna har sig egen bar så 

dom får sitt egna samlingsställe. Vårt Nätverk har sitt ställe där dom kan samlas. För 

den breda massan försöker vi får ett bra flöde, nu är Hovet ganska begränsat eftersom 

det är så gammalt men att dom ska få en behaglig upplevelse och möjlighet att köpa 

korv och läsk. Sen har vi på lördagar/söndagsmatcher sällan våra företagare 

representerade för det sker ju oftast veckodagar. Så på lördagarna och söndagarna 

brukar vi bygga om och ha en Kidzone. Där kan familjen komma och lämna in sina 

barn, det är tryggt och fint, ungefär som barnavdelningen på IKEA.  Men där skulle vi 

kunna göra mer saker på men det är framförallt barnfamiljer vi har arbetat med. Sen 

försöker vi göra vissa supportermatcher tillsammans med våra 

supporterorganisationer. Vi väljer tre matcher där supportrarna får ett bra pris och 
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organisationerna ser till att det kommer fler supportar allt från Black Army, Ultras etc.  

Vi tillsammans ska skapa en stämning som blir riktigt häftig. 

 

11. Hur väljer ni mellan Hovet och Globen? 

- Vi har ett avtal att vi ska spela på Hovet, det gör vi av den enkla anledningen att vi har 

för låg snittpublik för Globen. Det skulle bli alldeles för ensligt och dyrt. Det är en 

rent ekonomisk fråga, men även för spelarna som inte vill spela inför tomma läktare. 

Men i år när t.ex. Leksand kommer upp tror vi absolut vi kan fylla två Globen och då 

kommer vi göra det, om det är ledigt. Derby mot Djurgården spelas på Globen 

eftersom man vet att det kommer sälja ut. Vi har också sagt att om vi hamnar i slutspel 

så kommer alla slutspelsmatcher att spelas på Globen. Globen är en bättre arena om 

man ser till allt runtomkring, sen är det naturligtvis stämningen på Hovet som inte går 

att hitta någonstans. Men för våra kunder är det bättre flöde av exempelvis korv och 

läskförsäljning. Vi kan tjäna mer pengar på Globen. 

 

12. Påverkar ägarförhållandet att ni inte kan anpassa arenan i den utsträckning ni 

vill? 

- Jättemycket. Det ger oss jättestora begränsningar, dels har du intäktsbenet, vi tjänar 

ingenting där. Plus flexibilitet, hade vi ägt hade vi kunnat ha bättre 

träningsförhållanden, få ihop ungdomsverksamheten med a-laget, vi kunde dekorera 

arenan mycket mer. Vi får göra den så ”AIK-fierad” vi kan på de timmar vi kan innan 

match och sen ska vi plocka ner allt eftersom DIF kanske spelar eller så är det Globen 

Horse Show dagen efter. Det påverkar mycket vår marknadsföring och logistik. Det är 

stor skillnad på att äga eller vara hyresgäst. 

 

13. Skulle utformningen se annorlunda ut om ni ägde arenan? 

- Ja då skulle det vara ett ”AIK land”, nu blir det istället så gott vi kan. Allting vi sätter 

upp i form av vepor och liknande ska rivas ner efter matchen. 

 

14. Är det viktigt att visa vilket lag som har hemmamatch?  

- Absolut, ja det är det. Delvis för att visa att vi äger arrangemanget, det är vi som är 

hemmalag. Vår publik ska känna att det är vi som är hemma, idag är det AIK som 
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spelar, det är jätteviktigt. För spelarna är det viktigare än man tror, att känna att de 

kommer in och ser AIK vilket gör att de identifierar sig med klubben. Även för 

sponsorer som vill marknadsföra sig. Det är viktigt rakt igenom. Bortasupportrar ska 

känna sig välkomna till AIK:s matcher, men de kommer inte mötas av sitt eget lags 

flagga i entrén.  

 

15. Använder ni mindre ”gammelmedia” idag och mer sociala medier istället? 

- Vi gör lite alltmöjligt. Vi twittrar och skriver på Facebook, vi har en egen hemsida 

som länkar till AIK, vi gör en hel del. Vi har ett eget CRM system som gör att vi kan 

göra riktade utskick mot exempelvis enskilda besökare eller säsongskortsinnehavare. 

Vi är ganska metodiska när det gäller mailutskick, det har vi jobbat hårt med under 

året. Sen gör vi lite reklam på AIK fotbolls matcher osv. Vi jobbar även mycket med 

mailutskick och sms-kampanjer för att driva biljettförsäljning. Telemarketing gör vi nu 

när vi säljer säsongskort, spelarna hjälper till att ringa, Patrik Blomdahl är en spelare 

som gör detta. 

 

16. Var valet av spelare som ringde runt medvetet, fanns det en tanke bakom vilka 

spelare ni valde? 

- Vi tog de killar med stockholmshjärta som även var lite kända, men även de som var 

bekväma med att ringa. Sandberg och Blomdahl ex. I år ska Dick Tärnström hjälpa till 

med att sälja. 

 

17. På vilket sätt försöker ni stärka er image och varumärke? Undvika dålig PR? 

- AIK har idag starkast varumärke enligt en artikel i dagarna. Vi jobbar tillsammans 

med AIK fotboll för att få rätt klang på varumärket. Det finns en sämre sida också, en 

del supporterna som vi för en dialog med men som ibland gör att AIK:s varumärke blir 

lite smutsigt eller kantstött och som inte står för det AIK-stilen står för. AIK stilen är 

något som vi arbetar med gentemot ungdomsverksamheten och upp mot a-laget. Vi 

talar väldigt mycket om i vilket sammanhang vi vill synas, med vilka kan vi exponeras 

och hur får varumärket exponeras, vi gör ganska mycket där. För dem flesta står AIK 

för tradition, passion samt moral och etik men för många kan det också stå för våld, 

bråk, bengaler och allt det där. Vi kör med bra kamratskap, rätt beteende gentemot 
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våra ungdomar. Vi är noggranna med varumärket, det finaste vi har, det är det som vi i 

slutändan säljer. 

 

18. Vilken typ av företag vill ni förknippas med? Finns det en tanke bakom vilka 

som får sponsra AIK och synas på Hovet? 

- Lite är det så. Vi har några väldigt stora sponsorer som Åbro, 3, Herbalife och Bauer. 

Vi skulle gärna ha fler av den storleken. De har också kända varumärke och har gjort 

ett medvetet val, tittat på vilka kanaler som är effektiva för dem. Hockeyn är en 

effektiv kanal med mycket publik och tv-tittare, AIK är en än starkare kanal tack vare 

all medial uppmärksamhet. Sen har vi många småföretagare som är med för hjärtats 

skull. Vi tittar på varje företag så att det är ”good guys” som kommer in, så är det.  

 

19. Kan ni säga nej till någon som ni inte vill förknippas med? 

- Ja, det skulle vi kunna göra. Det finns även en dialog med Hockeyligan om detta, viss 

reklam får inte förekomma, som sprit. Vi har genom SHL Svenska spel och kan inte 

jobba med Unibet om det vore aktuellt. I näringslivet (kapitalmarknaden) jobbar man 

mycket med ledningsprövning, man kollar mycket att ledarna i ett företag är rena, inte 

15 konkurser bakom sig exempelvis. Vi tittar väldigt mycket så att vi inte får in några 

”bad apples”. Vi är noggranna, vill inte förknippas med bolag som jobbar mot vår 

moral och etik, med exempelvis våld eller porr osv. 

 

20. Försöker ni olika kundgrupper genom olika kanaler? 

- Här kan vi bli mycket mer sofistikerade. Vi tittar mycket i vårt befintliga kundsystem, 

som är Ticnets i botten och som kan visa flöden över vilka som köper biljetter. Vi gör 

mycket riktade familjekampanjer, sportlovskort och höstkort exempelvis. Det gör vi 

genom befintliga system. Sen kanske vi stödjer detta genom annons i tidning eller 

radio för att driva vissa saker. Vi skulle kunna tanka in t.ex. pensionärsregister från 

PRO och bearbeta dem men så långt har vi inte kommit. Det handlar lite om kostnader 

också. Men det skulle vi vilja göra mycket mera. 
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21. Försöker ni medvetet anställa personer som passar med AIK? Både spelare och 

personal på kontoret? 

- Så är det ju, man ska framförallt ställa upp på vår värdegrund, sen ska man vara 

skicklig i sin disciplin. Kanske än viktigare för spelarna, att man passar in. Man kan 

välja bort en spelare som inte har hjärta eller är en lagspelare. Där är vi väldigt duktiga 

att se vem som passar in i vårt spelsystem osv. Det är en sak man tittar på. Man vill 

inte ha in folk som bettet sig illa innan, exempelvis en tränare med 10 rattfyllor bakom 

sig, det är vi noga med. På kontoret måste man framförallt ha en sportkännedom och 

älska sporten. Men även vara en förebild och att förstå att när du jobbar på matcherna 

kan man inte stå på läktaren och skrika. Man måste ha en förmåga att sortera ut 

beteende som inte passar ditt professionella yrke. 

 

22. Hur försöker ni attrahera rätt arbetssökande? 

- Vi har det väldigt förspänt, oerhört många vill jobba med AIK. Det blir mer för oss att 

välja bland alla dessa. Det kommer även in mycket ansökningar spontant. Även folk 

som vill ställa upp och jobba ideellt. Det kan vara svårt att hitta volontärer som är 

beredda att jobba under varje match och som vi kan lita på alltid dyker upp. Men även 

volontärer ska vara serviceminded och passa med varumärket. Det lägger vi mycket 

tid och kraft på, det pratar vi med dem om innan varje match. 

 

23. Utbildar man volontärer i kundbemötande? 

- Det gör vi absolut. De utbildas två gånger om året, vi är duktiga på att ta hand om dem 

för de gör ett fantastiskt jobb. De får mycket info om rena säkerhetsfrågor, vad händer 

om det börjar brinna exempelvis. Men mycket handlar om hur vi hanterar kunder. Vad 

är allas roll? Det är noga vad man får göra och inte. Ibland blir det tyvärr bråk, hur ska 

man hantera detta osv. 

 

24. Utbildar ni Globe Arenas personal? Kan ni påverka något där? 

- De ansvarar för inpassering och liknande. Vi påverkar så att vi innan varje match har 

en genomgång om hur många gäster vi har och vad som förväntas och vilka som 

jobbar var. Sen följer vi upp efter varje match ifall vi har fått kundkritik. Men vi är 

inte direkt inblandade i deras utbildning men vi har tät kontakt och även en summering 
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av hela säsongen. Det handlar mycket om hur kunden upplevt saker, det kan både vi 

och dem mäta. Det är viktigt att samarbetet fungerar mellan oss och Globe Arenas. 

Kunden vet inte vilken personal som kommer från Globen eller AIK. Det ligger i 

bådas intresse att det skall vara ett ställe man vill komma tillbaka till. 

 

25. Finns det en policy kring hur spelare uttalar sig i social medier? Finns det 

officiella restriktioner? 

- Vi har en kommunikationsplan om vem som får uttala sig om vad. Informations- och 

kommunikationschef är ansvarig. Men vi kan inte hindra att journalister ringer spelare, 

men i princip ska de inte säga någonting om det inte handlar om dem själva, de ska 

inte uttala sig om AIK. De får gärna använda Facebook men de ska vara försiktiga och 

vi ser även vad de skriver. De får inte uttrycka sig generellt om AIK, det forumet äger 

de inte. Vi pratar med spelarna om detta när vi skriver kontrakt, men det står inte 

uttryckligen. Journalister ska hänvisas till informations- och kommunikationsansvarig. 

Men vi är restriktiva generellt. 

 

26. Finns det någon som har övergripande ansvar för flödet av processer? Ansvar 

för att allt fungerar som det ska?  

- Vi har en tjej som är event-ansvarig som ser till att allt från att tv-signalen kommer 

rätt, vilka journalister som är ackrediterade, vad som ska hända i pausen, vem som är i 

studion, vilka knattar som ska in i power-breaks till logistik och alltihopa. Vi äger 

arrangemanget, vi påverkar det fullt ut. Vi försöker påverka så mycket vi kan. 

 

27. Kan ni påverka processen i den utsträckning ni vill? 

- Hovet ser ut som det gör. Det finns begränsningar utifrån säkerhet och brand osv. Men 

vi kan söka tillstånd för specifika saker, vi hade bandvagnar inför en armédag 

exempelvis. Hovet sätter även begränsningar utifrån logistik osv. Vi kan inte heller 

flytta klacken utifrån säkerhetsaspekten.  
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28. Tror du man måste jobba hårdare med marknadsföring när man är en 

storstadsklubb? 

- Ja, så är det, det märker jag i samtal med andra klubbar. De jobbar hårt också 

naturligtvis, inget kommer gratis, men de är ofta enda klubben i högsta divisionen. Vi 

försvinner mer i bruset, vi måste vara duktigare och jobba hårdare. Det kan även vara 

en styrka att vi kommer från en storstad, kan vi bli bättre finns det en större kundbas.  

 

29. Kan man bedriva ett idrottsAB på samma sätt som ett vanligt AB? 

- Ja, det kan man definitivt. Det tar ett tag att få in det affärsmässiga tänket men annars 

är det som vilket företag som helst. Sen kanske det inte finns lika vinstmaximerande 

mål eftersom vi ägs av en idrottsförning som ägs av sina medlemmar, detta gör även 

att det inte finns något utdelningskrav. Men det skall drivas som ett traditionellt AB, 

med en sund ekonomi och lönsamhet. 

 

30. Finns det någon skillnad mellan idrotts AB och vanligt AB? 

- För mig finns det ingen skillnad. I grund och botten skall båda tjäna pengar. Vi ska ha 

nöjda kunder i slutändan så att vi kan tjäna pengar och anställa de bästa medarbetarna 

och spelarna. 
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 Bilaga 4 - Intervju med Jesper Björck, Evenemang - och publikansvarig, DIF 

Hockey AB, 2013-05-02 

 

1. Vad är tanken bakom de olika biljettpriserna för exempelvis studenter, 

pensionärer, ungdomar och fans? 

- Vi vet att de olika målgrupperna har olika ekonomiska förutsättningar. Vi vill kunna 

locka exempelvis studenterna och få in fler från den målgruppen. 

 

2. Dynamisk prissättning är det något ni arbetar med? Att sätta pris efter motstånd 

eller position i tabell? 

- Vi har en dynamisk prissättning. Till en match vi vet kommer bli slutsåld har vi inte 

lika mycket erbjudanden till exempelvis studenter, men fortfarande en del för vi vill ge 

dom möjligheten att komma. Vi försöker alltid optimera biljettintäkterna. 

 

3. Tittar ni på er konkurrent AIK när ni sätter biljettpriserna?  

- Ja det gör man, vi håller koll på dom andra klubbarna tar för sina biljetter eller 

säsongskort. Här vill man vara ganska överrens om prissättningen och vi ligger 

ungefär på samma priser, klubbarna måste hjälpas åt sinsemellan.  

 

4. Tar man i hänsyns till annan typ av underhållning som finns i Stockholm? 

- Ja det gör vi, framförallt andra idrotter som exempelvis fotboll vad gäller prissättning. 

Man tittat på även på andra aktiviteter eftersom de också är våra konkurrenter. Jämför 

man med ett biobesök som idag kostar 120 SEK kontra en hockeybiljett för 100 SEK 

så anser jag att priserna i hockey inte är så dyra. Utbudet i Stockholm är ganska stort 

vad gäller annat, det gäller att synas i mängden.  

 

5. Tror du att ni måste arbeta hårdare med er marknadsföring eftersom ni är en 

storstadsklubb? 

- Ja det tror jag faktiskt. Folk på landsbygden är mer medvetna om att det är 

hockeymatch, det är lite svårare att nå ut som stockholmslag.  
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6. Vad tror ni era kunder förväntar sig när dom köper en biljett till Hovet? 

Förväntar dom sig bara en hockeymatch? 

- Vi håller till i underhållningsbranschen, besökarna vill bli underhållna. Supportrarna 

förväntar sig även att våra spelare ska göra sitt vad gäller sportslig prestation, dom ska 

kämpa helt enkelt. Vi har gjort mycket undersökningar på vår publik, det man vill se 

primärt som publik det är att laget kämpar och att det är en bra match. Sen är det klart 

att man vill ha vinster och sportslig framgång. Den breda massan vill komma dit och 

få en häftig upplevelse.  

 

7. Försöker ni på andra sätt utveckla produkten kring matcherna? Är det något 

man jobbar med? 

- Det gör vi absolut, det kan vara dom här olika kampanjerna, köp en biljett och få en 

souvenir. Vi försöker skapa mervärde på olika sätt. Inne på arenan försöker vi utveckla 

vår produkt, på helgmatcher vill försöka ha mer familjeaktiviteter inne på arenan, 

exempelvis hade vi en lekhörna. Vi tittar på vår produkt hela tiden och med dom 

resurserna vi har försöker vi utveckla produkten. Tyvärr är våra resurser ganska 

begränsade i form av faciliteter på Hovet och arbetskraft.  

 

8. Påverkar ägarförhållandet att ni inte kan anpassa arenan i den utsträckning ni 

vill? 

- Jag har precis varit och tittat på några NHL-matcher och sett på vad dom kan göra i 

exempelvis foajéerna och i arenan. Det är klart att man har mer att önska vad gäller 

Hovet, självklart skulle man kunna göra mer. Det handlar inte så mycket om 

ägarförhållandena utan snarare om att ha tillgång till en modernare arena med bättre 

kioskmöjligheter och bättre mat. Skulle utbudet inne på arenan vara större tror jag man 

skulle kunna höja upplevelsen för publiken.  

 

9. Använder ni mindre ”gammelmedia” idag och mer sociala medier istället? 

- Ja så har det blivit. För oss handlar det om vår marknadsföringsbudget som är extremt 

begränsad. Vi får använda oss av dom kanaler vi själva har och där har vi jobbat upp 

en mängd genom nyhetsbrev och FaceBook så vi når ut till väldigt många. Det ger 

också väldigt bra resultat att gå ut genom dom medierna och samtidigt väldigt 

kostnadseffektivt. Så det går nog över mer och mer åt det.  
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10. På vilket sätt försöker ni stärka er image och varumärke? Undvika dålig PR? 

- Hur saker och ting vinklas i media har en stor påverkan på en idrottsklubb. Det gäller 

att vara medietränad och rätt budskap måste komma ut på rätt sätt.   

  

11. Finns det någon policy kring hur spelare, personal och ledare ska bete sig på och 

utanför arenan? 

- Det där är faktiskt en ganska bra punkt och det är något som vi som idrottsklubb måste 

se hårdare på. Hur ska alla inom Djurgårdens organisation och alla som kännetecknar 

sig som djurgårdare uppföra sig och hur ska man bete sig. Om du arbetar inom 

organisationen hamnar du ännu mer under luppen. Det tycker jag är en viktig punkt 

som man ska bevaka.  

 

12. Finns det en policy kring hur spelare uttalar sig i social medier? Finns det 

restriktioner? 

- Jag vet inte exakt hur ligger till men jag vet att det förs samtal med spelare. Jag vet 

inte hur hårt fastslagen policyn är, jag vet inte vad som är bestämt och 

överenskommet. Förra året hände det att det ”twittrades” ut saker från spelare som jag 

kan tycka borde sanktionerats från klubben innan spelaren valde att skriva det. Även 

här tycker jag det ligger ett ansvar inom organisationen, anställda framförallt. 

 

13. Vilken typ av företag vill ni förknippas med? Finns det en tanke bakom vilka 

som får sponsra DIF och synas på Hovet? 

- Inte egentligen, i stort sett är alla företag välkomna. Det finns inga olämpliga företag 

sen finns det ju företag som vi vill ska synas mer beroende på vilken produkt de säljer. 

Har vi ett matchvärdskap inne i arenan som riktar sig mot publiken vill vi gärna att det 

ska vara ett företag som säljer produkter som åskådarna har nytta av.  

 

14. Kan ni säga nej till någon som ni inte vill förknippas med? 

- Är det ett opassande företag som skulle kunna orsaka oss ”badwill” så är det klart att 

vi skulle tacka nej. Detta gäller naturligtvis även företag med extrema åsikter, vi måste 

värna om vår publik. 
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15. Ni hade spelare som ringde runt till supportrar och sålde säsongskort, fanns det 

någon tanke bakom varför just dessa gjorde det jobbet? 

- Det är klart, i fjol använde vi oss av det här och vi kommer även göra det i år. Vi 

väljer spelare med lite mer kända namn. I år använde oss även av ett förinspelat 

meddelande från vår sportchef Challe Berglund som vi skickade runt till våra 

supportrar.  

 

16. Försöker ni nå olika kundgrupper genom olika kanaler? 

- Större målgrupper som barnfamiljer och klack försöker man nå via medier som passar 

dom bättre, lite så jobbar vi.  

 

17. Försöker ni medvetet anställa personer som passar med DIF? Både spelare och 

personal på kontoret? 

- När det gäller spelare vill locka personer med stockholmsanknytning, det har vi som 

uttalad policy sedan några år tillbaka. Jag tror vi har målsättning att 50 % av spelarna 

ska komma från dom egna leden. Stockholmsanknytningen vill man ha delvis för man 

vet att personerna trivs i regionen och även att de kanske lockar några hundra extra 

besökare per säsong. ’ 

 

18. Utbildar ni era volontärer i kundbemötande? 

- Det gör vi, våra publikvärdar och liknande som träffar mycket kunder har utbildning. 

Vi har även genomgångar där vi förklarar hur vi vill att dom ska bemöta publiken. 

  

19. Sker det någon form av utvärdering av personalens kundbemötande? 

- Vi gjorde en stor undersökning under fjolåret i form av enkäter där vi fick in resultat. 

Vi försöker även snappa upp åsikter på olika forum eller andra sociala medier. Det kan 

ge oss någon form av indikationen på vad folk tycker.  

 

20. Finns det någon som har övergripande ansvar för flödet av processer? Ansvar 

för att allt fungerar som det ska?  

- Vi har alltid en person som är matchansvarig, den rollen hade jag i fjol. Det är alltid en 

person från Djurgården Hockey och en person från Globen som är ansvarig från sitt 

håll. Sen finns det även person från Stureplansgruppen som är ansvarig för 

restauranger och barer.  
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21. Kan ni påverka processen i den utsträckning ni vill? 

- Alla försöker få plats inne på arenan, alla ska ju ha sin del av kakan. Vi försöker 

påverka efter våra intressen så långt det går, det finns även ett samarbete mellan 

aktörerna men ibland kan åsikterna gå isär. Dom aktörerna försöker göra det som är 

bäst för dom. Som avslutning kan man säga att vi kan påverka en del.  

 

22. Är det viktigt att visa vilket lag som har hemmamatch?  

- Jo det är klart, vi gör ju en profilering i foajén där vi hänger upp flaggor med gamla 

djurgårdsprofiler och försöker göra så mycket som möjligt. Det är viktigt att det känns 

som en djurgårdsarena.  

 

23. Kan man bedriva ett idrottsAB på samma sätt som ett vanligt AB? 

- Jag skulle kanske egentligen behöva mer erfarenhet från ett vanligt AB för att kunna 

jämföra. Men det jag upplever är att man i ett normalt företag kan se en annan 

långsiktighet medan ett idrottsAB påverkas av sportslig prestation och andra variabler. 

De flesta sportklubbarna går mot en mer strukturerad företagsform, man vill ha 

lönsamhet i det man gör annars överlever man inte. Målsättningen är att det ska drivas 

som ett vanligt företag, så man får försöka koppla isär sporten från AB:et. Sporten ska 

vara sponsrad av AB:et, det är så jag se det. AB:et ska få in pengarna och sporten är 

produkten och det är även sporten som kostar pengar.  
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Bilaga 5 - Telefonintervju, Marcus Bojling, 2013-05-01 

 

1. Vilken match besökte du? 

Jag tittade på matchen AIK mot HV71 den 12/2-2013. 

 

2. Bjöds det på någon underhållning i pauserna? 

Ja, det fanns en studio i ena hörnet där spelare och gamla AIK-profiler intervjuades i 

pauserna.  

 

3. Fanns det andra arrangemang och aktiviteter utöver själva matchen i anslutning till 

arenan? 

Nej, jag tycker AIK är ganska dåliga på just den biten. 

 

4. Försökte arrangören stimulera till köp av andra produkter? 

Ja, dels souvenirer men även lotter och biljetter till kommande hemmamatcher. 

 

5. Observerade du om personalen på arenan bar AIK:s klubbmärke på sina kläder? 

Souvenirförsäljarna bar AIK-kläder men annan personal bar kläder med arenabolagets namn. 

Publikvärdarnas jackor hade AIK-emblem. 

 

6. Tycker du att arrangemanget fortlöpte utan irriterande inslag? Exempelvis kö vid 

inpassering eller problem vid biljettbokningen.  

Jag upplevde köbildning vid biljettinsläppet men även gigantiska köer till toaletterna. Det 

uppstår vid alla matcher och gör mig väldigt irriterad. 

  

7. Upplevde du att det tydligt framgick vilka som var arrangörer av matchen? 

Ja. 

 

8. Vilka fysiska bevis observerade du under och innan matchen? Fysiska bevis kan 

exempelvis vara flaggor eller tröjor som associeras med AIK.  

Jag såg tröjor i taket, AIK-flaggor runt hela arenan invändigt, LED-reklam där man 

uppmanades att stödja AIK, intromusik samt projektioner av råttor på isen. Även gamla AIK-

profiler projekterades på isen, spelarna gjorde även entré genom den klassiska AIK-borgen.   
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Bilaga 5 - Telefonintervju, Fredrik Rydbeck, 2013-05-01 

 

1. Vilken match besökte du? 

Jag besökte matchen AIK-Växjö Lakers HC den 26 februari 2013. 

 

2. Bjöds det på någon underhållning i pauserna? 

Ja, i en av pauserna hade en lokal konståkningsförening uppvisning på isen. I den andra 

pausen spelade ett av AIK:s ungdomslag match.  

 

3. Fanns det andra arrangemang och aktiviteter utöver själva matchen i anslutning till 

arenan? 

Nej, inte vad jag kunde se. 

 

4. Försökte arrangören stimulera till köp av andra produkter? 

På ena kortsidan såldes souvenirer och det var det enda jag uppmärksammade. 

 

5. Observerade du om personalen på arenan bar AIK:s klubbmärke på sina kläder? 

Nej, jag noterade dock att arenapersonalen bar särskilda kläder med arenabolagets namn på. 

 

6. Tycker du att arrangemanget fortlöpte utan irriterande inslag? Exempelvis kö vid 

inpassering eller problem vid biljettbokningen.  

Jag upplevde inga problem alls. Inget utöver det vanliga, jag är en ganska frekvent besökare 

av ishockeymatcher. 

 

7. Upplevde du att det tydligt framgick vilka som var arrangörer av matchen? 

Ja, väldigt tydligt.  

 

8. Vilka fysiska bevis observerade du under och innan matchen? Fysiska bevis kan 

exempelvis vara flaggor eller tröjor som associeras med AIK.  

När hemmalaget AIK beträdde isen gjorde dom entré genom AIK-borgen som finns i 

klubbemblemet, samtidigt spelades låten ”Åh vi é AIK”. På jumbotronen gjordes reklam för 

AIK:s ungdomslags matcher. I taket hängde även AIK-tröjor med pensionerade nummer.  
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Bilaga 7 – DIF tidningsannonser 

 

 

 

 

 

Publicerad i tidningen MittI 2012-12-04 respektive 2013-01-22 
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Bilaga 8 – AIK tidningsannons 

 

 

 

 

Publicerad i tidningen MittI 2012-10-30 
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Bilaga 9 – Matchprogram DIF, säsong 2012/13 
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Bilaga 10 – Matchbiljett DIF 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


