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Förord 
 
Under detta arbete har vi kommit i kontakt med olika personer som har delat med sig av sina 
upplevelser och erfarenheter, vilket har varit en förutsättning för att kunna genomföra denna 
uppsats. Till dessa vill vi rikta ett stort tack. Vi vill särskilt tacka alla från Linköpings Hockey 
Klubb för att de har tagit sig tid att träffa oss och bidragit med deras synpunkter.  
 
Ett väldigt stort tack vill vi även rikta till vår handledare Eva Maaninen-Olsson som varit en stor 
hjälp för oss under hela arbetets gång. Vidare vill vi även tacka all personal som vi har kommit i 
kontakt med på Mälardalenshögskola, ert engagemang och bemötande upplevs verkligen som ett 
föredöme inom det svenska högskolesystemet.  
 
Sist men inte minst vill vi tacka Madelaine Lundberg, utan denna eldsjäl så hade denna uppsatts 
inte varit möjlig! 
 
Vi hoppas att uppsatsen kommer att frambringa ett intresse för fortsatt forskning och studier inom 
detta område. 
 
Trevlig läsning! 
 
 
Linköping juni 2011 
 
Henrik & Pierre 
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Sammanfattning  
I dagens samhälle finns det mängder av olika erbjudanden som konsumenter ställs inför genom 
olika marknadsförningskanaler, där de aktivt måste välja det erbjudande som är mest tilltalande. 
För att ett erbjudande ska vara tilltalande så måste det ge ett mervärde i form av upplevelser. Det 
krävs även att erbjudandet ger underlag att skapa en tillräcklig attraktion så att kunden väljer just 
den produkten/tjänsten framför ett annat. Vidare bör även varje enskilt erbjudande överträffa 
besökarnas förväntningar, för att på sätt leverera något ”utöver det vanliga”.  
 
Vi har valt att studera hur LHC (Linköpings Hockey Klubb) arbetar med marknadsföring för att 
öka den totala kundupplevelsen. LHC startades som en idrottsförening vars syfte var att nå 
framgång inom ishockeyn, men ishockey handlar dock så mycket mer än om själva idrotten. 
Ishockeyklubbarna är idag stora företag vars syfte är att vara resultatrika, både sportligt och 
företagsekonomiskt. Idag har LHC svårigheter med att attrahera och engagera sin publik, stödet 
fluktuerar och relationerna med både supportrar och besökare är undermåliga. Det finns många 
olika sätt för hur en organisation ska kunna öka den totala kundupplevelsen. LHC arbetar mycket 
med sina evenemang för att stärka sitt varumärke, målet är även att ta marknadsandelar och på så 
sätt öka antalet besökare. I dagens Idrotts-Sverige går oftast idrottsliga framgångar och 
ekonomiska medgångar hand i hand, vilket medför att idrottsklubbarna måste lägga stort fokus på 
vad marknaden efterfrågar. En helhetsupplevelse måste skapas för att besökarna ska känna ett 
mervärde, dvs. att fokus inte enbart bör ligga på det sportsliga evenemanget.  
 
Utifrån ovanstående diskussion förväntas denna uppsats svara på följande frågor: 
Varför har LHC inte lyckats attrahera och engagera sin publik trots idrottliga framgångar? 
Hur arbetar LHC idag och hur borde de arbeta i framtiden för att öka den totala kundupplevelsen?  
 
För att svara och analysera på ovanstående frågor har vi tagit hjälp av den teori som föreligger 
inom ämnet marknadsföring där bland annat Sports Marketing, relationsmarknadsföring och 
upplevelserum studerats. Det empiriska materialet har bestått av ett antal intervjuer med supportrar 
och nyckelpersoner inom LHC:s  organisation och detta material har vidare analyserats genom den 
kvalitativa metoden.  
 
Denna studie visar på att LHC tenderar att fokusera för mycket på hur många besökare de haft, 
samt hur stora intäkterna varit vid varje enskilt evenemang istället för att koncentrera sig på att 
möta efterfrågan. Det har även framkommit att LHC har en undermålig relation till sina supportrar 
och besökare och om detta skulle förbättras så skulle engagemanget hos publik och supportrar 
sannolikt öka. Detta skulle troligtvis även göra att klubbens ekonomiska och sportliga resultat ökar. 
För övrigt så spelar varumärket en stor roll och det är vikigt att LHC ständigt arbetar för att stärka 
och bibehålla varumärkets status. Det även av stor vikt att skapa en delaktighetskänsla hos publik 
och supportrar för att skapa en god atmosfär i och kring ishockeymatcherna. De bör således inte 
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bara fokusera på evenemangen som är relaterade till ishockeyn, utan snarare sträva efter att 
leverera en total kundupplevelse som inkluderar alla evenemang. Detta kan sedan vara en del i den 
totala marknadsföringsstrategin vilket bör ha incitamenten att leverera upplevelser och mervärde 
för besökarna. Något som även är viktigt att beakta är personalen som arbetar med varje enskilt 
evenemang, dvs. att de känner engagemang och dedikation för att skapa ett mervärde för besökarna 
i de upplevelserum och servicemöten som förkommer. Detta kommer sedan att bidra till att LHC 
stärker  sitt  varumärke,  vilket  i  sin  tur  skapar  underlag  för  att  attrahera  nya  kunder  i  form  av  
sponsorer, investerare och slutligen fler besökare. 
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Abstract 
In today's society there are a lot of offers towards consumers, where they actively have to choose 
the most  appealing offer.  In  order  for  an offer  to  be attractive it  must  add value in  line with the 
customers demand. Also, it requires that the offer provides a sufficient level of attraction so that 
the customer selects the particular product/service over another. Furthermore, each offer must 
exceed  the  expectations  of  the  visitors  to  an  event,  so  they  feel  that  the  event  is  something  
"extraordinary". We have chosen to study how LHC (Linkoping Hockey Club) works with 
marketing in order to improve the overall customer experience. LHC was founded as a sports club 
whose aim was to achieve success in ice hockey. Ice hockey clubs are today big business which 
points toward that the sport is so much more than just ice hockey. The clubs needs to be successful 
and result oriented both within sports and business. Today LHC experiences difficulties in 
attracting and engaging its spectators in the hockey games and events that they host, the support 
fluctuates and the relations with both supporters and visitors are poor. There are many ways for 
how an organization can enhance the overall customer experience which means that sports clubs 
need  to  focus  more  on  what  the  market  demands  which  is  to  deliver  a  total  experience.  A  total  
experience must be created so that the visitors feel an added value. From LHC:s point of view this 
means that they need to put a lot of effort in to their hosting events but also strive to strengthen the 
brand with the aim to capture market shares.  
 
From the above discussion this essay will answer the following questions:  
Why has LHC not been able to attract and engage its audience despite sporting success? 
How does LHC work today and how should they work in order to improve the overall customer 
experience? 
 
In order to answer and analyze the above questions, we have analyzed and used the theories which 
include the area of Marketing, Sports Marketing, Marketing Mix and the so called "experience 
room". The empirical data consisted of a series of interviews with supporters and LHC:s 
organization. This study shows that LHC tends to focus too much on how many visitors they had 
and how much revenue each event gives in return, contrary to this LHC needs to focus more on the 
demand. It has also emerged that LHC has a poor relationship with their fans and visitors, and if 
this is improved, it would mean that the involvement of the fans would likely be increased. This 
would contribute to the club's financial and sporting performance increases. It is also of great 
importance for LHC to create good atmosphere in and around the ice hockey games, this would 
involve the audience and supporters more in every hosting event. 
 
LHC should not only focus on events that are related to ice hockey but rather strive to deliver a 
total customer experience. This can then be a part of the overall marketing strategy, which should 
have incentives to deliver experiences and added value for the visitors. Something that also is 
important to consider is the staff who works with each individual event, i.e., that they have passion 
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and dedication to add value for visitors in the experience room and service meetings that occur. 
This will then contribute to the situation where LHC will strengthen its brand, which in return 
creates a basis for attracting new customers in the form of sponsors, investors and ultimately more 
visitors. 
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1. Inledning 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur detta arbete initierades. Vidare kommer vi presentera 
problemdiskussionen, syftet, frågeställningen samt att redogöra för arbetets avgränsning.    

1.1 Bakgrund 
Utvecklingen inom den svenska ishockeyn har under de senaste årtiondena haft en snabbväxande 
kommersialisering. Vårt val att studera LHC beror främst på det faktum att klubben gjort en resa 
som i många fall anses vara unik inom ishockeyn, dvs. de har åstadkommit något som få 
ishockeyklubbar gjort. De har nämligen tagit steget upp från Allsvenskan till Elitserien och 
etablerat sig där som en toppklubb. Trots denna framgång har det publika stödet varit undermåligt.  
 
Att valet föll på att studera LHC beror främst på den upplevelse som vi fick ta del av när vi besökte 
en av LHC:s matcher under våren 2011. Det anmärkningsvärda var att trots att LHC spelade bra 
ishockey och hade hemmamatch så hördes bortasupportrarna mer än hemmasupportrarna. 
Dessutom vann LHC matchen och trots detta så var stämningen i arenan väldigt dålig. Funderingen 
uppkom  då;  hur  kan  LHC  ha  ett  sådant  svagt  publikstöd  trots  att  de  är  så  framgångsrika  rent  
sportligt? Trots denna framgång så har det publika stödet ej varit i linje med LHC:s förväntningar. 
 
Inom ishockeyn likt annan idrott har idrottsklubbarna tvingats utveckla sin marknadsföringsstrategi 
för  att  vinna  marknadsandelar,  och  för  att  därmed  locka  publiken  till  arenan.  I  LHC:s  fall  
förekommer det inte någon lokal konkurrens inom samma idrott utan snarare föreligger det 
konkurrens om upplevelser. Enligt Fagrell & Bergström (2008) skapar idrott en underhållning som 
berör, engagerar och involverar sina målgrupper. Detta gör branschen unik, då den ger en form av 
flykt från vardagen, dvs. den underhållning som idrotten bidrar med skapar ett sorts andrum i 
vardagen. Den bidrar också med ovissheten över hur idrottsevenemanget kommer att sluta vid 
varje enskilt tillfälle vilket ska ses som en strategisk fördel inom marknadsföringen. (Fagrell & 
Bergström, 2008:3, 11, 12)  
 
Arbetet kommer att fokuseras på vad LHC gör- och bör göra för att attrahera och bibehålla sin 
publik. Vi kommer även att koncentrera arbetet på hur LHC kan göra för att öka den totala 
kundupplevelsen. 

1.2 Frågeställning 
Varför har LHC inte lyckats attrahera och engagera sin publik trots idrottliga framgångar? 
Hur arbetar LHC idag och hur borde de arbeta i framtiden för att öka den totala kundupplevelsen? 
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1.3 Syfte 
Denna kandidatuppsats kommer att fokusera på vad LHC idag gör för att attrahera och bibehålla 
sin  publik.  Vi  kommer  även  att  koncentrera  arbetet  på  hur  LHC  gör  för  att  öka  den  totala  
kundupplevelsen för sina besökare.  

1.4 Avgränsning 
Vi har valt att fokusera detta arbete på vad som påverkar, attraherar och skapar mervärde i och 
kring en ishockeymatch ur ett publikperspektiv. Vi har valt att begränsa oss till sex respondenter 
vilket vi anser vara tillräckligt för att kunna dra våra slutsatser, samt att tidsaspekten för denna 
kandidatuppsats har varit begränsad.    

1.5 Målgrupp 
Den tänkta målgruppen är LHC och organisationer i liknade branscher som kan nyttja och ta del av 
våra slutsatser. Detta för att kunna vidareutveckla sina respektive organisationer i strävan efter att 
öka den totala kundupplevelsen. Målgruppen är även den akademiska sfären och i detta fall framför 
allt Mälardalens Högskola.   

1.6 Disposition  
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2. Metod  
Kapitlet kommer att redogöra för hur vi har gått tillväga samt hur vi har genomfört denna uppsats. 

2.1 Ämnesval  
Uppslaget kom till oss när vi båda var besökare på en ishockeymatch i Cloetta Center (LHC:s 
hemmaarena) och av en tillfällighet träffade LHC:s marknadschef Fredrik Johnsson. Diskussionen 
angående det rådande uteblivna publikstödet blev samtalsämnet och skapade då förutsättningar och 
intresse kring att studera detta vidare. Diskussionen var baserad på frågeställningen hur LHC 
kunde vara så framgångsrika och trots detta ha en svikande publikkultur. Fredrik nämnde det 
faktum att de aktivt arbetat med frågan och trots detta förelåg tillståndet oförändrat.    

2.2 Undersökningsmetoder 
När det gäller undersökningsmetoder omfattas de oftast av kvantitativa respektive kvalitativa 
bearbetningsmetoder. Det föreligger därmed två huvudtyper som kan användas för att samla in, 
bearbeta och åskådliggöra information (Wallén, 1996:73:79). Den kvalitativa metoden står för 
skapandet av en undersökning där fokus ligger på att fånga den del som inte ter sig binärt, dvs. den 
del av en undersökning som omfattar mångtydighet eller subjektivitet, exempelvis känslor som är 
svåra att mäta (Patel, Davisson, 2003:102). Detta gjorde att vårt val av undersökningsmetod föll på 
den kvalitativa undersökningsmetoden, då vi ansåg att denna metod var mest lämpad för att ge 
respondenterna utrymme för egna reflektioner. Den kvalitativa metoden i vår uppsats har bestått av 
flera intervjuer av olika respondenter som vi anser ha kunnat bidra till att åskådligöra och klargöra 
problemformuleringen på olika sätt. Dessa har stått för den kvalitativa studien av arbetet, men även 
utgjort den empiriska basen av vår studie. Respondenterna valdes dels genom kontakt med Fredrik 
Johnsson (LHC:s marknadschef) samt fortlöpande rekommendationer av respondenterna. Enligt 
Miles et al (1994) benämns denna undersökningsmetod som snöbollsmetoden. Snöbollsmetoden 
bygger på att man frågar individer som man känner och att de i sin tur ger råd om vem som kan 
tänkas vara aktuell som respondent. Enligt Miles et al (1994) så är kritiken mot snöbollsmetoden 
att urvalet av respondenter inte blir slumpmässiga, vilket i sin tur menas att den inte blir 
representativ i statistisk mening. Respondenterna valdes tack vare deras kunskap och erfarenhet 
inom ämnet, vilket i sin tur bemöter snöbollsmetodens kritik. Selektionen av respondenterna som 
medverkat har baserats på att de varit supportar och/eller besökare till LHC:s matcher eller att de 
varit delaktiga i LHC:s organisation.   
 
Respondenterna har bestått av:  
 

- Anders Mäki, Vice klubbdirektör/styrelsemedlem i LHC  
Intervjuform: inspelad djupintervju, datum: 2011-03-24, tid: 2h 30min 
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- Fredrik Emvall, Projektledare/styrelsemedlem i LHC 
Intervjuform: inspelad djupintervju, datum: 2011-04-28, tid: 1h 50min 
 

- Sören Palmer, flerårig LHC supporter,  
Intervjuform: djupintervju, datum: 2011-04-15, tid: 1h 40min 
 

- Åke Johansson, flerårig LHC supporter 
Intervjuform: intervju, datum: 2011-04-27, tid: 1h 
 

- Thomas Karlsson, flerårig LHC supporter 
Intervjuform: intervju, datum: 2011-04-27, tid: 1h 

 
- Robin Hughes, flerårig supporter till HV71 och frekvent besökare till LHC:s matcher 

Intervjuform: intervju, datum: 2011-04-29, tid: 1h 

2.3 Datainsamling 
I skapandet av detta arbete krävdes insamling av data, vilket bestod i huvudsak av primär- och 
sekundärdata. Primärdatan är den data som samlas in av en undersökning där metoder som till 
exempel enkäter och olika intervjuer används (Jacobsen 2002:151). I motsats kan sekundärdata 
omfattas av data som koncentreras till undersökningar där innehållet inte direkt kan härledas till 
själva undersökningen. Primärdatan omfattas oftast av personlig kontakt alternativt något 
hjälpmedel såsom telefon, e-post eller pappersenkäter. En fördel med denna typ av 
informationsinsamling är att den kan anpassas efter ett specifikt problemområde (Jacobsen 
2002:151–152).  
 
I detta arbete har primärdatan bestått av de respondenter som intervjuats och som ansetts varit 
relevanta och bidragande till problemformuleringen då de antas besitta goda kunskaper inom 
området. Sekundärdata har bestått av litteratur och artiklar som vi har hittat i den litteratursökning 
som gjorts i databasen EBSCO vid Mälardalens högskola samt universitetsbiblioteket vid 
Linköpings universitet. De sökord som har används vid databassökningarna har varit; Ishockey, 
Sports Marketing, Varumärke, Evenemang, Service Marketing, Upplevelseindustri, 
Konsumentbeteende, Relationship Marketing och Customer Satisfaction. Orden har kombinerats i 
olika konstellationer, detta så att en trovärdig och relevant litteratursökning gett förutsättningarna 
för denna studie. Vidare har en selektering gjorts av relevant teori med utgångspunkt för att ge 
bästa möjliga förutsättningar att svara på problemformulering. 
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2.4 Intervjumetod 
Enligt Svensson och Starrin (2001) förekommer det två sorters distinktioner av intervjumetoder, 
standardiserad och icke-standardiserad. I den standardiserade föreligger det ett bestämt schema av 
intervjufrågor vilket det inte gör i den icke-standardiserade.  
Den standardiserade intervjumetoden står för den kvantitativa delen av en undersökning där man 
även eftersträvar att skapa så likartade intervjuförhållanden som möjligt för respondenterna. Den 
icke-standardiserade delen av en intervju utgår ifrån att man i förväg inte vet vilka frågor som 
kommer bli viktiga och betydande för arbetet dvs. en kvalitativ intervjumetod.  Det kräver därför 
att respondenten skildrar verkligheten som sedan skapar underlag till att svara på 
problemformuleringen.  
 
I detta arbete har vi valt den icke-standardiserade intervjumetoden för att på så sätt få en kvalitativ 
undersökning. Detta då vi ansåg att respondenterna skulle behöva utrymme att utveckla svaren på 
ett sätt som ej hade varit möjligt med ett kvantitativt angreppssätt, dvs. i vår studie ges 
respondenterna utrymme för egna reflektioner. Enligt Sörqvist (2000) anses det vara fördelaktigt 
att fysiskt interagera med respondenterna då en mer öppen relation mellan intervjuare och 
respondent kan etableras och kan starkt bidra till att förtydliga problemformuleringarna. I linje med 
detta valde vi att fysiskt intervjua och interagera med respondenterna vilket bidrog till ett mervärde 
för studien. Vi frågade alla respondenterna om vi fick spela in intervjuerna och vissa gav sitt 
medtycke, och andra inte. Totalt spelades två intervjuer in. Därefter transkriberades det inspelade 
materialet och tillsammans med anteckningar från de icke-inspelade intervjuerna gjordes en 
extrahering av relevant information för att kunna möta problemformuleringens ansats.    

2.5 Tillförlitighet 
Syftet med att granska litteraturen är för att få validitet i arbetet. Validitet är ett begrepp ur den 
kvalitativa studien och ambitionen är att utforska händelser genom att beskriva de åsikter 
respondenterna har. Att få reliabilitet i arbetet beror på i vilken form undersökningen är utförd då 
det gäller att studien får liknande resultat om den skulle göras om igen med samma förutsättningar. 
I detta arbete har undersökningen gjorts med utgångspunkt från problemområdet och eftersom 
förutsättningarna ständigt ändrar sig inom detta område så är sannolikheten att resultatet skulle bli 
annorlunda om undersökningen skulle göras om igen. (Christensen et al. 2001:308–309) 
 
Vidare har även en analysering av det empiriska materialet gjorts för att hitta mönster i 
respondenternas svar, men även försöka urskilja om avvikelser förekommit. I denna studie har vi 
fått förlita oss på de respondenter som har intervjuats och att deras respons varit uppriktiga. Detta 
har även bidragit med att få en djupare analys än vad exempelvis enbart vetenskapliga teorier hade 
gjort.  
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2.6 Källkritik primärdata 
Den kritik som kan ges är att intervjuaren missförstås eller tolkas felaktigt, det kan även 
förekomma att den som blir intervjuad inte vill göra intervjuaren omintetgjord dvs. respondenterna 
berättar det intervjuaren önskar höra hellre än att berätta vad de egentligen själva tycker (Booth 
2004, s.89-92). I våra intervjuer har respondenterna givit sitt samtyckte att delta.  
Respondenterna har svarat på alla de frågor som ställts och återberättat såväl positiva som negativa 
åsikter. Intervjuerna har gjorts i miljöer där respondenterna känt sig bekväma, dvs. de har både 
utförts på deras respektive arbetsplats eller en förutbestämd plats som de själva varit med och valt. 
Frågorna skickades i förväg vilket också har inneburit att respondenterna har getts förutsättningar 
att förbereda sig väl.  

2.7 Källkritik sekundärdata 
Majoriteten av källorna som har används har bestått av både kurslitteratur och annan litteratur som 
kan relateras till ämnet marknadsföring. För viss information relaterat till ämnet har Internet legat 
till grund för arbetet. Då det är svårt att verifiera webbsidors referenser, samt att de tenderar att 
frekvent ändra innehåll, har extraheringen av information avseende Internet försökts minimeras. Vi 
har även tagit hänsyn till vad Thurén (1997) nämner vad källkritikens uppgift är, dvs. att utvärdera 
och bedöma trovärdigheten i de källor som valts. Vi bedömer att valet av sekundärdata är 
trovärdigt då författarna av den valda litteraturen är välrenommerade inom ämnet marknadsföring. 
Författarna till de den litteratur som använts har frekvent varit citerade och refererade inom 
marknadsföringsämnet.  
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3. Referensram  
Inledningsvis beskrivs en generell marknadsföringsteori med fokus på Sports Marketing som sedan 
mynnar ut i specifika marknadsföringsverktyg. 

3.1 Sports Marketing och The Marketing Mix 
Sports Marketing är ett ämne som ofta missuppfattas att vara fokuserat på själva idrotten och dess 
utövare istället för vad som efterfrågas, eller som Shank (2005) nämner: 
 
”Many people mistakenly think of sports marketing as promotions or sports agents saying; Show 
me the money” 
 
Enligt Shank (2005) ska Sports Marketing ses som en strävan att vara lyhörd och tillgodose 
sportbesökarnas behov genom att använda de emotionella verktygen som idrotten ger, dvs. idrott 
skapar engagemang och dedikation hos besökarna vilket är något som marknadsförare inom idrott 
bör använda sig av (Shank, 2005, s.3). Det föreligger teorier om vad skillnaden är mellan den 
”vanliga” Marketing och Sports Marketing. Shank (2005) menar att det som urskiljer är att idrott är 
spontant och att det inte finns något manuskript om hur ett idrottsevenemang kommer att sluta. Det 
är även viktigt hur besökarna kommer att känna och uppleva när de besöker ett idrottsevenemang, 
men dessa attribut är något som är svårt att prognostisera. Shank (2005) menar att det kan föreligga 
en hotbild från andra konkurrerande nöjen och därför är det viktigt som idrottsklubb att leverera en 
helhetsupplevelse för att förvissa sig om att man är konkurrenskraftig i kampen om 
marknadsandelar.  
 
Inom idrotten idag föreligger det en stor konkurrenssituation där idrottsorganisationerna ständigt 
strävar efter att nå ut till sina målgrupper. Då alla målgrupper är mer eller mindre viktiga för olika 
idrottsorganisationer försöker de oftast dela in besökarna i olika segment för att sedan skapa ett 
erbjudande som tilltalar den riktade målgruppen. Detta kan göras på olika sätt, där utgångsläget 
oftast utgår från de så kallade fyra P:na (produkt, pris, plats och promotion) även kallad Marketing 
Mix. Dessa verktyg kan användas på olika sätt för att särskilja sig från konkurrenterna, men 
framför allt för att skapa ett för kunden upplevt värde. (Shank, 2005:39–40) 
 
Shank (2005) menar att det som skiljer sig mellan ”marketing mix” på den vanliga marknaden och 
inom idrotten, är att inom idrotten fokuserar marknadsförarna mer på servicen som de erbjuder 
istället för en produkt. Shank (2005) menar att det som föreligger som en utmaning vid 
användandet av Marketing Mix som verktyg är att välja vilken strategi som ska användas och när 
det ska användas. Inom idrotten påverkas strategin av de sportliga prestationerna. Historiskt sett 
har idrottsorganisationerna haft stort fokus på vad produkterna och tjänsterna och dess attribut 
erbjudit, istället för att fokusera på vad efterfrågan är, dvs. vad Shank (2005) benämner som 
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Marketing Myopia. Med detta menas att de fokuserar mer på produkten/tjänsten än på självaste 
efterfrågan. Detta gör också att Sports Marketing är mer krävande i form av att det innehåller så 
många attribut dvs. det föreligger inte något manuskript hur ett idrottsevenemang kan komma att 
sluta vilket gör att organisationen som vill ha en effektiv Sports Marketing måste vara lyhörd på 
vad marknaden efterfrågar. Men också det faktum att Sports Marketing påverkas av det sportliga 
resultatet. Vilket medför att det som associeras med produkterna och tjänsterna är väldigt 
påverkbara, vilket i sin tur gör att marknadsförarna måste vara väldigt lyhörda på vad marknaden 
efterfrågar, och synnerligen när det sportliga resultatet uteblir (Shank, 2005:105, 121). Verktyg 
som marknadsförarna kan använda sig av inom Sports Marketing är bland annat differentiering och 
segmentering. 

3.1.1 Differentiering 
Porter (1996) menar att i ett företags val av konkurrensprofil bör företagen välja vilka ”Unique 
Selling Points” de ska ha och vilka aktiviteter som ska fokuseras på för att särskilja sig från 
konkurrenterna. I företagens strävan att bli effektiva bör de anpassa alla ”unique selling points” 
efter den marknad och målgrupp de har bestämt och sedan optimera sina resurser därefter för att 
därmed kunna erbjuda och leverera ett mervärde till den tänkta målgruppen. För att därigenom 
också leverera ett värde genom hela värdekedjan krävs det att alla aktiviteter är balanserade mellan 
varandra. (Porter, 1996:70) 
 
Armstrong & Kotler (2009) använder sig av en liknande strategi för att nå konkurrensfördelar. Alla 
aktiviteter är i grund och botten kunddrivna, och ställningstagandet som företag måste göra i sin så 
kallade ”Value Proposition” är enligt Armstrong & Kotler (2009) avgörande om de ska bli 
konkurrenskraftiga. Att välja en ”Value Proposition” är att ta ställning till; vad ska de leverera? 
Och till vem? Men det handlar framförallt om att leverera det värde som produkten eller tjänsten 
utger sig att uppfylla för att tillgodose kundens behov. När företag väljer sin ”Value Proposition” 
väljer de även vilka aktiviteter de ska göra och inte, för att på så viss fokusera på vad som är 
värdeskapande. Detta skapar sedermera en konkurrensfördel vilket företaget lättare kan dra 
fördelar av i sin strävan efter att vinna marknadsandelar. (Armstrong & Kotler, 2009:41–46) 

3.1.2 Segmentering 
Som del i marknadsföringsstrategin måste företaget välja målgrupp för att på så sätt veta vilka 
kunder de ska fokusera på att tillfredsställa. Det finns vissa krav som måste uppfyllas för att en 
segmentering ska bli effektiv, nämligen att det måste var mätbart och nåbart, men det måste också 
finnas substans i det som mäts. Det måste också vara skiljbart från de andra segmenten, och 
framförallt måste det vara behandlingsbart, dvs. företaget måste kunna attrahera den tänkta 
målgruppen. Shank (2005) beskriver marknadssegmentering inom sport och idrott som ett viktigt 
element i en förenings planerings- och beslutsprocess, detta föranleder vilket segment föreningen 
ska rikta sin ”Sports Marketing” emot. Marknadssegmentering inom idrott innebär att identifiera 
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grupper av konsumenter samt förstå deras gemensamma behovsbild. (Blackwell et al, 2006:43-47; 
Shank 2005:165-166)  

3.2 Varumärket 
Varumärket är något som kommer att förknippas med hur kunderna värderar det associerade 
upplevda värdet i varumärket. Det spelar därigenom en stor roll vilken märkesidentitet företaget 
väljer och vad det är som gör varumärket unikt samt vad varumärket står för. Detta är också viktigt 
när det gäller att vinna och bibehålla marknadsandelar på en konkurrensutsatt marknad. 
Varumärket och imagen är något som också påverkas starkt av hur företaget driver en effektiv 
marknadskommunikation. Genom sitt varumärke skapar företag sin produktdifferentiering. 
Varumärket förknippas först och främst med produkten och dess associationer, där syftet är att 
presentera och leverera något som kunden upplever som unikt. Under senare år har konkurrensen 
hårdnat, det gäller därmed att varumärket urskiljer sig och levererar ett mervärde. (Andersson et al. 
2009:53) 
 
Varumärkets namn reflekterar även företagets tjänster och det skapar även en symbolik som sedan 
skapar associationer hos de etablerade eller potentiella kunderna. Enligt Johansson et al (2006) ses 
det som en styrka att ha stadens namn förenat med varumärket. Med sitt varumärke skapar 
företagen sin image och hur de vill framhålla sina produkter emot sina kunder. Kunderna tenderar 
att ifrågasätta varumärket mindre när de fått en viss tilltro och identifiering av varumärket. Ur ett 
konsumentperspektiv är det betydelsefyllt hur gestaltningen av varumärket görs, samt hur det 
uppfattas symboliskt. Detta skapar sedan underlag för att penetrera ett visst segment, där även 
målet är att vinna marknadsandelar och bibehålla dem. (Mullins et al. 2005:230–236)  
 
Avsikten med varumärket är att identifiera och presentera produkterna/tjänsterna som företaget har 
för intention att marknadsföra, men syftet är även att differentiera sig från konkurrenterna så att det 
upplevda värdet för varumärket ökar. Armstrong & Kotler (2009) benämner det som 
varumärkeskapitalet med vilket menas; målgruppens värdering och bedömning av ett företags 
varumärke, men också värdet av den differentierade effekten som varumärket har på den utvalda 
målgruppen. Ur ett kundperspektiv är det betydelsefullt hur företaget namngivit varumärket och 
hur det uppfattas symboliskt, vilket sannolikt kommer att förknippas med hur kunderna värderar 
varumärket. Företagets varumärke och image är något som också påverkas starkt av att företaget 
har en effektiv marknadskommunikation. Enligt Armstrong & Kotler (2009) ökar behovet av 
marknadskommunikationen när ett företags behov är att identifiera sig med ett visst segment, men 
viktigt är även vilken del av marknaden som kommunikationen har för avsikt att rikta sig till. Detta 
bidrar till att stärka företagets varumärkes kapital vilket är avgörande för ett företag om man ska 
vara framgångsrikt på långsikt.  
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Armstrong & Kotler (2009) menar även att en effektiv marknadskommunikation representerar alla 
kontaktpunkter som en kund kan interagera med ett företag och dess varumärke. Detta innebär att 
all kommunikation som den potentiella kunden kommer i kontakt med kan vara bra eller dålig, 
men också att som företag måste de vara medvetna om att all interaktion med marknaden kommer 
att påverka företaget och dess varumärke. Den integrerade marknadskommunikationen kommer 
även att spela en stor roll i strävan efter att differentiera sig, dvs. hur företaget kan särskilja sitt 
erbjudande och varumärke mot sina närmaste konkurrenter.  
(Armstrong & Kotler, 2009:236, 242-243) (Mullins et al. 2005:328) 

3.3 Kundvärde  
Kundvärde kan definieras som det värde som kunden upplever att en produkt/tjänst uppfyller vilket 
medför att kunden föredrar erbjudandet framför ett annat. För att kunden ska uppleva detta värde så 
krävs det att produkten lever upp till kundens önskemål och därigenom kan en efterfrågan skapas. 
Kunden väljer sannolikt även det erbjudande som erbjuder det högsta upplevda värdet i förhållande 
till de attribut man anser vara av vikt. Det upplevda värdet bygger på referensramar och attribut, 
vilket medför att ett erbjudande väljs framför ett annat. Det upplevda värdet är också beroende av 
vilken roll som kunden har, och vilka utmärkande egenskaper som föredras framför andra. 
(Hansen& Christensen, 2007:88, 89)  
 
Armstrong & Kotler (2009) menar att kundvärde och kundnöjdhet hänger samman. Kundnöjdheten 
är beroende av om upplevelsen lever upp till förväntningarna av en produkt eller tjänst, dvs. om 
produkten/tjänsten inte lever upp till förväntningarna så blir kunden inte tillfredsställd och kommer 
sannolikt inte att köpa produkten/tjänsten igen. Genom att skapa ett kundvärde genereras det en 
efterfrågan som sedan företag vill ha riktat mot sig och sina produkter/tjänster. Utan kundvärde 
skapas ingen efterfrågan, och utan efterfrågan finns det inte någon mottagare av de produkter och 
tjänster som företaget levererar. Utan mottagare finns det ingen marknad och det finns då heller 
inget underlag för företagandet. Armstrong & Kotler (2009) menar att framgångsrika företag gör 
allt för att skapa ett kundvärde och en kundnöjdhet för att på så sätt försöka öka kundlojaliteten, 
vilket i sin tur bidrar till att företag kan ta marknadsandelar. Armstrong & Kotler (2009) menar 
även att framgångsrika företag strävar efter att få så hög ”Customer Equity” som möjligt, dvs. det 
sammanlagda värdet av nuvarande och potentiella kunder. Ju högre ”Customer Equity” desto bättre 
framtidutsikter har företaget på marknaden. Företag bör därför behandla sina kunder som tillgångar 
som ständigt måste underhållas för att de inte ska gå förlorade; utan kunder finns ingen marknad. 
(Armstrong & Kotler, 2009:46, 50-56)  

3.4 Upplevelserum & Servicemöten 
Mossberg (2003) nämner att upplevelser skapas i form av upplevelserum. Dessa består och regleras 
av så kallade ”ramverk” som omfattar den aktuella miljön, vilket i sin tur innefattar interaktioner i 
den fysiska omgivningen, företagets personal och dess kunder. Mossberg (2003) tar även upp 
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faktumet att upplevelser kan bestå av två olika delar, det ena är när kunderna är delaktiga i själva 
utformandet av upplevelsen, det andra är när kunderna själva blir betjänade. Mossberg (2003) tar 
upp upplevelserummet och hur besökarna idag ställer högre krav på att få sina behov tillfredställda. 
Mossberg (2003) använder även ordet upplevelsesituationer, dvs. hur besökarna tolkar 
upplevelserna och dessa kan delas in i före, under och efter, upplevelsen. Begreppet ”word of 
mouth” dvs. kommunikationen och rekommendationer ifrån vänner och kollegor som 
rekommenderar ett evenemang kan sannolikt vara avgörande om de potentiella kunderna blir 
intresserade av det aktuella erbjudandet. Det är den totala helhetsupplevelsen som skapar 
mervärdet för besökarna, vilket innebär allt som evenemangen levererar i form av upplevelser som 
t.ex., vilket matutbud som finns, vilken musik som spelas etc. Det tenderar även att bli en starkare 
upplevelse om flera av besökarna är likasinnade. Genom att skapa subkulturer och ritualer kring 
evenemangen som är starkt förankrad mot målgruppen skapas det ett mervärde till besökarna, 
vilket i sin tur skapar sammanhållning och en tillhörighet till evenemanget. (Mossberg, 2003:109–
118) 
 
Gudmundson (2003) nämner hur viktigt det är att förstå hur kundens behov ser ut och anpassa 
utbudet efter dem. Genom att skapa en närhet till sina kunder skapar företagen förutsättningar att 
kunna förändra och förbättra sitt utbud efter den efterfrågan som kunderna har. Det är därför viktigt 
att kontinuerligt bygga på och öka förståelsen tillsammans med den bas av kunder företagen har 
samt även öka insikten i vad företaget vet om sina kunder. Mossberg (2003) nämner betydelsen av 
så kallade servicemöten. Dessa servicemöten är något som utspelar sig repetitivt mellan 
organisations representanter och dess kunder. Servicemötena kommer sannolikt att påverka 
kunderna i valet om att återuppleva det aktuella upplevelserummet igen. Mossberg (2003) menar 
att, om en organisation ska bli framgångsrik så måste det läggas mycket fokus på de anställda 
genom att använda sig av så kallad intern marknadsföring och interaktiv marknadsföring. 
(Gudmundson, 2003:9–10) 
 
Med intern marknadsföring menas att företaget måste uppmana de anställdas interaktion med 
kunderna på ett sätt som gör att de arbetar enhetligt för att på så sätt möta kundernas efterfrågan så 
att de blir tillfredställda. Med interaktiv marknadsföring menas att organisationer lägger mycket 
fokus på själva servicemötena och interaktionen där det viktiga är att kunden upplever en viss sorts 
service vid dessa servicemöten. För att ett företag ska bli framgångsrikt krävs det även att de 
anställda, eller som Mossberg (2003) benämner dem ”frontpersonalen”, upplever ett värde i form 
av det arbete de utför, vilket i sin tur bidrar till att de känner engagemang. Detta i sin tur skapar en 
miljö av dedikation och tillhörighet som bidrar till att öka den totala kundupplevelsen. (Mossberg, 
2003:83–94) 
 
Eftersom företagen kan interagera direkt med kunderna, skapas en kundnära relation vilket 
sannolikt gör det enklare för konsumenterna att fysiskt närma sig företaget. Gudmundson (2003) 
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nämner detta som en interaktionsprocess, vilket menas den bedömning kunden gör samt den 
relation de har till företaget. Det är därför viktigt hur väl ”frontpersonalen” marknadsför företaget i 
köpmiljön mellan kunden och företaget, då detta tenderar att ha en innebörd för vilken upplevelse 
kunden får till företaget, som i sin tur skapar underlag till att frambringa en kundlojalitet. 
(Gudmundson, 2003:9–10) 

3.5 Relationsmarknadsföring 
Företag har idag insett vikten av att bygga och vårda relationer och detta skapar anledning till att 
investera i relationsbyggandet då det sannolikt ger långsiktig avkastning. Hougaard et al. (2009) tar 
upp budskapet av hur viktig relationsmarknadsföringen är när det gäller företags framgång i 
skapandet av en marknadsföringsstrategi. De framhäver framförallt hur relationsmarknadsföringen 
tenderar att negligeras i de flesta stora företag, eftersom villigheten att investera i en relation ofta 
anses som slöseri då återbäringen inte ger direkt påverkan på vare sig det ekonomiska eller det 
fysiska resultatet.  
 
Palmer (2002) tar upp det faktum att både företag och akademier anser att relationsmarknadsföring 
är en övergående trend och att dessa organisationer påstår att likt andra trender så kommer den att 
försvinna igen som den gjorde efter 90-talets början. Palmer (2002) anser dock att 
relationsmarknadsföring inte är en övergående trend, dvs. relationsmarknadsföring är något som ett 
företag ständigt måste arbeta med för att förvissa sig om att vara konkurrenskraftig. Palmer (2002) 
menar att relationsmarknadsföring har utvecklats under de senaste decennierna och till viss del 
företagen också, men mest pga. att omgivning har tvingat dem till att omedvetet förändra sig.  
Hougaard et al. (2009) nämner att företagen söker nya attribut för att locka nya kunder och i detta 
sammanhang försummas de redan befintliga kunderna. Drivkraften i en kundrelation beskrivs av 
Hougaard et al. (2009) som en relationscell, där kundrelationerna påverkas av både interna och 
externa förhållanden. De olika nivåerna i relationen symboliseras genom en stege, ju högre 
relationen kommer på stegen desto bättre relation har företaget och kunden.  
 
Hougaard et al. (2009) anser dock att stegen inte ger en korrekt beskrivning och de argumenterar 
för att en nära relation även kan ge företaget merkostnader. Genom att öka kundernas engagemang 
och genom att kunna förmedla ett mervärde till kunderna på en basis av lägre kostnader skapas det 
ett relationsmönster som gynnar företaget och dess kunder, vilket ger en ”win win” situation. 
Hougaard et al. (2009) menar att samma data, fast i relationsbeteende, är en väsentlig faktor för att 
relationsmarknadsföringen ska bli en disciplin. Exempel på detta är hur företagen belönar sina 
lojala kunder, de analyserar även kundernas beteenden så att de kan inrikta sig emot en mer 
personlig marknadsföring. Hougaard et al. (2009) tar även upp vikten av att konstruera, initiera och 
bibehålla relationer som en förutsättning för att vara effektiv i sitt företagande. Men också det 
faktum att kunderna ska ses som vänner och att målet med dem är att utveckla en relation som 
bygger på förtroende och tillit där kunden upplever emotionella preferenser till företaget. Något 
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som bör tas i beaktning är vikten av hur marknadsförare måste värdera och utforma sina relationer 
med sina kunder för att på så vis förvissa sig om att de använder rätt strategiska och taktiska 
verktyg (Zeithaml & Bitner, 2000:138–142). 
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4. Empiri 
Inledningsvis beskrivs LHC:s historiska uppkomst samt den organisatoriska strukturen, vidare 
redogörs respondenternas empiriska återmatning.  

4.1 Linköpings hockey klubb 
LHC grundades den 4 augusti 1976. Året 1983 vann LHC för första gången serien, division II 
Östra B. Säsongen 1990/1991 gjorde laget en jämförelsevis god säsong i och med att de lyckades 
vara kvar i division I även efter ett tufft kvalspel. Svårigheter med föreningens ekonomi förelåg 
men konkursen kunde undvikas genom försäljning av spelare och att en ackorduppgörelse 
åstadkoms. Den första gången LHC spelade i allsvenskan var säsongen 1997/1998, de var så 
framgångsrika att de kvalificerade sig för spel i kvalserien till elitserien. Laget har sedan dess 
spelat i elitserien, med undantag för säsongen 2000/2001 då LHC återigen degraderades till 
allsvenskan. Men LHC lyckades säsongen 2001/2002 återigen kvalificera sig till elitserien och har 
spelat där sedan dess. (www.lhc.eu) 

4.2 Organisationen  

 
Figur 1 Omarbetad Illustration  
 
Citat från LHC:s organisation: 
”Vi ska behålla en ödmjukhet och kundserviceanda som gör hela regionens invånare stolta över 
sitt ishockeylag - LHC - och vår arena skall vara den naturliga samlingsplatsen där människor 
känner sig som hemma samtidigt som den är en motor för tillväxt i regionens näringsliv” 
(www.lhc.eu) 
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4.3 Respondenter 
Nedan återger vi respondenternas synpunkter och upplevelser kring LHC och dess kringaktiviteter 
vilket kommer att tillföra trovärdighet till den empiriska studien.   

4.3.1 Representanter från LHC:s organisation   
Det framgår tydligt av alla respondenter, både från LHC:s organisation samt supportrarna att 
många olika faktorer måste förbättras i och kring LHC:s matcher för att de ska lyckas bli mer 
framgångsrika i att leverera en total kundupplevelse.  
 
Efter intervjuerna med representanterna från LHC:s organisation så har det framgått att det förelåg 
förbättningspotential när det gäller bland annat relationen mellan supporterorganisationen och 
LHC:s ledning. LHC nämner att relationen till supportrarna inte varit bra då det funnits olika 
praktiska moment som legat till grund till oenigheter, som till exempel vilket håll som LHC 
anfaller mot eller hur stor plats det finns på ståplatsläktaren. LHC menar att de bör börja arbeta mer 
långsiktigt för att på sätt skapa förutsättningar för en blivande och hållbar ishockeykultur. Vidare 
nämner LHC faktumet att Linköping som stad har relativt många nyinflyttade vilket kan bidra till 
att klubben har svårt att locka till sig supportar. Paradoxalt upplevdes det dock både från LHC:s 
ledning och från supportrar att supporterkulturen var bättre förr. Vilket enligt båda parter kan ha 
berott på att ishallen var mindre och därav lättare att skapa en bra stämning. En annan förutsättning 
som framhävs är att det var fler ståplatser i den gamla ishallen än i dagens ishall. Detta gav då 
förutsättningar till att ”dra” igång stämningen på ett lättare sätt. Idag har LHC ett relativt lågt antal 
säsongskort i form av både sitt- och ståplatser där sittplatserna utgörs av 2600 st. och ståplats av 
400 st. 2010/2011 var en säsong där den rådande stämningen upplevdes som sämre än tidigare 
säsonger enligt både LHC:s organisation samt supportrar och besökare. LHC har inte lyckats 
identifiera denna nedåtgående trend och de framhäver att de tar denna fråga på stort allvar och 
försöker hitta orsakerna till problemet. Publiksnittet för säsongen 2010-2011 var 7000 besökare per 
match, vilket innebar en minskning av publiksnittet på 200 personer från föregående säsong.  
 
Det bör även ses som en fördel att ha stadens namn i varumärket och detta är något som LHC anser 
vara unikt inom svensk ishockey. Detta kan ge positiva effekter för både kringliggande företag i 
regionen men även för staden Linköping. Vidare så förklarade LHC hur viktigt det är att inte bli 
associerade med någon negativ händelse då det sannolikt kommer att skada varumärket vilket 
också kan ge dålig ”word of mouth”. Detta är något som LHC tidigare upplevt i form av supportar 
som varit bråkiga på matcherna och där LHC blivit tvungna att stänga av dem från 
hemmamatcherna. Vilket i sin tur inte bara gett positiva effekter, utan även resulterat i att 
stämningen blivit sämre, då dessa supportrar har varit de ledande i att skapa stämning under 
matcherna menar LHC. Detta har då blivit till ett paradoxalt beslut för LHC då de dels måste 
stänga av bråkiga supportrar från matcherna för att det inte ska resultera i förlust av övriga 
besökare, men samtidigt så resulterar det i att stämningen blivit sämre.    
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När det gäller biljettförsäljningen nämner LHC att de har ett samarbete med Ticnet där de kan 
extrahera information om kundens köpbeteende. Denna information kan användas på olika sätt för 
att penetrera vissa utvalda målgrupper, vilket görs till en viss utsträckning, men skulle kunna 
vidareutvecklas menar LHC. Detta verktyg gör det lättare att analysera, vidareutveckla och 
implementera den så kallade Marketing Mix menar LHC. En vidareutveckling av detta skulle 
skapa förutsättningar att lättare kunna både segmentera och differentiera de erbjudanden som LHC 
vill framhålla, vilket i sin tur skulle underlätta att skapa en kort- och långsiktig kundnöjdhet vilket 
LHC framhäver som en viktig förutsättning. 
 
Ett annat verktyg som LHC använder sig av är webb-enkäter, dessa skickas ut exklusivt till dem 
som haft förmånen till en match-loge. Därefter analyserar LHC enkäterna för att försöka fånga upp 
vad som eventuellt är bristfälligt samt det som upplevts som positivt. Detta är något som LHC 
framhävde som en potential i att vidareutveckla, dvs. att göra massutskick till samtliga besökare, 
vilket skulle bidra till att förstå efterfrågan för samtliga målgrupper på ett mer adekvat sätt. 
Dessutom anser LHC att de är generellt för svaga på att aktivt arbeta för att få publiken mer 
engagerad i ishockeymatcherna. Detta trots att de anser att de aktivt arbetat med att lösa detta 
dilemma genom att t.ex. öka aktiviteterna på jumbotronen och försökt vidareutveckla olika 
aktiviteter kring och utanför matcherna, vilket framhävdes som paradoxalt. LHC framhäver vikten 
av att de bör erbjuda en mer segmenterad biljettförsäljning. De har idag börjat erbjuda mer 
anpassade biljetter som riktar sig mot olika målgrupper, som t.ex. familjebiljetter, men samtidigt 
menar de att de kan bli bättre på detta genom att vara mer lyhörda på vad de olika målgrupperna 
efterfrågar. LHC anser att de måste bli bättre på att planera sina hemmamatcher för på så sätt 
förbättra beläggningen framförallt på de matcher som i förväg tros bli svagt publikintresse på. LHC 
nämner även att supporterstödet varit och är bristande och menar att det gör stor skillnad att ha en 
publik som är engagerade och stödjande i både med- och motgång. 
 
 ”Bra supportar kan kännas som man har en sjätte spelare” (Fredrik Emvall 2011-04-28)  

4.3.2 Supportrar 
I enighet med LHC:s organisation så framhäver supportrarna att även de upplever en viss grad av 
oenighet där samspelet med LHC:s ledning förefallit bristfälligt. Framförallt har det bestått av att 
de stängt av fel personer vid olika matcher istället för att ta en öppen dialog mellan parterna. 
Supportrarna menar också att LHC inte har tagit deras förslag till förbättringsåtgärder på allvar 
som  t.ex.  att  de  bör  se  till  att  LHC  anfaller  åt  LHC:s  supporterklack  mer  frekvent  samt  att  
ståplatserna bör bli fler. Det har även framkommit att supportrarna anser att LHC bör vara de som 
tar initiativet till att förbättra relationen. Detta bör generellt ses som en förutsättning för att 
förbättra och skapa en bättre miljö, där supportrarna känner engagemang och dedikation. 
Supportrarna tar även upp det faktum att de saknar en publikkultur, men det upplevs också som att 
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LHC inte är speciellt engagerade i skapa någon långsiktig relation till sin publik, vilket har märkts 
på den rådande stämningen säsongen 2010/2011.  
 
Supportrarna framhäver att det är underligt att det publika stödet varit undermåligt trots LHC:s 
framgångsrika resultat rent sportsligt. En bidragande orsak som dock framhävs är att mycket som 
LHC gör ter sig vara väldigt kortsiktigt och detta gör att t.ex. vissa mindre attraktiva matcher blir 
lidande i form av bristande intresse från supportrarna. Supportrarna anser att LHC bör bli bättre på 
att skapa en kundlojalitet i form av olika sorters sammanhållningsaktiviteter. Ett exempel på en 
aktivitet skulle kunna vara att innan hemmamatcherna skulle supportrarna kunna samlas på en 
närliggande restaurang eller liknade för att bygga upp en stämning som skulle bidra till att förena 
supportrarna vilket även skulle bidra till att öka subkulturen kring supportrarna.  
 
De nämner även att entré-musiken som spelas på matcherna precis innan matchen börjar och när 
spelarna gör entré på isen idag är för dålig. Musiken är en viktig förutsättning för att få igång 
publiken och sätter stämningen för resten av evenemanget. Det framhävs även att LHC måste bli 
bättre på att skapa en helhetsupplevelse där besöket består av flera olika inslag för att på sätt öka 
det upplevda värdet för besökarna. Robin Hughes (2011-04-29) menar: 
 
 ”Att se ishockey live gör man för att ryckas med, detta inkluderar hela arenan, det ska upplevas 
som en show”  
 
Supportrarna framförde även att de upplevde stämningen som bättre förr, vilket enligt dem kan 
bero på att ishockeyarenan var mindre, men också att det krävdes mindre publik för att fylla 
arenan. Det fanns även mindre konkurrerande aktiviteter såsom tv, internet etc., vilket gjorde att 
besökaren sannolikt ställde mindre krav för att besöka en ishockeymatch till skillnad mot idag. 
Vidare menar de att det ställs högre krav på en ishockeyorganisation idag för att kunna attrahera 
besökare till en ishockeymatch då det idag finns så mycket mer utbud av aktiviteter som potentiella 
besökare ställs inför.  
 
Som tidigare nämnt så anfaller LHC endast en period mot supporterklacken vilket anses vara en 
viktig  ingrediens  inom  ishockeyn.  Det  är  också  ett  verktyg  för  hemmasupportrarna  att  få  ett  
övertag som hemmapublik. Detta har bidragit till att de känner sig negligerade, vilket även varit en 
bidragande orsak till de oenigheter som föreligger enligt respondenterna. Vidare nämner de att 
utbudet av serviceaktiviteter har blivit sämre, såsom mat och dryck samt att servicepersonalen har 
blivit färre. Detta upplevs som en del i den kortsiktighet som föreligger enligt supportrarna vilket 
är att LHC tenderar att fokusera på de ekonomiska incitament istället för att fokusera på vad som 
efterfrågas. Supportrarna utrycker även sitt missnöje när det gäller kringaktivitet, såsom t.ex. 
förmedling av statistik, mikrofoner vid sargerna och även mer utförlig deklarering av domsluten. 
Detta är i sin tur något som bidrar till att dra ner den totala helhetsupplevelsen menar supportrarna.    



Mälardalens Högskola / HST   Henrik Bodarve     801205  
Kandidatuppsats    Pierre Farkas          770320 
VT2011 
 

18 

Supportrarna framhäver att LHC skulle kunna få inspiration av NHL (National Hockey League) för 
att hitta förbättringsområden i att skapa stämning i arenan. De respondenter som besökt en NHL 
match framhäver att de är väldigt framstående i att skapa upplevelser kring en ishockeymatch där 
publiken och dess efterfrågan är fundamentalt. Ett exempel på detta var när en av respondenterna 
besökte en NHL match där samtliga besökare var starkt uppmanade att sätta på sig en vit t-shirt 
som var placerad på varje sittplats. Detta för att skapa en gemensam visualisering av 
hemmapublikens engagemang som i sin tur påverkade stämningen positivt, vilket även bidrog till 
att öka den totala kundupplevelsen. Återgärder som ovannämnda exempel bidrar även till att öka 
ishockeylagets engagemang och dedikation så att sannolikheten ökar till att få ett bra slutresultat 
menar respondenterna.   
 
Ur  ett  supporterperspektiv  så  anses  det  vara  viktigt  att  ha  en  stomme av  spelare  i  laget  som har  
LHC som moderklubb, då detta bidrar till att skapa härledning och lokalförankring till 
ishockeylaget. Vilket i sin tur bidrar till att locka publik till arenan, då trenden är att klubbarna 
tenderar att köpa in spelare snarare än att utveckla egna juniorer. Enligt respondenterna är 
ovanstående resonemang en bidragande orsak till en fluktuerande supporterkultur.      
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5. Analys 
I detta kapitel kommer vi att analysera den teori och den empiri som vi samlat in under arbetets 
gång.   

5.1 Sports Marketing och The Marketing Mix 
LHC arbetar idag både med Sports Marketing och med The Marketing Mix på ett sätt som enligt 
studien inte varit framgångrikt. Detta är även något som empirin påvisar, dvs. att organisationen 
LHC saknar lyhördhet och fokus tenderar att ligga på antaganden samt ekonomiska incitament om 
vilken produkt eller tjänst som efterfrågas. Vidare så har det under studiens gång visat sig att LHC 
ej använder sig av verktygen; Sports Marketing och med The Marketing Mix på ett adekvat sätt.    
 
Faktumet att Linköping som stad är en plats där det förkommer mycket nyinflyttade har sannolikt 
också bidragit till svårigheterna till att skapa en subkultur kring föreningen. Enligt Shank (2005) 
behöver idrottsklubbar bli mer konkurrenskraftiga i att leverera underhållning, det är därför viktigt 
att besökarna upplever ett mervärde. Att inte ta hänsyn till efterfrågan är en karakteristisk egenskap 
för idrottsorganisationer menar Shank (2005). Dagens idrottsorganisationer tenderar att inrikta 
fokuseringen på produkterna och tjänsterna, dvs. Marketing Myopia, vilket menas negligerandet av 
vad som efterfrågas. LHC arbetar idag medvetet med Marketing Mix där de aktivt försöker 
använda dessa verktyg för att nå ut till de olika målgrupperna. Shank (2005) nämner att Sports 
Marketing är något som särskiljer sig från vanlig marknadsföring då idrott är beroende av det 
sportliga resultatet och det krävs då att man som organisation anpassar sin Marketing Mix därefter.  

5.1.1 Differentiering och Segmentering 
LHC  använder  sin  segmentering  främst  genom  samarbetet  med  Ticnet,  där  de  får  tillgång  till  
information som möjliggör att fånga upp kundens köpbeteende. Verktyget gör att LHC kan anpassa 
sin differentiering och bli mer effektiva i sin marknadsföring. Armstrong & Kotler (2009) använder 
ordet ”Value Proposition” vilket innebär att företag måste tillfredsställa kundernas köpbeteende 
dvs. kundens behov. Det är viktigt när företag anpassar sin ”Value Proposition” att aktiviteten blir 
värdeskapande. Detta är också något som supportrarna framhävt, dvs. att de aktiviteter som LHC 
genomför ter sig ofta vara kortsiktiga och ej värdeadderande för besökarna vilket bidrar till att 
helhetsupplevelsen blir sämre. Enligt LHC har de börjat segmentera sin marknadsföring mer mot 
differentierade målgrupper för att anpassa sig efter kundernas köpbeteende. Detta är något som 
LHC menar att de måste bli ännu mer effektiva på, dvs. att följa efterfrågan och anpassa 
erbjudandena därefter. LHC menar även att deras strategi när det gäller att differentiera sig måste 
bli mer anpassad. Idag tenderar de att differentiera sig främst inom idrotten och dess konkurrenter, 
istället för att ta hänsyn till vad efterfrågan är, dvs. leverera upplevelser. Detta stämmer väl med 
vad Porter (1996) framhäver, dvs. vikten av att välja konkurrensprofil, men även vikten av att de 



Mälardalens Högskola / HST   Henrik Bodarve     801205  
Kandidatuppsats    Pierre Farkas          770320 
VT2011 
 

20 

aktiviteter som organisationerna väljer ska anpassas efter vilken målgrupp som ska penetreras, för 
att på så sätt kunna leverera ett mervärde till de tänkta målgrupperna. 

5.2 Varumärke 
Genom sitt varumärke skapar LHC sin produktdifferentiering, varumärket förknippas först och 
främst med ishockeyföreningen och dess associationer. Syftet med varumärket är att presentera och 
leverera något som kunden upplever som unikt. Enligt LHC har konkurrensen på senare tid 
hårdnat, dvs. när de spelade i den gamla ishallen så fanns det inte lika mycket utbud som 
konkurrerade i form av tv, internet etc. det gäller därför att urskilja sig för att leverera ett 
helhetskoncept för att kunna attrahera besökare menar respondenterna. Detta är något som anses 
vara undermåligt och bör därför förbättras. Idag profilera sig LHC mer på ett sätt som ter sig 
kortsiktigt, dvs. det som erbjuds upplevs inte som koordinerade aktiviteter av supportrarna, vilket i 
sin tur påverkar helhetsupplevelsen. 
 
En organisations varumärke är något som kunderna relaterar till dess tjänster och utbud, samt att 
det även skapar en sorts symbolik och associationer till varumärket. Ur supportrarnas perspektiv 
framhäver de avsaknaden av varumärkessymboliken där de upplever att detta är något som inte 
framhävs eller arbetas särskilt aktivt med. Detta är även något som respondenterna anser skapa 
underlag för att besökarna känner ett ökat värde av varumärket. (Mullins et al. 2005:230; 
Andersson et al. 2009:53)  
 
Enligt Johansson et al (2006) anses det vara en fördel ur ett marknadsförningsperspektiv att ha 
stadens  namn  i  varumärket.  Detta  är  även  något  som  LHC  har  som  fördel  menar  klubben,  då  
regionens invånare kan identifiera sig med namnet. Varumärket får en härledning till var klubben 
härstammar ifrån vilket bör anses vara relativt unikt inom svenskishockey, menar LHC. Faran som 
LHC nämner är att om föreningen blir drabbad av en negativ händelse under ett evenemang så kan 
konsekvenserna bli att det påverkar varumärket negativt. 

5.3 Kundvärde  
Enligt  empirin  är  LHC  idag  undermåliga  när  det  gäller  att  effektivt  arbeta  med  att  skapa  
kringupplevelser för att erbjuda ett mervärde till besökarna. Detta är något som påverkar 
varumärket på ett sätt som inte upplevs som ett mervärde av supportrarna. Genom att även 
underhålla publiken under periodpauserna så skapas en bra stämning och de avbrott som 
förkommer under matcherna upplevs då både som något positivt samt att de känns kortare. Detta 
påverkar självfallet helhetsupplevelsen på ett positivt sätt. Armstrong & Kotler (2009) menar att 
om företag ska bli framgångrika måste de arbeta särskilt med att öka kundlojaliteten, dvs. 
”Customer Equity”. De menar även att företagen bör se sina kunder som tillgångar och vårda dem 
därefter. Empirin pekar på att LHC bör arbeta mer med att öka kundlojaliteten med hjälp av olika 
aktiviteter som underbygger och stimulerar en subkultur för ishockeysupportrarna så att detta ökar 
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engagemanget och dedikationen till LHC. Att LHC behöver arbeta med upplevelsen kring 
evenemangen hänger samman med vad Armstrong & Kotler (2009) menar; att kundernas 
förväntningar på evenemangen måste uppfyllas för att bli framgångrika. Det empiriska underlaget 
antyder även att trenden tycks gå åt att personal kring LHC:s ishockeymatcher blir färre, men även 
att matutbudet minskar. Detta kan bero på att publiksnittet till LHC:s matcher har minskat vilket 
gör att det ekonomiska underlaget inte föreligger på samma sätt som tidigare, vilket i sin tur gör att 
LHC måste anpassa utbudet efter efterfrågan. Detta bidrar till att reducera det upplevda kundvärdet 
som i sin tur påverkar besökarna på ett negativt sätt. Det är även viktigt att besökarna får vara med 
och delta i pausunderhållningen, även detta skulle skapa ett högre engagemang. Ett exempel på 
detta kan vara att publiken får ta del av matchstatistiken i pauserna, vilket i sin tur enligt empirin 
skulle skapa ett mervärde i LHC:s strävan att öka den totala kundupplevelsen.  

5.4 Upplevelserum och Servicemöten 
Enligt LHC arbetar klubben hårt med sin marknadsföring, både när det gäller sina sponsorer och 
besökare. LHC menar att de aktivt arbetar med att skapa upplevelser i form av olika events, både 
ishockeyrelaterade och icke-ishockeyrelaterade och syftet med deras marknadsföring är att skapa 
upplevelser som bidrar till att besökarna känner ett mervärde. Gudmundsson (2003) nämner hur 
vikigt det är att förstå kundens behov samt att anpassa utbudet efter efterfrågan, men även vikten 
av att skapa en närhet och förståelse till sina kunder. Genom sin arena och de interaktioner som 
uppstår under olika evenemang finns det ett underlag för att skapa just detta. Enligt LHC så var 
publiksnittet lägre under säsongen 2010/2011 vilket undertrycker betydelsen av vad Gudmundsson 
(2003) nämner; att förstå kundens behov för att möta efterfrågan. LHC framhäver vikten av att 
arbeta mer långsiktigt med de aktuella och potentiella kunder som berörs av upplevelserummen 
och servicemötena som LHC tillhandhåller för att på så vis möta efterfrågan på ett mer effektivt 
sätt.   
 
Den empiriska studien pekar på att LHC inte är tillräckligt bra på att skapa en upplevelse som 
besökarna uppfattar som ett mervärde vid de olika servicemötena. Gudmunsson (2003) menar även 
att det är viktigt att förvissa sig om att ”frontpersonalen” bidrar till att öka den totala 
kundupplevelsen vid varje enskilt servicemöte. Det så kallade upplevelserummet blir en miljö som 
lever upp till besökarnas förväntade värde, eller till och med överträffar det, dvs. en extraordinär 
upplevelse. Mossberg (2003) menar att om organisationer är framgångsrika med att skapa dessa 
värdeadderande aktiviteter skulle det resultera i ytterligare en bonuseffekt i form av att människor 
berättar för sina vänner om upplevelserna, vilket benämns som ”word of mouth”. Den empiriska 
studien visar att LHC inte fokuserat speciellt hårt på att leverera värdeadderande aktiviteter utan 
tenderar att fokusera mer på ekonomiska incitament. Ett inspirerande exempel på hur man kan göra 
värdeadderande aktivitet är när en av respondenterna besökte en NHL-match och samliga besökare 
var uppmanade att ta på sig en vit t-shirt för att på så vis skapa en enhetlig stämning kring 
hemmalaget. Mossberg (2003) nämner att om organisationer är lyckosamma med sina 
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värdeadderande aktiviteter skapar det förutsättningar till att ge positiva effekter i form av rykten 
som sprids mellan besökare, dvs. ”word of mouth”.  Det förekommer även aktiviteter som kan 
påverka besöket negativt. Ett exempel på detta kan vara om en barnfamilj besöker en 
ishockeymatch där det förekommer våldsamheter som gör att besöket upplevs som negativt.     

5.5 Relationsmarknadsföring 
Empirin pekar på att LHC mer aktivt bör försöka öka relationen till sina supportar och även 
försöka premiera dem på ett sätt som skapar tillhörighet och dedikation till föreningen. Empirin 
pekar även på att LHC inte är tillräckligt engagerade i att skapa en relation till sina besökare. 
Respondenterna framhäver vikten av att ha en relation till ishockeylaget, men idag tenderar de 
flesta ishockey klubbar att köpa in spelare istället för att utveckla egna. Detta gör då att 
supportrarna känner mindre tillhörighet och dedikation till laget vilket också medför att den lokala 
förankringen minskar menar respondenterna. I linje med detta så anser LHC att det är fundamentalt 
att utveckla egna spelare för att på så vis skapa en långsiktig relation till sina supportrar men också 
stärka härledning till ishockeyklubben, detta är förövrigt något som LHC arbetar aktivt med. Detta 
är i linje med Hougaard et al. (2009) som menar att organisationer har börjat förstå vikten av att 
bygga och vårda relationerna till sina kunder, men han menar även att företag och organisationer 
ofta tenderar att negligera relationsmarknadsföring då det oftast inte resulterar i ett direkt resultat.   
 
Empirin visar på det faktum att relationen mellan supportrarna och LHC:s ledning inte varit 
tillfredställande. Detta anses vara fundamentalt för att skapa en miljö av engagemang och 
dedikation, dvs. skapa underlag för en nuvarande och framtida ishockeykultur. Palmer (2002) 
menar att begreppet relationsmarknadsföring har påverkat organisationer att ändra sitt beteende 
främst för att deras omgivning har påverkat denna förändring. Detta är något som är i enighet med 
supportrarnas återmatning då de anser att LHC bör ta första kontakten för att reparera relationen 
mellan supportrarna och LHC:s ledning. Något som borde vara en självklarhet anser supportrarna, 
dvs. en hållbar och långsiktig relation mellan parterna.  
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6. Slutsatser och författarnas reflektioner 
I detta kapitel kommer vi att framföra de slutsatser som arbetet kommit fram till, vidare kommer vi 
att reflektera över vad vi anser att LHC bör förbättra för att öka den totala kundupplevelsen.  

6.1 Slutsatser  
I dag söker människor ett sätt att bryta den inrutade vardagen på, oftast tillsammans med 
likasinnade eftersöks något som uppfyller detta behov, vilket beskrivs som att uppleva något 
”utöver det vanliga”. För att LHC ska bli mer framgångsrika på att erbjuda något ”utöver det 
vanliga” samt att öka den totala kundupplevelsen måste de se sig mer som en arrangör av 
upplevelser istället för att enbart fokusera på det sportsliga evenemanget ishockey. Detta skulle 
medföra att organisationens utgångspunkt blir att möta kundernas efterfråga på ett mer effektivt 
sätt. Idag har LHC svårt att attrahera och engagera sin publik trots sportsliga framgångar, och vad 
beror detta på? Sannolikt föreligger det en rad olika aktioner som måste tas i beaktning för att 
ändra på denna negativa trend. Våra slutsatser baserar sig på den teori, empiri som vi har samlat in 
samt även på egna observationer som besökare på LHC:s matcher. 
 
LHC är ett vinstdrivande företag, samtidigt vill de kunna erbjuda kunden en upplevelse ”utöver det 
vanliga”. Svårigheten är balansgången mellan fokuseringen på intäkter och kundvärde. Vi upplever 
att största fokuseringen tenderar att ligga på att mäta olika ekonomiska mått dvs. hur många 
besökare man har haft i relation till vad det aktuella eventet kostat. Detta bidrar till att 
organisationen har benägenheten att negligera vad det fundamentala är när det gäller 
marknadsföring, dvs. att öka och bibehålla det upplevda värdet för besökarna. Fokus på att 
verkligen leverera den totala kundupplevelsen hamnar lätt i skuggan av alla företagsekonomiska 
mått. Att fokusera på att erbjuda en total kundupplevelse kommer att generera intäkter i slutänden, 
tack vare mer lojala och tillfredställda kunder. 
 
För att kunna behålla och engagera en nöjd publik krävs det att man ständigt arbetar med 
varumärket, LHC måste försäkra sig om att ständigt stärka varumärket för att kunna bibehålla den 
image som de tidigare haft. Att ha stadens namn i varumärket bör anses som viktigt vad gäller 
marknadsföring av klubben. Detta skapar ett imagebyggande och varumärket får en härledning dvs. 
vart klubben härstammar ifrån vilket bör anses unikt inom ishockeyn. Invånarna i Linköping med 
omnejd har identifierat sig med namnet som i sin tur skapar en känsla av stolthet. LHC får mycket 
gratis av att använda ortsnamnet i sitt varumärke, det får dock ej glömmas att de ständigt bör arbeta 
med det och exponera sig mer än vad de gör idag. Det finns dock nackdelar med att använda 
ortsnamnet i sitt varumärke, om föreningen upplever en negativ händelse ex. om LHC:s supportrar 
beter sig dåligt så kommer det att påverka hela varumärket negativt, samt även Linköping som 
stad.  
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Detta är ytterligare ett bevis på att LHC måste skapa och bibehålla bra relationer med kunder såväl 
som supportrar. Negativa händelser kring och under en match kan motarbetas med hjälp av 
exempelvis fler vakter som ser till att ordningen hålls. Som tidigare nämnts i uppsatsen är 
relationer och relationsmarknadsföring oerhört viktigt. LHC och supporterklubben bör hitta ett sätt 
att samarbeta på som blir gynnsamt för båda parter. LHC och supportrarna har idag redan ett tätt 
samarbete men det föreligger områden där det finns meningsskiljaktigheter. Därav är det viktigt att 
de hittar bättre samarbetsformer som skapar mervärde för alla inblandade. Supporterklubbarna vill 
ha fler medlemmar och LHC vill ha en dedikerad och engagerad publik. Om ett bra samarbete 
skulle råda mellan parterna skulle antalet LHC fans sannolikt öka, vilket i sin tur skulle influera 
LHC:s resultat positivt. Ett gott samarbete skulle även bidra med att skapa en högre dedikation och 
en mer långvarig publikkultur. Ett verktyg som skulle kunna underbygga och stimulera en 
publikkultur är att initiera sammankomster innan matcherna, vilket i sin tur skulle skapa underlag 
till en subkultur som underbygger ett långsiktigt förhållningssätt till supportrarna. Ett exempel på 
detta skulle kunna vara att LHC skulle vara drivande i att samla supportrarna i en lokal restaurang 
eller likande för att på så viss skapa engagemang och dedikation innan matchen, detta skulle sedan 
bidra till att öka stämningen även på lång sikt. 
 
Ytterligare ett verktyg för att LHC ska vara mer konkurrenskraftiga och framgångsrika i strävan 
efter att leverera den totala kundupplevelsen, är att de aktivt bör arbeta med att differentiera och 
segmentera marknaden och aktivt använda sig av den så kallade Marketing Mix. För LHC innebär 
det att arbeta mer proaktivt och målinriktat med marknadsföringsverktygen och för att på så sätt 
differentiera och segmentera sig på ett mer framgångsrikt sätt. Vilket skulle betyda att möta 
efterfrågan på ett sätt som skulle tillfredställa besökarnas efterfrågan både på kort- och långsikt.  
 
Empirin framhäver att under vissa matcher så är Cloetta Center halvfull och publikengagemanget 
lyser med sin frånvaro. Stämningen påverkas självklart av detta och publiken som finns i arenan 
uppfattar evenemanget som bristfälligt. Detta skapar ett dåligt rykte bland såväl besökare som 
supportrar vilket kan spridas vidare med hjälp av ”word of mouth”. Vi anser att genom ett aktivt 
arbete med de marknadsföringsverktygen som finns skulle LHC motverka denna negativa trend. 
De bör skräddarsy olika kunderbjudanden utifrån olika segment och kundgrupper. Viss 
segmentering och differentiering sker idag med hjälp av Ticnets webb-verktyg där LHC försöker 
analysera olika målgruppers efterfrågan och därefter möta den. Detta anser vi är en bra 
förutsättning, men de bör vidareutveckla detta för att segmenteringen och differentieringen ska bli 
tillräcklig tilltalande för de tänkta målgrupperna. 
 
För att återigen belysa att LHC ska erbjuda en total kundupplevelse är ”upplevelserummet” oerhört 
viktigt. I LHC:s fall är upplevelserummet själva arenan, Cloetta Center, där det finns flera olika 
attribut som kan stärka kundupplevelsen som t.ex. att öka deltagandet i ishockeymatcherna. Det är 
oerhört viktigt att framhäva kärnprodukten ishockey och detta får inte glömmas bort, dock finns 
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det mycket runt omkring som behöver stärkas. Framförallt det som sker innan, under och efter 
matcherna för att förbättra helhetsupplevelsen för besökarna. För att LHC ska bli en framgångsrik 
leverantör av upplevelser, och även bli effektiv med sin marknadsföring ska de försöka hitta 
balansen mellan att skapa både ishockeyrelaterade och icke-ishockeyrelaterade evenemang som 
genererar ett mervärde för besökarna som bygger på ett långsiktigt förhållande till hur en 
upplevelse ska projiceras. Vidare behöver LHC även hitta ett effektivt sätt att mäta och följa upp 
besökarnas upplevda värde, samt hitta en process för hur man ska tolka och använda informationen 
för att kunna vidareutveckla organisationen.  

6.2 Författarnas reflektioner  
Det är ett faktum att LHC har svårigheter med att attrahera och engagera sin publik trots idrottsliga 
framgångar. Vi har dock identifierat ett antal faktorer som dels kan öka den totala kundupplevelsen 
samt attrahera och skapa engagemang hos publiken. En övergripande och väldigt viktig inrådan är 
att LHC bör fokusera mer långsiktigt än vad de gör idag. Dessutom anser vi att LHC bör försöka 
skapa en delaktighetskänsla bland publik och supportrar, vilket kan göras på flera olika sätt. Detta 
kan exemplifieras genom att stärka de positiva händelserna som sker under en match vilket kan 
innebära att LHC placerar ut publikvärdar på olika ställen i arenan. Syftet med dessa är således att 
aktivt arbeta med att få gå igång publiken, samt finnas där för att sprida glädje och svara på alla 
sorters frågor. Ett annat exempel kan vara att montera mikrofoner nära sargerna så att publiken 
lättare kan ta del av vad som händer på isen, vidare kan man låta publiken ta del av vad domaren 
säger vid olika domslut. För att öka känslan av delaktighet skulle LHC även kunna göra en melodi 
vilket kan komma att bli synonymt med klubben, detta skulle sannolikt öka tillhörigheten till både 
varumärket och evenemangen. LHC bör försöka öka förståelsen för varje enskilt segment och 
differentiera sina erbjudanden och sedermera integrera sin marknadskommunikation. Avsikten är 
att få budskapen mer tydliga och mer tilltalande för varje enskild besökare. Detta anser vi skulle 
kunna stärka företagets varumärke och image. Vi anser även att LHC kan öka den totala 
kundupplevelsen om de på ett mer systematiskt sätt börjar följa upp besökarnas åsikter och 
förvandlar informationen till konkreta förbättringsmöjligheter. 
 
Sist men inte minst bör LHC förbättra sin relation till såväl supportrar som besökare samt följa upp 
alla besökares totala kundupplevelse. Med de ovannämnda rekommendationerna tror vi att LHC 
har möjligheten att öka den totala kundupplevelsen.  
 
Som avslutande ord vill vi poängtera våra förhoppningar, dvs.  att vår uppsats ger förutsättningar 
för fortsatta studier inom ämnet Sports Marketing. Vi hoppas även att uppsatsen har skapat en 
större förståelse och en djupgående analys kring kundupplevelsen hos LHC samt att arbetet 
kommer att ge förutsättningar för att vidare studera andra idrottsorganisationer i liknande 
situationer. 
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Bilaga 1 
Frågor till Supportrar  
 
Inledande frågor: 
 

 Namn 
 Antal medlems år i föreningen? 

  
 
1. Vad tror du det är som gör att det blir stämning när LHC spelar?  
 
2. Vad tror du är annorlunda emellan Svensk Ishockeys evenemang emot NHL? 
 
3. Hur tror du Svenska elitserien kan lära sig av NHL arrangemang?  
 
4. Vad anser du om den rådande stämningen i Cloetta Center (säsong 2010-2011)? 
 
5. Hur tror du publiken berörs av stämningen i arenan och på vilket sätt tror du detta påverkar det 
sportliga? 
 
6. Tycker du att supporterklacken är det viktigaste verktyget för att skapa en bra stämning i 
arenan? 
 
7. Ser du någon skillnad i hur klacken har förändrats igenom åren? 
 
8. Vilka återgärder skulle du implementera för att få bra stämning ej medräknat supporterklacken? 
 
9. Vilka verktyg/återgärder tror du skulle sannolikt hjälpa klacken att öka stämningen under en 
match? 
 
10. Är det viktigt ur ett supporter perspektiv att det finns spelare som har LHC som moderklubb? 
 
11. Vad tror du är en viktig del i att kunna öka publik tillströmningen till matcherna sett över en hel 
säsong? 
 
12. Hur tycker du att LHC arbetar med att kunden blir behandlad på ett sätt som upplevs som 
mervärde i interaktionenerna? 
 
13. Hur tycker du LHC arbetar med att skapa en upplevelse kring en ishockeymatch? 
 
14. Hur upplever du att LHC arbetar med kundlojalitet? 
 
15. Tycker du att LHC arbetar målmedvetet med att skapa upplevelser som bidrar till ett mervärde 
för besökarna?  
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16. Vad tror du varumärket LHC förknippas med?  
 
17. Tycker du LHC tar hänsyn till vad efterfrågan är både kort och långsiktigt?  
 
18. Hur tycker du LHC:s relation till sin publik är? 
 
19. Är det någon skillnad i relationen nutid emot dåtid? 
 
20. Hur tycker du LHC är på att skapa events kring sina hockeymatcher? 
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Bilaga 2  
Frågor till LHC 
 
Inledande frågor: 
 

 Namn 
 Titel 
 Antal år i föreningen? 
 Hur ser LHC:s organisation ut?  

 
1. Vem äger Cloetta center?  
 
2. Hur många anställda har föreningen? 
 
3. Hur stor andel av publiken har säsongbiljetter?  
 
4. Hur stor andel av säsongsbiljetterna är sitt- respektive ståplats biljetter? 
 
5. Hur många personer arbetar ideellt med evenemanget under en hemmamatch? 
 
6. Hur många generellt arbetar ideellt åt föreningen (icke match relaterade aktiviteter) 
 
7. Upplever ni att svenska elitserielag till skillnad från lag ifrån NHL inte satsar lika mycket på 
upplevelsen kring matcher? 
 
8. Vad tror du är annorlunda emellan Svensk Ishockeys evenemang emot NHL?  
 
9. Hur tror du Svenska elitserien kan lära sig NHL arrangemang?  
 
10. Vad anser du/ni om den rådande stämningen i arenan (säsong 2010-2011)? 
 
11. Hur berörs ni av stämningen i arenan och på vilket sätt påverkar detta det sportliga? 
 
12. Vad är det som gör att det blir stämning när LHC spelar? 
 
13. Tycker ni att supporterklacken är det viktigaste verktyget för att skapa en bra stämning i 
arenan?  
 
14. Vilka återgärder skulle ni göra för att få bra stämning om det inte fanns någon supporterklack?  
 
15. Vilka verktyg/återgärder skulle sannolikt hjälpa klacken att öka stämningen under en match?  
  
16. Hur arbetar ni med matcharrangemanget för att involvera publiken? 
 
17. Hur arbetar ni för att involvera publiken i era kringarrangemang? (ex tävlingar, knattehockey) 
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18. Har ni sponsors evenemang kring en hockeymatch?  
 
19. Hur arbetar ni för att stärka varumärket LHC? 
 
20. Vad har ni för förhållningssätt emot era sponsorer dvs. jagar ni dem eller kommer de till er?  
 
21. Har ni förmånen att välja sponsorer/organisationer som föreningen vill bli associerade med då 
ni anses ha en ledande ställning i regionen när det gäller idrott? 
 
22. Är det viktigt ur ett supporter perspektiv att det finns spelare som har LHC som moderklubb?  
 
23. Har ni erbjudanden (packageoffers) för biljetterna dvs. hur når ni ut till de olika 
kundsegmenten? (ex familjer) 
 
24. Vad tror du är en viktig del i att kunna öka publik tillströmningen till matcherna sett över en hel 
säsong?  
 
25. Hur tror ni att Cloetta Center influerat staden Linköping?  
 
26. Är det viktigare med ekonomisk vinst på ett evenemang än åskådarnas upplevelser?  
 
27. Hur ser tillgången till Cloetta Center ut under ickematchdagar, dvs. hur ser erbjudandena ut då 
det inte är match?  
 
28. Har ni märkt en skillnad av träffar som eran (LHC:s) hemsida fått under de senare åren?  
 
29. Hur mycket arbetar ni med att profilera hemsidan? Vilka andra medier använder LHC sig av? 
 
30. Är föreningen kundorienterade när det gäller att arrangera evenemang?   
 
31. Hur känner ni av konkurrensen av andra idrotter i Linköping?   
 
32. Hur differentierar ni er ifrån de andra idrotterna?  
 
33. Vad har publiksnittet varit? 2010-2011? Jämfört med föregående år?  
 
34. Hur påverkas LHC s varumärke av hur publiken/supportrarna beter sig?  
 
35. Vad urskiljer LHC från andra elitserielag? 
 
36. Hur arbetar LHC med att försäkra sig om att kunden blir behandlad på ett sätt som upplevs som 
mervärde i interaktionen med kunderna? 
 
37. Hur arbetar LHC med att skapa en upplevelse kring en ishockeymatch? 
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38. Hur arbetar LHC med event marknadsföring? 
 
39. Hur arbetar LHC med relationsmarknadsföring? 
 
40. Arbetar LHC något med segmentering av sina målgrupper? 
 
41. Hur arbetar LHC med kundlojalitet? 
 
42. Arbetar LHC medvetet med de så kallade fyra P:na? D.v.s. pris, produkt, plats och promotion. 
 
43. Arbetar LHC målmedvetet med att skapa upplevelser som är tänkt att skapa mervärde för 
besökarna? Och är detta något som arbetas med kontinuerligt? 
 
 
 
 
 


