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Purpose: The purpose of this paper is to describe the usage of CRM in a hybrid organization. This 

will be conducted by studying VIK Hockey’s usage of CRM. 

Method: A qualitative method has been used to gain the empirical data that has been analyzed in 

contrast to the theoretical reasoning that has been the foundation for this essay. The object of study 

in this essay was the elite ice hockey club VIK Hockey. 

Findings: The findings the authors came up with in this essay is that the elite ice hockey club VIK 

Hockey doesn’t use the full potential of CRM, the organization has great opportunities to improve 

their usage of CRM. 
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1 Inledning 

I den inledande fasen av det här examinationsarbetet kommer författarna att behandla bakgrunden 

till det valda området vilket i sin tur leder till en problematisering och frågeställning. 

1.1 Bakgrund 

Customer Relationship Management (hädanefter kallat CRM) är ett väl utstuderat ämne inom 

företagsekonomi i relation till företag (Zablah (2004), Lindgreen (2006), Kotler (2010), Combe (2004), 

Grönroos (2000)). CRM handlar om att ha ett kundorienterat fokus för bästa möjliga utgång av ett 

företags produkt eller tjänst (Gao & Zhang 2008).  Payne (2006) fortsätter på detta spår när han 

beskriver att CRM är den strategiska vägen att gå för att öka värdet kunder får vid konsumtion av 

företagets produkt eller tjänst genom att skapa och utveckla relationer. Sumner (2005) och Kerr och 

Anderson (2001) säger att CRM är tillvägagångssättet som används för att skapa, behålla och bygga 

upp kundrelationer. Denna uppsats kommer att behandla hur en elitishockeyklubb använder sig av 

CRM. 

Riksidrottsförbundet är den samlade idrottsrörelsens medlemsorganisation som företräder idrotten 

såväl nationellt som internationellt och enligt denna paraplyorganisation så måste en ishockeyklubb 

ägas till minst 51 % av föreningsmedlemmar och maximalt 49 % får vara företagsägt (rf.se, 2013). På 

det här sättet drivs till exempel elitishockeyklubben VIK Hockey som organisation. I dagsläget så 

saknas studier som beskriver hur CRM används inom denna form av organisationsstruktur. 

Det finns idag två framstående organisationsforskare som behandlar olika organisationsstrukturer 

(Mintzberg, 2009; Ahrne & Brunsson, 2008). Ahrne och Brunsson (2008) har skrivit om 

organisationsstrukturer och har introducerat begreppet meta-organisationer.  Ahrne och Brunsson 

(2008) beskriver alla meta-organisationer som föreningar där medlemskap är frivilligt och att 

organisationen ska arbeta efter medlemmarnas intressen. En meta-organisation kan ha en koppling 

till ett företag men i fallet med meta-organisationer så räknas inte en sådan organisation som en 

förening då denna typ har en klar hierarkisk maktstruktur. Trots att föreningen arbetar självständigt 

så räknas det fortfarande inte som en förening då företaget som föreningen är kopplat till har den 

slutgiltiga makten att fatta beslut och till och med tillsätta personal till ledningen för föreningen. Då 

företaget har beslutsmakten så kan föreningen inte heller besluta att avbryta samarbetet med 

företaget utan dess medgivande. Ställs organisationsstrukturen för en meta-organisation mot en 

elitishockeyklubbs organisationsstruktur så syns skillnader mellan dessa två. I en elitishockeyklubb så 

har medlemmarna i föreningen enligt riksidrottsförbundets regler (rf.se, 2013) mer makt än vad 



  Västerås den 30 Maj 2013 
Akademin för hållbar samhälls-  IMF-programmet  
Och teknikutveckling  Kurskod: FÖA300 

2 | S i d a  
 

företaget föreningen samarbetar med har. Därför blir det intressant att undersöka detta eftersom 

det inte finns någon teoretisk beskrivning för den struktur som en elitishockeyklubb har, där 

medlemmarna har makten istället för som i en meta-organisation som Ahrne och Brunsson (2008) 

skriver om där företaget har mer makt än medlemmarna. Tidigare studier, som presenteras i nästa 

avsnitt, indikerar att det finns få studier inom CRM där studien är fokuserad på användandet av CRM 

i en organisation som består utav en blandning av ett aktiebolag och en förening där dessa arbetar i 

symbios med varandra. Baserat på detta så definieras denna typ av organisation i denna studie som 

en hybridorganisation.   

I denna uppsats definieras elitishockeyklubben VIK Hockey som en hybridorganisation där det är 

föreningen som har majoriteten av makten och där företaget arbetar i symbios med föreningen för 

att uppnå föreningens mål. Med detta som bakgrund kommer denna uppsats att behandla CRM i 

förhållande till VIK Hockey vars organisation definieras som en hybridorganisation.  

1.2 Tidigare studier/forskning 

Zablah (2004) behandlar CRM i artikeln “An evaluation of divergent perspectives on customer 

relationship management: Towards a common understanding of an emerging phenomenon” för att 

nå en avgränsning inom definitionen av CRM. Zablah (2004) diskuterar hur företag kan och ska 

använda CRM samtidigt som han ger en smalare definition av detta koncept. Studien fokuserar på 

CRM i relation till företag, Zablah (2004) skriver bland annat; ”CRM success is defined hereafter as a 

firm’s ability to efficiently build and sustain a profit-maximizing portfolio of customer relationships” 

(Zablah, 2004). Detta betyder att Zablahs (2004) studie är riktad mot företag där det inte finns någon 

förening som är delaktig I organisationens arbete. Detta tyder på att det inte finns någon forskning 

inom CRM ur en hybridorganisations perspektiv.   

Även Lindgreen (2006) behandlar CRM men i en fallstudie där ett företag ur bilindustrin har studerats 

i relation till CRM och dess användning. Detta betyder att även Lindgreen (2006) har fokuserat på 

CRM i ett företagsperspektiv där det inte finns några medlemmar eller förening som på något sätt är 

delaktig i detta företag och dess arbete. Denna studie har begränsningar då den är fokuserad på ett 

företag och det företagets användande av CRM endast. Även Lindgreen (2006) själv konstaterar 

denna begränsning då han skriver; ”A limitation of our study can be found in the singleorganization 

approach”. 

I dagsläget finns det ingen forskning kring den organisationsstruktur som en hybridorganisation har. 

Det som ligger närmast är den forskning som Ahrne och Brunsson (2008) har gjort som handlar om 

meta-organisationer, dock är det stora skillnader mellan meta-organisationer och den struktur som 
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en hybridorganisation har. Enligt det svenska Riksidrottsförbundet så måste en elitishockeyklubb 

vara ägt till minst 51 % av klubbens medlemmar, resterande del får vara ägt av ett företag (rf.se). Då 

det är företaget som har beslutsmakten i en meta-organisation så skiljer det sig gentemot en 

hybridorganisation där organisationen måste följa stadgarna satta av Riksidrottsförbundet. Detta 

leder till att det är klubbens medlemmar som har beslutsmakten i och med att de äger majoriteten 

av organisationen. Detta tyder på att det saknas forskning om den organisationsstruktur som en 

hybridorganisation har. 

1.3 Problematisering 

Det finns i dagsläget flertalet studier som behandlar ämnet CRM (Zablah (2004), Lindgreen (2006), 

Kotler (2010),  Combe (2004), Grönroos (2000), Buttle (2009)). Däremot finns sedan tidigare ingen 

forskning som studerat användandet av CRM i relation med en hybridorganisation. Det här kan ses 

som ett problem eftersom det är en stor skillnad mellan ett företag och en ishockeyklubb. Med tanke 

på detta så finns en problematisering med att införa CRM på en hybridorganisation då det finns stora 

skillnader mellan dessa typer av organisationer. Buttle (2009) säger att alla organisationer kan vara 

drivna till att bli mer kundorienterade och att CRM kan implementeras i alla företag, vilket styrker 

antagandet om att de existerande teorierna inom CRM kan användas av en hybridorganisation. Detta 

antagande leder till studiens frågeställning: 

 Hur används CRM i ishockeyklubben VIK Hockey vars organisation definieras som en 

hybridorganisation? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva användandet av CRM i en hybridorganisation. Detta 

kommer göras genom att studera VIK Hockeys användande av CRM.  
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2 Teoretisk referensram 

Under detta avsnitt kommer denna uppsats behandla de teorier som använts under denna uppsats 

utefter de referensramar som existerar idag. 

2.1 CRM 

Customer Relationship Marketing är inte ett mjukvaruprogram eller en kortsiktig lösning på ett 

existerande problem utan snarare ett heltäckande koncept och en företagsfilosofi som är tänkt att 

genomgå hela företaget där alla delar av organisationen måste vara en del av detta koncept för att 

det ska fungera optimalt (Wilson, 2008). Idag misstolkas ibland CRM som ett IT-relaterat system 

vilket det alltså inte är (Nguyen, 2007). Däremot så kan IT användas som ett hjälpmedel för att arbeta 

med CRM inom organisationen (Pedron & Saccol, 2009; Payne, 2006; Chen & Popovich, 2003). CRM 

handlar om att arbeta mot att sätta kunden i fokus för bästa möjliga utgång av tjänsten (Gao & 

Zhang, 2008).  Payne (2006) behandlar detta vidare genom att säga att CRM ska användas strategiskt 

för att öka de värden dessa kunder får vid konsumtion av företagets produkt eller tjänst genom att 

skapa och utveckla relationer med nyckelkunder och kundsegment. Dessa syner på CRM styrks även 

av Sumner (2005) samt Anderson och Kerr (2001) där det sägs att CRM är ett tillvägagångssätt som 

kan användas för att skapa, behålla och bygga upp kundrelationer, detta bygger Andersen (2001) 

vidare på när han beskriver att detta tillvägagångssätt uppfylls genom att förstå de individuella 

konsumenternas behov och preferenser. CRM sägs också vara de värderingar och strategier som är 

praktiskt tillämpade från det teoretiska området gällande relationsmarknadsföring (Gummesson, 

2002). 

Zablah (2004) säger att det huvudsakliga syftet med CRM är att bygga och underhålla en 

vinstmaximerande portfolio med kundrelationer. Vidare så definierar Homburg, Steiner och Totzek, 

(2009) en portfolio synvinkel med att vissa relationer kommer vara lösa och vissa kommer vara 

väldigt nära organisationen. Denna synvinkel stämmer in på författarnas arbete mot en 

ishockeyklubb där publik kan räknas som lösare sammansatta relationer och sponsorer i form av 

företag kan ses som de relationer som ligger organisationen närmare.  

Det finns i dagsläget flertalet olika synvinklar, forskningar och definitioner kring CRM. Chen och 

Popovich (2003) beskriver dem tre viktigaste faktorerna som påverkar CRM så som människor, 

process och teknologi medan Buttle (2004) beskriver fyra stycken olika faktorer som påverkar CRM 

och dessa är ledarskap och organisationskultur, människor, data och IT. Förutom dessa två olika 

synvinklar så har även Combe (2004) beskrivit fyra olika faktorer som påverkar såsom kultur, 

ledarskap, människor och teknologi. 
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Det finns idag flera författare som har behandlat olika kategorier inom CRM (Payne, 2006; Buttle, 

2009; Gay, 2007; Turk & Bligh, 2004; Roberts-Phelps, 2001) vilka kommer behandlas nedan. 

2.1.1 Analytisk CRM 

Analytisk CRM är ett begrepp som handlar om att lagra information om organisationens interaktioner 

med konsumenter. Analytisk CRM bygger på hur denna kundspecifika information kan användas för 

att bygga basen för vidare analys av informationsdatabasen. Informationen kan användas för att 

exempelvis se vem som är organisationens värdefullaste kund och sen se vilken marknadsföring den 

specifika kunden reagerar bäst på (Payne 2006). Analytisk CRM kan användas tillsammans med 

operationell CRM för att effektivisera organisationens arbetsprocesser genom att möjligheten då ges 

att skräddarsy arbetsprocesserna för att matcha kundernas behov och önskemål (Buttle, 2009). 

2.1.2 Operationell CRM 

Operationell CRM handlar om att automatisera och öka chanserna för framgångsrika moments-of-

truth vid till exempel kundbemötanden och vid tillfällen då konsumenterna kontaktar företagets 

kundtjänst. Inom operationell CRM behandlas mjukvaror och program som kan automatisera och 

integrera olika avdelningar på ett företag (Buttle, 2009; Gay, 2007). 

2.1.2.1 Automatiserad marknadsföring 

Automatiserad marknadsföring handlar om att implementera teknologi inom organisationen för att 

kunna få en effektivare marknadsföringsprocess. Med dessa teknologiska lösningar så kan 

organisationer lättare få ut exempelvis rätt kampanjerbjudande till rätt målgrupp samtidigt som de 

har en bättre överblick över deras marknadsföring (Buttle, 2009; Gay, 2007). 

Konsumenter finns i flera olika kanaler vilket kan göra det svårt att kordinera marknadsföringen för 

att nå ut till alla, men vid användande av denna automatiserade marknadsförings teknologi så kan 

organisationer använda informationen de får in vid exempelvis när en kund klickar på en speciell länk 

på organisationens hemsida. Företaget kan se att denna kund har besökt den specifika sidan och med 

hjälp av dessa system kordinera så att rätt marknadsföring kommuniceras och att den matchar den 

specifika kundens målgrupp (Buttle, 2009; Turk & Bligh, 2004). 

2.1.2.2 Automatiserad säljpersonal 

Automatiserad säljpersonal var från början operationell CRM men på senare tid så har det ändrats till 

att handla om hur en organisation kan automatisera sin säljprocess. Genom att implementera en mer 

automatiserad säljprocess så kan en organisation sträva mot att standardisera säljprocessen. Genom 

att standardisera säljprocessen så kan en organisation få en strukturerad metodik i sin säljprocess 

och på så sätt lättare kunna interagera internt inom organisationen (Buttle, 2009; Gay, 2007). 
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2.1.2.3 Automatiserade tjänster 

Buttle (2009) tar upp att automatiserade tjänster leder till att organisationer kan bli effektivare och 

reducera kostnader samtidigt som de ökar kvalitén på produkten. Detta leder till att kunderna blir 

mer tillfredställda och nöjda över produkten. Som exempel på automatiserade tjänster nämner 

Buttle (2009) automatiserade telefonsvarare eller onlinelösningar där kunderna går igenom ett par 

förbestämda steg för att möjligtvis lösa problemet innan användaren får kontakt med en person 

anställd utav företaget. 

2.1.3 Strategisk CRM 

Buttle (2009) säger att Strategisk CRM är fokuserad på utvecklingen av en kundorienterad 

företagskultur. Denna kultur ska syfta till att leverera värde till konsumenterna som överstiger det 

som konkurrenterna kan leverera, detta leder till en bättre kundretention samt en högre förmåga att 

locka till sig nya kunder. Buttle (2009) säger även att denna kultur ska speglas i ledarskap, i design av 

företagets formella system och även i de historier och berättelser som skapas inom organisationen. 

Med en kundorienterad kultur så är det viktigt att resurserna läggs på de ställen som förhöjer 

upplevelsen av tjänsten. Inom strategisk CRM förväntas att de personer i företaget som ska leverera 

tjänsterna på en högre nivå är de som Buttle (2009) kallar för framstående personer inom 

organisationen. Dock påpekar Roberts-Phelps (2001) att det är viktigt att ledningen för företaget 

lyckas få detta till generell kultur som genomsyrar hela företaget för att det ska lyckas. 

2.2 Utökad marknadsmix 

Marknadsmixen består av fyra olika delar som används för att tillfredsställa eller kommunicera med 

kunder och dessa består av pris, produkt, plats och påverkan (Axelsson & Agndal, 2005; Wilson, 

2008). Marknadsmixen innebär att en optimal mix för dessa fyra faktorer kan ges för ett visst 

marknadssegment under en given tidsperiod (Wilson, 2008). Wilson (2008) menar att strategierna för 

dessa fyra P:n behövs en viss modifikation för att fungera på att service företag, denna modifikation 

innebär ett tillägg på tre stycken nya P:n vilka är människor, omgivning och process. I denna uppsats 

kommer den utökade marknadsmixen användas för att beskriva VIK Hockeys situation.  

2.2.1 Produkt 

Konkurrensmedlet produkt inom 7p:n är den aspekten som behandlar företagets produkt som säljs 

till konsumenterna. En produkt är något som erbjuds på en marknad och som är skapat med syftet 

att tillfredställa ett behov eller ett önskemål genom att konsumeras (jfr Kotler & Armstrong, 2010; 

Wilson, 2008). 
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2.2.2 Pris 

Priset är enligt Axelsson och Agndal (2005) ett av de konkurrensmedel som reflekterar produktens 

egenskaper mest. Ett högt pris reflekterar ofta en högre kvalité, samtidigt som ett lågt pris innebär 

en lägre kvalité. Det finns tre olika sätt att bestämma priset för sin produkt och dessa är att göra en 

marknadsanalys för att se vad konsumenterna är beredda att betala kontra konkurrenters aktuella 

prissättning, andra möjligheten är att utefter kostnaden beräkna den optimala prissättningen för att 

på så sätt väga kostnader mot intäkter. Den tredje möjligheten är att utgå ifrån det immateriella 

värdet produkten speglar hos konsumenterna. Vissa produkter har ett högre psykologiskt värde 

jämfört med andra produkter, därav kan dessa högre värderade produkter ha en annan prissättning 

(Axelsson & Agndal, 2005). 

Vid prissättning av en produkt bör dessa aspekter vägas samman: kostnad, värde och konkurrens. 

Prissättningen bör alltså med andra ord inte endast vara beroende av en av dessa aspekter, utan 

snarare vara en blandning av dessa tre (Axelsson & Agndal, 2005 & Wilson, 2008) 

2.2.3 Plats 

Plats är det konkurrensmedlet som innefattar alla de aktiviteter som hjälper till att möjligöra 

produktens fysiska tillgänglighet för konsumenterna (Axelsson och Agndal, 2005). När det pratas om 

konkurrensmedlet plats så tas det även upp vilka distributionskanaler som finns för att få ut 

produkten till konsumenterna. Axelsson och Agndal (2005) beskriver distributionskanaler med längd 

och bredd. Längden är då antalet mellanhänder i form av steg som produkten måste passera för att 

nå slutkonsumenten och bredden är antalet mellanhänder som finns i de stegen (Wilson, 2008). 

Kelley och Turley (2001) påpekar i sitt resultat att det för supportrar i sporter är mindre viktigt var 

lagets arena befinner sig för att dem ska ta sig dit, i undersökningen som gjordes av Kelley och Turley 

(2001) så fick denna aspekt endast 3.22 poäng av 7. 

2.2.4 Påverkan 

Påverkan är de konkurrensmedel som organisationer kan använda sig av för att i form av extern 

kommunikation påverka konsumenterna till att få en positivare image och även för att locka till 

konsumtion. Påverkan ses oftast som kommunikation i form av reklam. Alla organisationer 

kommunicerar med sin omvärld konstant, mycket av denna kommunikation är däremot inte skapad 

medvetet av företaget. Påverkan är det konkurrensmedel som behandlar de aktiviteter som 

företaget medvetet använder sig av för att kommunicera med dess konsumenter (Axelsson & Agndal, 

2005; Wilson, 2008). 
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2.2.5 Människor 

Enligt Alan Wilson (2008) så är människor alla aktörer som på något sätt är delaktig i levereringen av 

tjänsten så som personal, kunder och andra människor som associeras med tjänsten.  

Hur personalen beter sig, vad dem har för attityd, hur dem klär sig och hur väl dem hjälper kunden är 

alla faktorer som påverkar kundens uppfattning av tjänsten. Även kunderna själva kan påverka 

tjänstens kvalité, som exempelvis på en ishockeymatch där kunderna kan både förbättra och 

försämra andra kunders upplevelse av tjänsten (Wilson, 2008). Konkurrensmedlet personal 

behandlar hur företagets personal agerar, interagerar och uppför sig gentemot konsumenterna 

(Mudie & Pirrie, 2006). 

Martin och Clark (1996) påpekar att konsumenter är som mest nöjda när andra konsumenter beter 

sig sällskapligt genom att exempelvis sjunga och klappa händerna samtidigt som upplevelsen av 

tjänsten för konsumenterna påverkas negativt vid våldsamma beteenden såsom exempelvis 

huliganer på en ishockeymatch.  

En av de viktigare faktorerna för konsumeter under sport event är socialiseringen, om exempelvis 

ingen annan konsument kommer på ett event så finns det stor risk för att denna konsument känner 

sig otillfredsställd, samtidigt som konsumenter kan bli missnöjda om det blir trångt och överfullt i 

arenan (Bateson & Hui, 1986).  

2.2.6 Omgivning 

Betydande forskning finns idag inom vilken påverkan byggnaden har för hur kunderna uppfattar 

tjänsten (e.g Baker, 1986; Bitner et al, 1994; Turley och Milliam, 2000). 

Omgivning är det konkurrensmedel som behandlar omgivningen där tjänsten konsumeras och där 

kunden och tjänsteleverantören interagerar (Wilson, 2008). Wilson (2008) fortsätter att förklara 

omgivning som allt som är fysiskt tillgängligt såsom broschyrer, matchprogram, visitkort och 

utrustning, i vissa fall såsom vid idrottevenemang så räknas även den fysiska byggnaden där tjänsten 

levereras. Det som behandlas när det pratas om omgivning som konkurrensmedel är allt från 

utseende och design, av omgivning och produktens konsumtionslokal, till utformning och 

dekoreration av lokaler (Mudie & Pirrie, 2006; Wilson, 2008). 

Enligt Kelley och Turley (1999) så är kvalitén på maten under sportevent mindre viktigt för 

konsumenterna vilket är direkt kopplat till en eventuell restaurang på en arena, 3.77 av 7 poäng.  
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2.2.7 Process 

Process är alla de aktiviteter, aktivitetsflödesscheman och mekanismer som behövs genomgås för att 

uppnå det slutliga målet med tjänsten. Detta konkurrensmedel behandlar med andra ord kraven som 

ställs på kunden under olika processer och beroende på olika företags tjänster så kan stegen vara 

olika komplicerade. I regel så bör stegen vara så enkla att följa som möjligt och bör inte komplicera 

tjänsten för kunden (Wilson, 2008).  
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3 Metod 

Under denna rubrik kommer författarna behandla uppsatsens huvudområde, problemformulering och 

tillvägagångssätt. Efter detta kommer författarna behandla de teorier som använts i uppsatsen och 

diskutera dessa utvalda teoriers relevans, trovärdighet samt de vetenskapliga perspektivet på dessa. 

Vidare så kommer den empiriska delen av arbetet behandlas samtidigt som de utvalda 

arbetsmetoderna kommer diskuteras. Avslutningsvis så kommer uppsatsens källkritiska ståndpunkt 

behandlas i relation till den teoretiska och empiriska perspektiven.  

3.1 Metodansats 

En deduktiv ansats är utgångspunkten för denna uppsats, det innebär att den empiriska 

datainsamlingen är byggd på de existerande teoretiska resonemangen och utifrån detta så är 

uppsatsens problemformulering framtagen (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011; Denscombe, 2000).  

Det fanns svårigheter med att anpassa redan befintliga resonemang kring CRM i en ishockeyklubb på 

elitnivå där organisationen definieras som en hybridorganisation. Detta eftersom dagens teorier är 

skriven och anpassad för renodlade företag medan majoriteten av en hybridorganisation är 

medlemsägt och föreningsdrivet vilket gör en ishockeyklubb till en hybridorganisation och inte ett 

renodlat företag.  

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) förklarar att empiriska studier kan ses från två olika perspektiv 

där kvantitativ och kvalitativ studie förklaras som att en kvantitativ undersökning behandlar ett 

arbete med enhetlig numerisk data och all annan form av studie ska ses som kvalitativ (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011). Då denna studie inte behandlar enhetlig numerisk data så är detta en 

kvalitativ studie. En kvalitativ metod är alltså mer inriktad på att beskriva med ord istället för siffror 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011; Bryman & Bell 2005). 

3.2 Val av studieobjekt 

Endast tio ishockeyklubbar har spelat fler säsonger än VIK Hockey i Sveriges högsta serie sen 1922 

(swehockey.se, 2013). Säsongen 1992/1993 så vann VIK Hockey grundserien i Elitserien (Mikael 

Lundström, tävlingschef Svenska Ishockeyförbundet). Därför kan VIK Hockey ses som en 

ishockeyklubb på elitnivå. Valet av VIK Hockey har även gjorts för att det är främst inom elitklubbarna 

som det är aktuellt att bolagisera delar av organisationen för att få en stabilare ekonomi. Anders 

Berglund gav exempel på detta då han förklarade att VIK Hockey är tvungna att ha ett aktiebolag som 

en del av organisationen bland annat för att föreningen på det viset slipper betala den relativt 

nybyggda resturangens moms (Anders Berglund, marknadschef VIK Hockey). 
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Det finns en regel gällande bolagisering som säger att en ishockeyklubb måste ägas till minst 51 % av 

föreningens medlemmar och kan ägas upp till 49 % av ett företag (rf.se, 2013). Därför finns här 

möjligheter med en möjlig applicering av CRM på en hybridorganisation. Detta leder till att en 

elitishockeyklubb kan ses som en hybrid mellan ett företag och en idrottsförening. Detta möjliggör en 

applicering av CRM då vissa delar av organisationen VIK Hockey drivs som ett företag.  

VIK Hockey valdes som referens i denna uppsats då de är en hybridorganisation vars verksamhet 

agerar på elitnivå. Samtidigt så var ena författaren tidigare anställd som chef för domarverksamheten 

och hade därmed insyn i organisationen och vetskap om att CRM användes i VIK Hockey.  

3.3 Val av teori 

3.3.1 Marknadsmixen 

Marknadsmixen valdes att användas i detta arbete för att ha möjlighet att på ett överskådligt sätt 

kunna analysera VIK Hockeys användande av CRM genom hela organisationen. Marknadsmixen ger 

här författarna möjligheten att på ett strukturerat sätt behandla hela organisationens alla delar i 

förhållande till CRM vilket är en förutsättning för att CRM ska fungera optimalt (Nguyen (2007) & 

Wilson (2008)). 

3.3.2 Bortfall av teori 

Då denna uppsats behandlar en idrottsförening så har forskningsområdet Sports Management  

undersökts för att kunna se om användandet av det kan vara lämpligt då det är ett område med 

starka kopplingar till en ishockeyklubb på elitnivå. Sports Management är ett område som är mer 

strategiskt inriktat vilket betyder att det inte finns några teorieretiska resonemang inom detta 

område som berör CRM och en möjlig applicering av teorierna inom CRM på en elitishockeyklubb. 

Därför har denna studie inte behandlat detta område då det inte är relevant och därmed inte kan 

bidra till en större förståelse för hur CRM används i en hybridorganisation. Fokus i denna studie har 

legat på CRM och då Sports Management saknar koppling till CRM så faller denna teori bort i denna 

studie.  

Gummesson (2002) skriver att CRM har vuxit fram som en metod att praktiskt tillämpa 

relationsmarknadsföringens hörnstenar och värderingar gällande företagets relation till dess 

konsumenter. Detta betyder att relationsmarknadsföringen redan är en del av CRM och det finns 

därmed inte en tillräckligt stark grund för att lyfta fram detta separat. 
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3.4 Insamling av litteratur 

Den teoretiska referensramen som har använts som grund för detta arbete har framtagits ifrån 

litteratur så som vetenskapliga artiklar och litteratur. Litteratur har lånats ifrån biblioteket på 

Mälardalens Högskola samt ebrary.  Denna litteratur behandlar olika begrepp såsom till exempel 7P 

och CRM. För en ytterligare ökad förståelse för CRM som forskningsområde så har vetenskapliga 

artiklar inhämtats via databaser såsom Discovery, ELIN (Electronic Library Information Navigator) och 

Diva (Digitala vetenskapliga arkivet) studerats, alla tillhandahållna av Mälardalens Högskola, exempel 

på sökord som använts vid sökningarna i dessa databaser är CRM, Customer Relationship 

Management, Sports management,  7P, hybridorganisation med flera.  

3.5 Insamling av data 

Den empiriska data i denna uppsats är av kvalitativ karaktär och tillvägagångssättet som använts för 

att inhämta data har varit att utföra intervjuer med personal inom en hybridorganisation. Författarna 

valde att göra besöksintervjuer för att skapa en personlig kontakt där författarna kunde få ett 

förtroende hos respondenten för möjlighet för följdfrågor och mer utvecklade svar vilket i sin tur kan 

leda till mer information (Christensen, Andersson, Carlsson & Haglund, 2001). Intervjuerna som 

genomförts under detta arbete har gjorts med tre olika framträdande personer inom VIK Hockey AB 

samt VIK Hockey som författarna tog kontakt med via mail. Dessa personer är Anders Berglund, 

marknadschef VIK Hockey AB, Johan Fägerblad, styrelseordförande för medlemsföreningen VIK 

Hockey och Anders Eklund, klubbchef VIK Hockey.  Intervjuerna med Anders Berglund och Anders 

Eklund gjordes på VIK Hockeys kansli och intervjun med Johan Fägerblad gjordes hemma hos 

respondenten då detta var en förutsättning för att intervjun skulle kunna genomföras. Intervjun med 

Anders Berglund utfördes 2013-04-12, 13.00. Intervjun med Anders Eklund inträffade 2013-04-19, 

08.30 och intervjun med Johan Fägerblad skedde 2013-04-24, 14.00. Samtliga intervjuer varade en 

timma. Till Anders Berglund och Anders Eklund ställdes samma frågor medans frågorna till Johan 

Fägerblad anpassades efter hans position som styrelseordförande för VIK Hockey. 

Den erhållna information räknas som primär data enligt Lekvall och Wahlbin (2001) eftersom den är 

insamlad från den ursprungliga källan. Frågeställningarna som användes var av öppen typ, detta för 

att säkerställa att författarna kunde ställa utvecklande följdfrågor för ökad information och 

förståelse. Kontakten med Anders Berglund fick författarna genom en rekommendation av Roland 

Eriksson, kanslist för VIK Ungdom. Anders Berglund visade sig ha stor erfarenhet av CRM då han 

tidigare i sitt förra arbete hade ansvaret för just hanteringen av CRM. Även Johan Fägerblad, 

styrelseordförande, hade erfarenhet av CRM och det var han som införde CRM-systemet Lime Easy i 

VIK Hockey. 
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Typen av intervju som gjordes var panelintervju där en av författarna var huvudintervjuare och 

ställde frågor mot respondenten medan den andra antecknade. Tilläggas skall dock att en 

panelintervju genomfördes av flera intervjuare vilket betyder att båda författarna var delaktiga under 

intervjun, detta för att ha möjligheten att få flera olika infallsvinklar och förståelse på olika följdfrågor 

samtidigt som en av författarna kunde fokusera på att anteckna vad som sades för att ge en större 

möjlighet att lyckas samla in den information som behövs för denna uppsats (Christensen et al 2001). 

För att inte vara ledande i frågeställningarna så valde författarna att ha öppna frågor där 

respondenten får svara helt fritt med egna ord, frågorna börjas i regel med orden hur, vad eller 

varför (Christensen et al 2001).  

3.6 Operationalisering 

Här kommer intervjufrågorna att förklaras i relation till den teori som använts. Inom parentes så finns 

den teoretiska kopplingen varje fråga har. 

3.6.1 Marknadsföring 

1. Har ni haft några marknadsföringskampanjer/aktiviteter under den gångna säsongen, i så 

fall vad? (Påverkan) 

Denna fråga kopplar författarna till promotion, som är en del av 7P teorin då författarna ville 

få en bättre överblick över den externa kommunikation som VIK Hockey utför gentemot 

kunderna så var denna fråga högst relevant. 

2. Har ni en segmentering med utvalda målgrupper, i så fall vilka? (Påverkan och människor) 

För att få en överblick över vilka kunder VIK Hockey har och riktar sig mot för att kunna 

fokusera marknadsföringen och den externa kommunikationen så användes denna fråga i 

koppling till promotion. Även people påverkas som faktor då vi genom denna fråga får reda 

på mer om kunderna i relation till VIK vilka är en del av people aspekten.  

3. Finns en marknadsföringsbudget, hur ser denna budgetprocess ut? (Påverkan och 

människor) 

Hur mycket pengar som läggs på den externa kommunikationen och hur dessa pengar 

används är direkt relaterat till vilken nivå kunder blir påverkade av marknadsföring. 

4. Har ni någon form av kunddatabas? Hur upprättas den? (CRM) 

Direkt relaterat till CRM 

5. Har ni någon form av IT-system, i så fall vad och hur används det? (CRM) 

Också direkt relaterat till CRM, detta för att få en förståelse för om IT system används som 

distributionskanal för att nå ut till kunder eller som stöd i det interna arbetet. 

6. Hur används i så fall denna databas? (CRM) 
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Inte alls. 

 

7. Hur ser er prissättning av biljetter ut? Är någon aspekt mer dominerande och varför? (Pris)  

Relaterat till pris i 7P där författarna kan få en bra bild över prisets påverkan 

8. Har ni varierande priser på Kvalserien kontra grundserien? I så fall vad är skillnaden och 

varför? (Pris) 

Samma som ovan med tillägget att nya förutsättningar i ishockeyn kan påverka 

prissättningen. 

9. Har ni några återförsäljare av biljetter? I så fall vilka och hur ser urvalsprocessen ut? 

(Process) 

Detta för att få en klarare bild över de distributionskanaler som når kunderna. 

10. Hur många betalande kunder har ni i snitt per match under en säsong (exklusive sponsor-

biljetter och medlemmar/funktionärer som går in gratis)? (Människor) 

För att få en skildring på olika kunders finansiella koppling till VIK så ställdes denna fråga. 

11. Har ni en souvenir-försäljning tillgänglig? (CRM, produkt och omgivning) 

Med denna fråga så får författarna en bild över produkter som säljs som är direkt kopplat till 

omgivningen i arenan (stämningen på matcher) och därmed fås även en bra syn på kunders 

uppfattning av omgivningen och hur de påverkas av den. 

12. Har ni några återförsäljare av några produkter, exempelvis träningsoverall på Intersport 

eller liknande? (Process)  

En del av försäljningsprocessen. 

13. Hur arbetar ni gentemot era sponsorer i form av kommunikation och events (key account 

managing)? (CRM och People) 

Direkt kopplat till relationen med kunderna i form av sponsorer och därmed kopplat till CRM, 

dessutom är sponsorer en del i people som i sin tur är en del av 7P teorin. 

14. Hur arbetar ni mot att öka kundlojaliteten hos både sponsorer och konsumenter? (CRM 

och människor) 

Direkt kopplat till relationen med kunderna i form av sponsorer och därmed kopplat till CRM, 

dessutom är sponsorer en del i people som i sin tur är en del av 7P teorin. 

15. Vilka distributionskanaler vid biljettförsäljning använder ni er av? Hur många av biljetterna 

säljs via respektive distributionskanal? Hur valdes dessa? (Process) 

En del av försäljnings- och köpprocessen som kunderna går igenom, följdfrågorna gav i sin tur 

en bättre bild över de olika distributionskanalernas relevans och utnyttjande.  

16. Säljer ni matchprogram vid hemmamatcher? I vilket syfte använder ni dessa? (Omgivning) 



  Västerås den 30 Maj 2013 
Akademin för hållbar samhälls-  IMF-programmet  
Och teknikutveckling  Kurskod: FÖA300 

15 | S i d a  
 

Matchprogram är en del av omgivningen som kunderna påverkas av i arenan.  

17. Hur stor del av er marknadsföring läggs på respektive kundgrupp, publik/sponsorer? 

(Människor och omgivning) 

Detta ger författarna en bra bild över VIK Hockeys prioritering av kunder i relation till 

ekonomi och omfattning 

3.6.2 VIK 

1. Hur ser organisationsstrukturen ut på VIK Hockey? (Bakgrund) 

Förtetagsinformation och företagsbakgrund. 

2. Hur ser ägandedelen ut hos er? Vilka äger vad och hur stor del? 

(aktiebolag/medlemsförening) (bakgrund/problematisering) 

Förtetagsinformation och företagsbakgrund. Denna fråga är även relaterad till 

problematiseringen författarna av denna uppsats har framtagit. 

3. Hur många betalda/ideellt arbetande anställda jobbar för VIK Hockey? (Människor). 

Detta för att få en överblick över hur många anställda det finns inom organisationen och över 

de anställda som jobbar på VIK Hockey. 

4. Hur ser du på konkurrensen mellan närliggande lag såsom Arboga i Division 1 och Örebro 

nu i Elitserien? (Plats och omgivning) 

Omgivningens påverkan på VIK Hockey och dess arbete.  

5. Hur arbetar ni med era supportrar? (Människor, omgivning, CRM) 

Direkt relaterat till relationen vik har med en del av sina kunder, en viktig kundgrupp. Då 

support också jobbar med TIFO och stämning i arenan 

6. Vilken är den primära målgruppen för den relativt nybyggda restaurangen? (Omgivning och 

människor) 

Detta för att få en förståelse för VIK Hockeys tänkande kring segmentering av den sekundära 

produkten. 

7. Hur arbetar ni för att påverka läktarkulturen? (Omgivning) 

Detta för att få en bild av VIK Hockeys tänkande kring publiken och läktarkulturen. 

 

3.7 Källkritik 

Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) finns det två kriterier som är aktuella vid bedömning utav 

källor. Det första kriteriet är samtidskrav och det handlar om att använda källor som är aktuella i 

tiden, detta kriterium uppfyller författarna i uppsatsen genom att sträva efter att använda källor 

publicerade under 2000-talet. De senaste publicerade versionerna av litteratur har använts för att 
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säkerställa detta kriterium, detta för att på så sätt använda roten av teorierna på det mest 

tidsaktuella sättet. Det andra kriteriet som Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) tar upp behandlar 

tendenskritik och det handlar om att konstant vara kritisk till de personliga värderingar forskare haft 

när de skrivit sin forskning. Detta kriterium uppfyllde författarna genom att inte bli färgade av de 

personliga värderingar forskarna möjligtvis har haft. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) tar även 

upp området validitet som handlar om ens valda källa är relevant till det syfte uppsatsen ska besvara, 

detta är viktigt när empiriska källor samlas in.  

3.8 Reliabilitet & validitet 

För en ökad förståelse av CRM och ett källkritiskt tänkande så har författarna valt att undersöka CRM 

på djupet och ta stöd i så många olika studier som möjligt för att nå en ökad trovärdighet för detta 

arbete, på detta sätt så ökar trovärdigheten ytterligare av detta arbete då dessa artiklar alla är 

veteskapligt granskade källor (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). 

Genomgående i hela arbetat har det arbetats för att säkerställa denna uppsats validitet genom att 

vid intervjuer förklara för personerna som intervjuats vilket syfte den specifika intervjun görs och 

vilken koppling det kommer ha till resterande delar av uppsatsen. Intervjufrågorna är även 

konstruerade så att de är kopplade till den teoretiska referensram som uppsatsen bygger på vilket 

styrker arbetets validitet. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) pratar även om reliabiliteten och 

det handlar om att säkerställa så att tillförlitlig information kan samlas in vid flera tillfällen med 

samma resultat. Detta har författarna arbetat för att uppfylla genom att vid intervjuer bortse från 

kroppsspråk och värderingar som i samband med svar på frågor, istället har fokus lagts på den fakta 

som erhållits (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Därför har inte misstolkningar av den empiriska 

datan kunnat äga rum. Därför anser författarna att uppsatsen har en godtagbar reliabilitet.  

  



  Västerås den 30 Maj 2013 
Akademin för hållbar samhälls-  IMF-programmet  
Och teknikutveckling  Kurskod: FÖA300 

17 | S i d a  
 

4 Empirisk bakgrund 

I detta avsnitt kommer den empiriska bakgrunden som ligger till grund för detta arbete att lyftas 

fram. 

4.1 VIK Hockey 

VIK Hockey är en väletablerad ishockeyklubb med en gedigen historia som i dagsläget spelar i 

Sveriges näst högsta serie, Hockeyallsvenskan. Västerås Idrottsförenings ishockeysektion startades år 

1939 och blev år 1980 en egen förening. Klubbens största bedrift består av att säsongen 1992/93 

vinna Elitserien (Mikael Lundström, Tävlingschef Svenska Ishockeyförbundet). Under sommaren 2000 

så försattes Västerås Ishockeyklubb i konkurs och åkte därmed ur Elitserien och då fick VIK Ungdom 

istället ta över A-lagsverksamheten och starta om i Division 2. Säsongen 2003-2004 så var laget uppe 

i Sveriges näst högsta serie Hockeyallsvenskan och är kvar där än idag. 2005 så byttes namnet från 

VIK Hockey Ungdom till VIK Västerås HK vilket det än heter idag (vik.se, 2013). Johan Fägerblad, 

styrelseordförande, förklarade under intervjun att det var han som införde CRM-systemet som VIK 

Hockey använder sig av idag och Anders Berglund, marknadschef, berättar att han tidigare har varit 

ansvarig för CRM i sitt tidigare arbete. Enligt Anders Berglund och Anders Eklund så kommer 70 % av 

inkomsterna från sponsorerna, 20 % från restaurangen samt 10 % från publik. 

4.2 VIK Hockeys användande av CRM 

Klubbchefen Anders Eklund berättade under intervjun att VIK Hockey använder sig av två olika IT-

grundade system, Lime Easy och Actor. I dessa system finns information lagrade om VIK Hockeys 

kunder. Anders Berglund berättar att det exempelvis finns information om vart specifika besökare 

har suttit i arenan och hur ofta de går på matcher, dessa uppgifter lagras i IT-systemet Actor, denna 

information kommer ifrån de tillfällen då kunder bokar säsongsbiljetter och enskilda biljetter via VIK 

Hockeys hemsida. Dock så används inte denna lagrade information enligt Anders Berglund och Johan 

Fägerblad. När det gäller IT-systemet Lime Easy så används det till att lagra information om 

sponsorer till VIK Hockey. Anders Berglund berättar även att VIK Hockey outsourcar jobb till företaget 

Wecall som har en databas med ”tusentals företag som rings upp för medlemskap i VIKs 

introduktionssponsorskap Klubb-2000”. Det finns i dagsläget ingen koppling mellan dessa IT-system 

enligt Johan Fägerblad. Anders Eklund berättar att det i dagsläget inte finns någon möjlighet att lagra 

information från kunder som betalar biljetterna kontant, detta arbetar VIK Hockey för att motverka 

genom att till nästa säsong installera mjukvara i de bås som kommunen har byggt utanför arenan. 

Johan Fägerblad och klubbchefen Anders Eklund berättar att VIK Hockey har en bra relation 

gentemot supporterorganisationen VIK Support. Johan Fägerblad, Anders Eklund och Anders 
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Berglund berättar att de har möten med supporterorganisationen en gång i månaden för att 

diskutera hur de ska kunna förbättra upplevelsen vid matcher. Anders Berglund berättar att VIK 

Support kan få pengar ifrån Supporterpotten i syfte att arrangera något som höjer stämningen under 

VIK Hockeys hemmamatcher. Anders Eklund och Anders Berglund berättar att VIK Hockey erbjuder 

alla medlemar i VIK Support möjligheten att köpa säsongskort till rabatterat pris. Anders Berglund 

berättar att VIK Hockey till den här säsongen har börjat dela ut matchprogram gratis, som kan 

användas som en ”hand klappa” för att höja stämningen i arenan.   

VIK Hockey bjuder sina matchsponsorer på bland annat middag före matcher, de får även 

information av lagets tränare om hur det ser ut i laget inför matchen. I säsongsuppehållen så erbjuds 

de även möjligheten att delta på frukostmöten via VIK-verket som är ett företagsnätverk företag kan 

välja att gå med i. Utöver detta så erbjuder VIK Hockey även bland annat lunchmöten, after-work, 

event och även gemensamma resor till bortamatcher (Anders Eklund & Anders Berglund). 

4.3 VIK Hockeys utökade marknadsmix 

Nedan finner ni beskrivningen av VIK Hockeys utökade marknadsmix. 

4.3.1 Produkt 

Enligt Anders Eklund är VIK Hockeys primära produkt matcherna som laget spelar vilket betyder att 

VIK Hockey är en tjänsteleverantör där tjänsten består utav underhållningen som levereras i form 

utav matcherna. Under en säsong så spelas 52 matcher varav 26 spelas i ABB Arena och 26 i 

motståndarlagens olika arenor. Den sekundära produkten består enligt Eklund och Berglund utav 

restaurangen som i sin tur tillhandahåller kunder möjligheten att köpa mat och dryck före, under och 

efter matcherna (VIK Hockey, 2013). Johan Fägerblad berättar att restaurangen ägs av ett 

restaurangbolag som VIK Hockey i sin tur är delägare i, därav får VIK Hockey utbetalningar ifrån 

restaurangverksamheten.  

4.3.2 Pris 

Enligt Anders Berglund så består den primära produktens prisstrategi av flertalet olika aspekter. Han 

fortsätter med att förklara att grundseriens prissättning är differentierad på så sätt att seriens olika 

lag delas in i tre olika grupper. Kategori A består av Djurgården, Timrå, Södertälje och Karlskoga. 

Kategori B består i sin tur av Almtuna, Malmö, Mora, Björklöven, Rögle och Oskarshamn. Samtidigt så 

är Asplöven, Karlskrona och Troja en del av kategori C (vik.se, 2013, Anders Berglund & Anders 

Eklund). Denna prisdifferentiering använder VIK Hockey sig utav då de olika lagen lockar till sig olika 

mängder av publik och intresse vilket leder till att olika biljettpriser kan användas beroende på vilken 

kategori den specifika matchen hamnar i (Anders Berglund). Olika priser finns även beroende på 
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positionen specifika platser har i arenan, kategori A-C används för prissättning (vik.se, 2013). Dessa 

kategoriseringar används vid prissättningen av såväl lösbiljetter som säsongskort. VIK Hockey 

använder sig även av en kundanpassad prisstrategi där ungdomar (under 19 år) och pensionärer kan 

köpa biljetter till ett rabatterat pris (Anders Berglund). Anders Berglund påpekar också att VIK Hockey 

även använder sig av olika marknadsföringsaktiviteter som kan påverka priset av biljetter så som när 

VIK Hockey under februari månad 2013 erbjöd kvinnor att köpa biljetter för halva priset, denna och 

andra aktiviteter kommer behandlas under rubriken ”Påverkan”. Anders Eklund påpekar också att 

det finns sittplatser som endast kostar 20 kronor mer än ståplats och att dessa platser ofta är relativt 

tomma på folk. 

Vid eventuellt spel i Kvalserien så kommer biljettpriset att justeras med nya priser beroende på de 

specifika möjligheterna som finns för just den säsongen och den tidpunkten. Prissättningen är alltså 

inte fast utan kan vara olika beroende på hur marknadssituationen i form av efterfrågan ser ut vid 

den specifika tidpunkten det blir aktuellt (Anders Berglund).  

Den sekundära produktens prisstrategi är fast där mat och dryck har ett fast pris utan inflytande utav 

specifika omständigheter kring olika matcher. Med andra ord så kostar mat och dryck lika mycket 

under en kategori C-match som vid en kategori A-match (vik.se, 2013).  

4.3.3 Plats  

ABB Arena är lokaliserat i Västerås. Då lagets hemkomst och ursprung är Västerås så är denna 

placering av arena ett uppenbart val. Arenan ligger i nära anslutning till europaväg 18, även kallad E-

18, och ligger cirka 3 kilometer ifrån Västerås centralstation (hitta.se, 2013). Detta är enligt Anders 

Eklund en stor fördel. ABB Arena har tack vare sitt geografiska läge också goda 

anslutningsmöjligheter via stadstrafik i form av buss där 2 olika linjer passerar, linje 2 och linje 6. Ena 

busslinjen passerar busshållplatserna var 7:e minut och den andra var 15:e minut (enklarevl.se, 

2013). Enligt Anders Eklund så finns det i dagsläget stora problem med parkeringen utanför ABB 

Arena där det finns väldigt få platser vilket leder till vissa transportproblem för konsumenterna och 

nya möjligheter behöver utforskas.  

4.3.4 Påverkan 

VIK Hockey har under säsongen 2012/2013 haft en marknadsföringsbudget på 750,000kr varav 

400,000kr har lagts på annonsering, 150,000kr på VIK Magazinet, 150,000kr på reklam i form av 

exempelvis broschyrer och matchprogram samt även 50,000kr på övriga mindre 

marknadsföringsaktiviteter (Anders Berglund & Anders Eklund). 
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Vad gäller marknadsföring så berättar Anders Berglund att VIK Hockey använder sig av sin egna 

tidning VIK Magazinet, tidningsannonser i VLT, två stora LED skärmar i Västerås, sociala medier i form 

av Facebook och Twitter, radioreklam samt även deras egna hemsida, vik.se. Dessa medier använder 

sig VIK Hockey av för att nå ut med de värderingar och budskap som de står för samt att de kan 

använda dessa för att kommunicera med deras nuvarande och potentiella kunder. VIK Hockeys 

facebooksida har i dagsläget (22 april, 2013) 5387st gillare och VIK Hockeys twitterkonto har i 

dagsläget (22 april, 2013) 989st följare. Dessa siffror på gillare och följare representerar antalet 

människor som VIK Hockey primärt når ut till med sin kommunikation via dessa sociala medier, de 

når även sekundärt ut till dessa människors vänner och följare ifall de delar eller retweetar VIK 

Hockeys kommunikation. VIK Hockeys hemsida slog under mars månad rekord i antalet besökare, 

antalet besök på hemsidan var enligt Anders Berglund och Anders Eklund under mars 170,000 st 

varav 51,000 st var unika besökare. VIK Hockey har även ett samarbete med Hockeyallsvenskan via 

Viasat där de tillsammans med de tretton andra lagen i Hockeyallsvenskan marknadsför ligan, 

Hockeyallsvenskan. VIK Hockey hade en marknadsföringskampanj under februari månad där kvinnor 

fick 50 % rabatterat pris på biljetterna. De har även haft ytterligare riktade kampanjer i form av ”Tack 

mamma” där mammor var målgruppen för denna marknadsföringsaktivitet. VIK Hockey har även ett 

samarbete med VLT-kortet och Mimer-kortet där de erbjuder de med dessa kort ett rabatterat pris 

på biljetter till matcherna. Dessa marknadsföringsaktiviteter är ett komplement till VIK Hockeys 

primära målgrupp som är män i åldrarna 20-80år (Intervju, Anders Berglund och Anders Eklund). 

4.3.5 Människor 

Johan Fägerblad berättar att det finns en upprättad kommunikationsplan över hur VIK Hockey ska 

kommunicera internt. Anders Eklund berättar även att de har möten för att samordna den interna 

kommunikationen och ”för att säkerställa att informationen som kommuniceras ska tränga längre 

ner i organisationen”. Johan Fägerblad och Anders Eklund uppskattar antalet ideellt anställda inom 

föreningen till 50-75st samtidigt som ytterligare 10-11 personer jobbar på kansliet. Enligt Johan 

Fägerblad så arbetar aktiebolagsdelen av organisationen mer operationellt samtidigt som 

föreningsdelen jobbar strategiskt. Anders Eklund förklarar att det finns fyra ordningsvakter som är 

betalda på alla matcher, Anders Berglund förklarar också att VIK Hockey avvarade 100,000 kronor i 

försäsongen på rollspecifik utbildning av funktionärer, publikvärdar och ordningsvakter. 

4.3.6 Omgivning 

VIK Hockey delar i samband med hemmamatcher ut matchprogram gratis till besökarna. Detta 

matchprogram är dels fyllt med reklamutrymme för VIK Hockeys sponsorer och samarbetspartners 

men däri finns det även information om lagen som spelar respektive match (Intervju, Anders 
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Berglund). Säsongen 2012/2013 var första säsongen detta matchprogram delades ut gratis, tidigare 

har det kostat 20 kronor enligt Anders Berglund. Matchprogrammet har även ett annat syfte då man 

kan vika ihop den och använda den som en ”hand-klappa”, man kan alltså slå matchprogrammet i sin 

handflata och detta låter mer än om man enbart klappar händerna. Anders Berglund förklarar att 

syftet med detta är att matchprogrammet utöver information om matchen och VIK Hockeys 

sponsorer ska fungera som ett stämningshöjande verktyg.  

Johan Fägerblad förklarar att det är oturligt för VIK Hockey att det närliggande laget Örebro har blivit 

uppflyttade till ligan över eftersom de drar mycket publik till matcherna då Västerås och Örebro är 

två närliggande städer. 

VIK Hockey har även en nybyggd restaurang i anslutning till entrén av arenan. Denna restaurang är 

byggd för att skapa ett mervärde för kunderna som består av både sponsorer och publik genom att 

de i samband med matcher kan äta mat och förtära dryck. Den primära målgruppen är här 

sponsorerna för bland annat hantering av relation och erbjudanden i koppling till sponsoravtal. 

(Anders Berglund & Anders Eklund).  

4.3.7 Process 

VIK Hockey använder sig idag av ett IT-system vid namn Actor. Detta system används för att VIK 

Hockeys kunder ska kunna köpa biljetter till matcherna via deras hemsida, vik.se. Detta system gör 

det möjligt för kunderna att köpa ett säsongskort som gäller för alla matcher under grundserien 

inklusive playoff, det finns även möjlighet att köpa biljetter till enskilda matcher via detta system 

vilket både Anders Berglund och Anders Eklund förklarar. I detta system så lagras det uppgifter om 

när kunderna har köpt biljetter till matcher och vilka platser de stått eller suttit på i arenan. Det finns 

även en möjlighet att köpa biljetter till matcherna i VIK Hockeys restaurang för de kunderna som inte 

vill köpa biljetterna online. Det finns i dagsläget även ett bås byggt utanför arenan där det är tänkt 

att kunder ska kunna köpa sina biljetter, dock är det enbart just detta bås som är byggt och det finns 

för tillfället ingen mjukvara eller ett system på plats som gör det möjligt att använda sig av denna 

lösning för tillfället, VIK Hockey har dock som mål att denna lösning ska vara på plats inför säsongen 

2013/2014 så att det finns ytterligare ett ställe att köpa biljetter på än via VIK Hockeys hemsida och i 

restaurangen (Anders Berglund, Johan Fägerblad & Anders Eklund). 
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5 Analys 

Analysen i detta avsnitt har utförts genom att analysera CRM i förhållande till VIK Hockeys utökade 

marknadsmix. 

5.1 Produkt 

Enligt Anders Eklund och Anders Berglund så är VIK Hockeys primära produkt matcherna som laget 

spelar samtidigt som den sekundära produkten är restaurangverksamheten. Detta överensstämmer 

med Kelley och Turley (1999) då de säger att det som är viktigast för konsumenterna är kvalitén på 

matchen samt slutresultatet. Kelley och Turley (1999) fortsätter med att påpeka att maten under ett 

sportevenemang är mindre viktigt för konsumenterna, vilket styrker motiveringen till valet av primär 

och sekundär produkt hos VIK Hockey. Kelley och Turley (1999) påpekar i sin undersökning hur viktig 

maten under ett sportevenemang är, värdet de kom fram till var 3.77 av 7 poäng. VIK Hockey har 

förstått att en restaurangverksamhet fortfarande har ett faktiskt värde för konsumenterna genom att 

Anders Berglund och Anders Eklund under intervjuerna berättade att restaurangen var byggd för att 

skapa mervärde för kunderna och framförallt för sponsorerna. 

5.2 Pris 

Enligt Axelsson & Agndal (2005) så har vissa produkter ett högre psykologiskt värde jämfört med 

andra produkter, därav kan dessa högre värderade produkter ha en annan prissättning. Anders 

Berglund delar liknande tankar och förklarade att VIK Hockey använder sig av prissättningen där olika 

lag är indelade i olika prisklasser på biljetterna beroende på hur skickliga lagen är och hur mycket 

publik de lockar. Denna prisstrategi fungerar väl enligt Anders Eklund som också förklarade att det 

finns möjligheter till förbättringar då det finns sittplatser som endast kostar 20 kronor mer än 

ståplats vilka ofta är tomma på folk. 

5.3 Plats 

Enligt Anders Eklund finns det problem med parkeringen eftersom det finns relativt få 

parkeringsplatser i förhållande till hur många besökare ABB Arena kan hantera. Anders Eklund 

fortsätter att beskriva att det finns behov av att lösa transportproblemet som finns eftersom alla 

besökare inte kan åka bil till matcherna.  Då plats i marknadsmixen behandlar just de aktiviteter som 

hjälper till att möjliggöra produktens fysiska tillgänglighet för konsumenterna så blir transport en 

viktig faktor att behandla (Axelsson & Agndal, 2005).  

5.4 Påverkan 

Axelsson & Agndal (2005) menar att påverkan är den kommunikation som syftar mot att nå en mer 

positiv image och för att locka till konsumtion. När det kommer till VIK Hockeys påverkan på 
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kunderna så har VIK Hockey flera olika typer av marknadsföringsaktiviteter. 

Marknadsföringsaktiviteterna verkar vara riktade mot att påverka imagen, men för att just locka till 

konsumtion så finns det inte så mycket marknadsföring. Enligt Anders Berglund och Anders Eklund så 

marknadsför VIK Hockey inte specifika matcher, inte ens så kallade topp-matcher vilket går emot  

Axelsson och Agndal (2005) som menar att påverkan ska locka till konsumtion också vilket det i 

dagsläget inte gör.  

5.5 Människor 

Enligt Anders Berglund och Anders Eklund så avvarades 100,000 kronor på utbildning för 

ordningsvakter, funktionärer och publikvärdar. Denna utbildning är oerhört viktigt för fortsatt 

kontroll över arenan under matcher. Det är en intressant beskrivning från respondenterna då Alan 

Wilson (2008) förklarar gällande marknadsmixen att ”människor” är alla människor som är delaktiga i 

konsumption av tjänsten. Detta leder till att publikvärdar, entrevärdar och ordningsvakter får en 

framträdande roll för konsumenternas uppfattning av tjänsten. Vidare beskriver Zablah (2004) att det 

huvudsakliga syftet med CRM är att bygga och underhålla en portfolio med kundrelationer, vilket här 

kan översättas i den relation ordningsvakter, funktionärer och publikvärdar har med publiken. Chen 

och Popovic (2003) och Buttle (2004) förklarar människor som en av de tre respektive fyra viktigaste 

faktorerna som påverkar CRM vilket ökar pressen som läggs på de anställda. Så genom att arbeta 

mer med de anställda och lägga mer fokus på utbildning och utveckling av dessa kommer det i sin tur 

leda till att användandet av CRM utökas inom VIK Hockey. Organisationen skulle då komma ett steg 

närmare det heltäckande koncept som CRM är tänkt att vara då Strategic CRM behandlar 

utvecklingen av en kundorienterad företagskultur. 

5.6 Omgivning 

Wilson (2008) förklarar att allt som är fysiskt tillgängligt vid konsumtionen av en tjänst är en del av 

omgivningen vilket betyder att VIK Hockeys matchprogram också är en del av denna. Anders 

Berglund förklarar att matchprogramet numera är gratis men att det förut kostade 20 kronor vilket är 

en satsning för att engagera publiken i form av handklappan som matchprogrammet kan användas 

som. Johan Fägerblad tyckte att det var synd att Örebro och Leksand tog sig upp till Elitserien, han 

ansåg att det med största sannolikhet kommer leda till en viss minskad publiksiffra då detta var två 

lag som alltid lockade storpublik. Detta kan användas som ytterligare stöd för att VIK Hockeys 

satsning för att höja stämningen genom handklappan var bra. Kelley och Turley (1999) påpekar att 

maten är mindre viktig under sportevent för publiken som går på matcherna. Anders Berglund och 

Anders Eklund berättade under intervjuerna att det primära fokuset för restaurangerna inte är 

besökarna som går på matcherna utan sponsorerna. 
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5.7 Process 

Enligt Axelsson & Agndal (2005) så handlar process om alla de aktiviteter som konsumenter behöver 

genomgå för att uppnå det slutgiltiga målet med tjänsten. I VIK Hockeys fall handlar det om alla 

aktiviteter som sker från biljettköp till de att matchen är slut. Anders Berglund och Anders Eklund 

förklarade båda under intervjuerna att biljetter köps via deras IT-system Actor som är kopplat till VIK 

Hockeys hemsida. Genom detta system kan biljetter till enstaka matcher och säsongskort köpas. 

Vidare berättar Anders Berglund, Anders Eklund och Johan Fägerblad att det även går att köpa 

biljetter i anslutning till arenan vid bistron i restaurangavdelningen. VIK hockey har även planer på att 

skapa ytterligare möjligheter för konsumenter genom att se till så att det installeras mjukvara i båset 

som är byggt utanför arenan (Anders Berglund och Anders Eklund). IT-systemet Actor och den nya 

planerade lösningen med ett biljettbås utanför arenan där konsumenter själva kan köpa biljetter har  

kopplingar till de som Buttle (2009) och Gay (2007)  beskriver i sin studie. Enligt Buttle (2009) och Gay 

(2007) så är automatiserad säljpersonal en evolution av operationell CRM. Automatiserad 

säljpersonal är enligt Buttle (2009) och Gay (2007) vägen att gå för att standardisera säljprocessen. 

Genom en standardisering så får VIK Hockey en enande metod och då även möjligheten att lättare 

kunna kommunicera internt eftersom alla jobbar på samma sätt. Detta tillsammans med det Buttle 

(2009) säger om automatiserade tjänster tyder på att VIK Hockey har ett visst CRM tänk vad gäller 

hybridorganisationens biljettsystem.  

Under intervjuer med Anders Eklund, Anders Berglund samt Johan Fägerblad så diskuterades CRM 

och hur VIK Hockey jobbar med CRM. Vad som kom på tal var under samtliga intervjuer CRM-

systemet Lime Easy men vid frågan om något mer heltäckande koncept så fanns det inte mycket mer 

än just CRM-systemet Lime Easy. Det är Anders Berglund som har all inblick i CRM-systemet och har 

överblick av sponsorerna, och han indikerade att det verkar fattas viss kommunikation av CRM 

genom hela organisationens alla delar. Alan Wilson (2008) beskriver att CRM inte är ett 

mjukvaruprogram utan snarare ett heltäckande koncept och företagsfilosofi där alla delar av 

organisationen måste vara en del av detta koncept för att det ska fungera optimalt. Även Nguyen 

(2007) styrker detta. Anders Berglund och Anders Eklund har konstaterat att matchen är den primära 

produkten men i dagsläget så fokuserar det CRM-systemet som finns på sponsorer. Det betyder att 

det inte finns ett CRM system som hanterar publik där publiken är den direkta kunden till matchen i 

dagsläget. Detta är logiskt eftersom ishockey enligt Anders Berglund och Anders Eklund blir mer 

kommersiellt och sponsorerna står i dagsläget för cirka 70 % av VIK Hockeys inkomst. Enligt Anders 

Berglund finns det däremot möjligheter att använda information från IT-systemet Actor för att även 

använda CRM riktat mot publik. Men i dagsläget används inte denna information på något sätt. 
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6 Diskussion & Slutsats 

Följande avsnitt kommer baseras på de intervjuer som gjorts med Anders Eklund, klubbchef, Anders 

Berglund, marknadschef, samt Johan Fägerblad, styrelseordförande, i förhållande till uppsatsens 

teorikapitel. 

6.1 Produkt 

Payne (2006) säger att CRM ska användas strategiskt för att förbättra kundernas upplevelse av 

tjänsten vilket Sumner (2005) samt Kerr och Anderson (2001) styrker genom att de tar upp att CRM 

är tillvägagångssättet för att bygga upp kundrelationer, detta uppfylls enligt Andersen (2001) genom 

att förstå konsumenternas behov och preferenser. Detta uppfyller VIK Hockey i och med att de 

förstår att konsumenterna inser att det finns ett värde med en restaurangverksamhet och därför 

beslutade att bygga restaurangen. VIK Hockey inser även att det konsumenterna värdesätter mest är 

kvalitén på matcherna och slutresultatet vilket även Kelley och Turley (2001) påpekar, därav har de 

ett klart kundorienterat fokus i och med deras primära produkt och den kompletterande sekundära 

produkten. 

Detta leder till att en slutsats här kan dras att restaurangen byggdes med ett kundorienterat tänk och 

att VIK Hockey därmed använde sig av CRM vid byggnaden av denna restaurang. 

6.2 Pris 

Prisstrategin som VIK Hockey använder sig av är väl fungerande i förhållande till de teorier som finns i 

ämnet. Här finns dock möjligheter till förbättring då Anders Eklund förklarar att det finns sittplatser 

som ofta står tomma. Dessa skulle kunna riktas mot pensionärer som inte har råd med vanliga 

sittplatsbiljetter eller studenter som har samma problem. Detta genom exempelvis marknadsföring 

av dessa platser vid entrén, hemsida, Facebook och Twitter. 

Den andra slutsatsen som kan dras är att VIK Hockey inte utnyttjar CRM och sin marknadsföring till 

fullo då det finns tomma läktarplatser som endast är 20 kronor dyrare än ståplats. Detta skulle kunna 

åtgärdas genom att marknadsföra dessa sittplatser mot kunderna för att uppmärksamma om dessa. 

6.3 Plats 

Att ha för lite parkeringsplatser kan leda till att folk helt enkelt inte kommer på matcherna då 

problemen med det bristfälliga antalet parkeringsplatser blir för stora, vilket bland annat kan 

innebära ekonomiska förluster för VIK Hockey. Här finns möjligheter med att exempelvis genomföra 

sammarbeten med bussföretaget Västmanlands Lokaltrafik för lösningar med bussar där det finns 

flertalet linjer som går med jämna mellanrum till ABB Arena. Det finns även möjlighet att starta 
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sammarbete med taxibolag där folk med biljett till en ishockeymatch kan få en viss rabatt. Därav 

finns det för tillfället inget kundorienterat tänk som syftar till att lösa detta problem. 

En tredje slutsats är att VIK Hockey inte utnyttjar CRM på bästa sätt då kunder drabbas genom att 

inte kunna parkera sina bilar vid matcher på grund av bristande antal parkeringsplatser. Detta skulle 

kunna lösas genom ett sammarbete med VL eller ett taxibolag för att underlätta för kunderna att ta 

sig till matcher. 

6.4 Påverkan 

När det kommer till påverkan så ser författarna stora möjligheter att förändra delar av sin 

marknadsföring och delar av budgeten för att avlägga viss marknadsföring mot specifika matcher. 

Det fokus som skulle vara det bästa är att satsa på att marknadsföra de matcher som spelas inom 

prisstrategin på Kategori B. Detta då topplagen i kategori A redan lockar tillräckligt med publik och 

arenan blir fullsatt enligt Anders Eklund och Anders Berglund. Detta kan även leda till att människor 

som inte är lika villiga att betala priset för att gå på en match i kategori A kan gå på en billigare match 

i antingen kategori B eller kategori C. Alltså har VIK Hockey ett kundorienterat tänk då de förstår att 

alla besökare eventuellt inte är intresserade av att gå på alla matcher. Av denna anledning ser 

författarna potential i att fokusera delar av marknadsföringen mot just matcherna där VIK Hockey 

möter lag i kategori B då kvalitén på dessa matcher fortfarande är bra och håller hög klass men lockar 

mindre publik och med ökad marknadsföring skulle publiknivån öka på dessa matcher.   

En fjärde slutsats är att VIK Hockey inte har den relation med kunderna som eftersträvas då endast A-

klassade matcher leder till en fullsatt arena och många kunder därmed inte återkommer. Detta leder 

till att VIK Hockeys användande av CRM blir bristfällig. Detta skulle kunna lösas genom att 

marknadsföra specifika B-klassade matcher för att på så sätt öka medvetenheten om dessa matcher 

och därmed öka publiksiffran. Här finns möjlighet att använda IT-systemet Actor för information om 

kunderna och exempelvis se om någon med säsongskort inte kommit på 2-3 matcher i rad, denne 

kan då få ett erbjudande med en extra gratisbiljett till nästa B-klassade match där denne kan ta med 

en vän i ett försök att locka nya kunder och även locka tillbaka den kunden som inte kommit på de 

missade matcherna.  

6.5 Människor 

Då författarna ser att människor har en stor del i teorierna kring marknadsmixen i ett företag och i de 

existerande teorierna om CRM så bör ett större fokus läggas på de anställda samt ideellt arbetande 

som arbetar under matcher och påverkar publikens uppfattning av tjänstens kvalitet. Det finns ett 

visst fokus i dagsläget där det finns en budget för denna gruppering men för att kunna maximera 
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chansen att ge kunderna en positiv upplevelse för att därmed locka nya kunder och behålla gamla så 

ser författarna stora möjligheter för en investering, exempelvis för utbildning av just kundrelationer 

för sina anställda. Detta kan även kopplas till Strategic CRM då denna är fokuserad mot just att 

påverka organisationens utveckling av en kundorienterad kultur (Buttle, 2009). Ett mer aktivt 

arbetande med denna gruppering av anställda och ideellt arbetande kan leda till en mer 

kundanpassad bas med anställda hos VIK Hockey. Detta skulle ytterligare utöka det heltäckande 

koncept som CRM är tänkt att vara i hybridorganisationen VIK Hockey. 

En femte slutsats som kan dras är att VIK Hockey har ett visst användande av CRM i relation till dess 

anställda där dessa utbildas och har en kommunikationsplan, men däremot har inte dessa anställda 

den inblick i hur de påverkar kundernas uppfattning av tjänsten som behövs. Detta kan lösas genom 

att utbilda anställda för att öka medvetenheten kring ett kundorienterat tänk. 

6.6 Omgivning 

Anders Berglund berättade som tidigare nämnt att matchprogrammet numera kan användas som en 

stämningshöjande handklappa. Detta betyder att VIK Hockey har ett kundorienterat tänk eftersom 

de har gjort det här i syfte att höja stämningen i arenan och på så sätt förbättra upplevelsen av 

matcherna som publiken går på. Detta styrks ytterligare genom det faktum att matchprogrammet 

numera även delas ut gratis till alla besökare till skillnad från tidigare då besökare var tvungna att 

betala 20kr för att få ett matchprogram, detta leder till att fler besökare får möjlighet att använda sig 

av handklappan och även läsa informationen om matcherna som de besöker, samt även ta del av 

information om VIK Hockeys sponsorer. Detta leder till att fler besökare blir exponerade för 

hybridorganisationens sponsorer. Detta är enligt författarna ett bra exempel på att VIK Hockey kan 

applicera ett kundorienterat tänk på de aktiviteter som rör deras verksamhet, de optimerar sina 

aktiviteter samtidigt som det leder till att besökarnas upplevelse av matcherna förbättras. 

Restaurangsatsningen är en uppenbar satsning mot sponsorer vid behandlande av dem där VIK 

Hockey nu kan erbjuda mat och event till matcherna på en helt ny nivå för matchsponsorer. 

Samtidigt ser författarna oroande på möjligheten att VIK Hockey här tappar fokus från publiken och 

lockandet av ny publik och satsar för mycket på sponsorer. VIK Hockey har en väldigt kommersiell syn 

på ishockey men författarna ser kopplingar mellan publik som går på matcher och sponsorernas vilja 

att köpa sponsorplatser, utan publik kommer inget företag betala för exponering mot, ingen. Med 

det sagt så har Johan Fägerblad, Anders Eklund och Anders Berglund samtliga påpekat att 

publikantalet med största sannolikhet kommer sjunka inför nästa säsong. Med andra ord vill 

författarna här se VIK Hockey satsa mer mot publiken i form av relationen med IT-systemet Actor 

som kan ge en stor inblick i VIK Hockeys kundbas samtidigt som det finns stora möjligheter för 
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specialerbjudanden riktade mot kunder som betalar för säsongsbiljetter framförallt. Detta kommer 

behandlas fortsatt i kommande avsnitt. 

En sjätte slutsats kan här dras då VIK Hockey inte använder restaurangens fulla potential mot 

kunderna utan fokuserar på sponsorer. Detta leder till att VIK Hockeys användande av CRM inte är 

ultimat gällande restaurangen. En lösning på detta skulle vara att se över möjligheter att använda 

restaurangen för att öka kundernas värde av VIK Hockeys tjänster. 

6.7 Process 

Vad gäller biljettförsäljningen så visar analysen att VIK Hockey har ett visst CRM tänk, vilket även 

styrks av det Buttle (2009) och Gay (2007) säger om automatiserad säljpersonal och automatiserade 

tjänster. Dock har de även här en svaghet i IT-systemet Actor eftersom dessa lagrade uppgifter inte 

används till något. Därav har de missat stora delar av de möjligheter som ett fullständigt användande 

av CRM skulle kunna ge. Motiveringen till att detta är en svaghet i organisationens användande av 

CRM styrks av Zablah (2004) som säger att det huvudsakliga syftet med CRM är att bygga och 

underhålla organisationens portfolio med kundrelationer, detta motiveras ytterligare i det Homburg, 

Steiner och Totzek (2009) säger om att vissa kundrelationer kommer att vara lösa och andra mer 

nära organisationen. I studieobjektets fall är det publiken som är den lösa kundgruppen och därav 

kan det enligt författarna vara bra att införa ett mer komplett CRM tänk för att öka chanserna att 

stärka och behålla denna lösa kundgrupp. Detta kan göras genom att använda analytisk CRM 

tillsammans med operationell CRM genom möjlighetendå ges att skräddarsy arbetsprocesserna för 

att matcha kundernas specifika behov och önskemål. Detta skulle kunna leda till en högre integrering 

av hybridorganisationens olika avdelningar i och med ett fullständigt användande av de VIK Hockey 

faktiskt har med den information som finns lagrad om konsumenterna, vilket även Buttle (2009) och 

Gay (2007) stödjer. 

CRM-systemet Lime Easy är vad hybridorganisationen VIK Hockey fokuserar på främst vid 

hanterandet av CRM. Detta leder till att VIK Hockey kan ses som att de inte har en optimalt 

fungerande CRM implementation enligt Nguyen (2007) och Wilsons (2008) teorier om CRM och 

flertalet åtgärder behövs vidtas för en fulländad implementation. Bland annat ser författarna 

möjligheter med att implementera en större delaktighet hos klubbchefen för att ytterligare förstärka 

förtroendet och relationen med kunderna. Detta för att påbörja ett mer heltäckande tänkande kring 

konceptet CRM inom hybridorganisationen för att ha som mål att få hela hybridorganisationen 

delaktig i CRM.  Vid hantering av CRM riktat mot publik ser författarna flertalet möjligheter, bland 

annat så skulle denna information från Actor kunna användas för att se om någon med säsongsbiljett 

till exempel inte kommer på 2 matcher i följd, då skulle VIK Hockey kunna skicka hem ett erbjudande 
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till denna person med en gratis biljett till nästa match för att på detta sätt både locka tillbaka 

intresset samt få möjlighet att utöka kundgruppen med möjlighet till en ny framtida kund. Detta 

styrks även av Payne (2006) som förklarar att Analytical CRM behandlar insamlandet av information 

om kunder som sedan kan lagras och analyseras vidare. Då VIK hockey fokuserar så pass mycket på 

sponsorer så ser författarna vissa risker med ett minskat fokus mot publik. Detta då det inte finns 

något CRM-system kopplat till kunderna där informationen används, detta kan leda till att VIK 

Hockey tappar publik då intresset möjligtvis svalnar för publiken vilket leder till att sponsorerna blir 

mindre intresserade av ett framtida sammarbete och de kan möjligtvis dra sig ur eller tvinga VIK 

Hockey att sänka priserna för sponsor platser vilket kan bli en ond cirkel. Därför ser författarna att 

det behövs avsättas resurser för hanteringen av kunderna i form av publik. 

Detta leder till den sjunde slutsatsen att VIK Hockey har stora brister i användandet av CRM i relation 

till kunderna. Det finns här ingen kunddatabas som används och den information som finns via IT-

systemet Actor inte används. Här finns det stora möjligheter till förbättring då VIK Hockey kan 

använda all den information som de redan har om kunderna för att få ett bredare utnyttjande av 

CRM gentemot publiken som kunder. 

Till sist kan slutsatsen dras att VIK Hockey alltså inte använder CRM igenom hela organisationen som 

CRM borde utan styrs och kontrolleras av Anders Berglund och all information som finns till godo 

används inte maximalt. VIK Hockey bör här se över hur CRM används genom hela organisationen för 

en ökad intern förståelse för CRM och dess användande och därmed till fullo använda CRMs 

potential. 
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7 Vidare studier 

Författarna tycker det skulle vara intressant att undersöka och sätta en bredare definition på en 

hybridorganisation. Här finns stora möjligheter för vidare forskning inom ett nytt organisationsämne 

där både en förening och företag arbetar i symbios. 

Uppsatsförfattarna ser också möjligheter att bedriva vidare forskning inom CRM på 

ishockeyorganisationer, en bredare undersökning med flera elitishockeyorganisationer skulle här 

vara intressant för att kunna dra bredare slutsatser om användandet av CRM i förhållande till just en 

hybridorganisation.  

Det finns även utrymme för att göra en konsumentundersökning för att erhålla kunskap om vilka 

värderingar och åsikter konsumenter har i samband med elitishockeymatcher och hur en 

hybridorganisation skulle kunna arbeta för att uppnå dessa genom ett kundorienterat tänk. En sådan 

konsumentundersökning skulle sedan kunna ligga till grund för hur elitishockeyklubbar generellt kan 

arbeta för att förbättra sina verksamheter och för att på så sätt även förbättra hela den svenska 

ishockeyn och dess relation med kunderna.  
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9 Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Intervjufrågor till Anders Berglund, marknadschef VIK Hockey och Anders Eklund, Klubbchef VIK 

Hockey. 

9.1.1 Marknadsföring 

1) Har ni haft några marknadsföringskampanjer/aktiviteter under den gångna säsongen, i så fall 

vad? 

2) Har ni en segmentering med utvalda målgrupper, i så fall vilka?  

3) Finns en marknadsföringsbudget, i så fall hur stor och hur fördelas den på vad?  

4) Har ni någon form av kunddatabas? 

5) Har ni någon form av IT-system, i så fall vad och hur används det? 

6) Hur används i så fall denna databas? 

7) Hur ser er prisstrategi ut vid prissättning av biljetter? 

8) Har ni varierande priser på Kvalserien kontra grundserien? I så fall vad är skillnaden och 

varför? 

9) Har ni några återförsäljare av biljetter?  

10) Hur många betalande kunder har ni i snitt per match under en säsong (exklusive sponsor-

biljetter och medlemmar/funktionärer som går in gratis)? 

11) Har ni en souvenir-försäljning tillgänglig? 

12) Har ni några återförsäljare av några produkter, exempelvis träningsoverall på inter sport eller 

liknande? 

13) Hur arbetar ni gentemot era sponsorer i form av kommunikation och events (key account 

managing)?  

14) Hur arbetar ni mot att öka kundlojaliteten hos både sponsorer och konsumenter? 

15) Vilka distributionskanaler vid biljettförsäljning använder ni er av? Hur många av biljetterna 

säljs via respektive distributionskanal? 

16) Säljer ni matchprogram vid hemmamatcher? I vilket syfte använder ni dessa? 

17) Arbetar ni mot några specifika företag som sponsorer eller kan alla företag sammarbeta med 

er oberoende av vad företaget gör och dess bakgrund 

18) Hur stor del av er marknadsföring läggs på respektive kundgrupp, publik/sponsorer? 

9.1.2 VIK 

1) Hur ser organisationsstrukturen ut på VIK Hockey? 

2) Har VIK någon utstuderad företagskultur?  

3) Hur ser den interna kommunikationskedjan ut och hur fungerar den? (Huvudtränare/scout) 

4) Hur ser ägandedelen ut hos er? Vilka äger vad och hur stor del? 

(aktiebolag/medlemsförening) 

5) Hur många betalda/ideellt arbetande anställda jobbar för VIK Hockey? (Anders kanske kan 

dirigera oss till rätt person här) 

6) Hur ser du på konkurrensen mellan närliggande lag såsom Arboga i Division 1 och Örebro nu i 

Elitserien? 
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7) När renoverades ABB Arena, vilka delar renoverades senast och i vilket syfte gjordes 

renoveringen/renoveringarna? 

8) Vilken är den primära målgruppen för den relativt nybyggda restaurangen? 

9) Vilken relation har VIK Hockey med VIK Support? 

10) Hur arbetar ni för att påverka läktarkulturen? 

11) Hur ser du som marknadschef på 51 % regeln, bra eller dåligt och varför?  
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

Intervjufrågor till Johan Fägerblad, Styrelseordförande VIK Hockey. 

9.1.3 Marknadsföring 

1) Har ni någon form av IT-system, i så fall vad och hur används det?  

2) Finns någon koppling till actor eller lime easy? 

3) Har VIK som förening någon relation/kontakt med sponsorer, i så fall hur ser denna ut? 

4) Har ni någon form av medlemsdatabas och i så fall hur används den? 

5) Hur arbetar ni gentemot era medlemmar?  

9.1.4 VIK 

1) Hur ser organisationsstrukturen ut för föreningen i förhållande till VIK AB? 

2) Har ni någon föreningskultur? 

3) Hur ser den interna kommunikationskedjan ut och hur fungerar den? (Huvudtränare/scout)  

4) Hur ser ägandedelen ut hos er? Vilka äger vad och hur stor del? 

(aktiebolag/medlemsförening) 

5) Hur många betalda/ideellt arbetande anställda jobbar för föreningen? 

6) Hur ser du på konkurrensen mellan närliggande lag såsom Arboga i Division 1 och Örebro nu i 

Elitserien? 

7) Hur ser föreningen på klack-sektionen, bland annat byte av klacksektion? 

8) På vilket sätt bidrar restaurangens verksamhet till VIK som förening? 

9) Vilken relation har ni med VIK Support? 

10) Hur arbetar ni för att påverka läktarkulturen? 

 


