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Förord 
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Pontus Gustafsson, Filip Nyängen samt Tony Jörtsö för att de ställde upp på intervjuer som 

bidrog med mycket värdefull information för uppsatsen. Vi vill även tacka Dan Persson som 
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Abstract 

The aim of the present thesis is to examine the arena experience of the Swedish Hockey 

League (SHL) club Örebro Hockey. Örebro Hockey has had the highest spectator coverage   

in SHL both season 2013/2014 and 2014/2015, reaching 97 % and 99 % of the arena  

respectively. Of that reason, it is of interest to examine what has made the club that  

successive. The aim of the thesis is also to examine the differences between a game watched 

live in Behrn Arena, in the arena of Örebro Hockey, and a televised SHL game. The thesis 

uses a qualitative research method, with three semi-structured interviews with respondents 

from Örebro Hockey and also a semi-structured interview with Dan Persson. Two additional 

email interviews are completed with respondents from Örebro Hockey. Furthermore, two  

unstructured observations are carried out. The observations are made during a game in Behrn 

Arena and during a televised game. The conclusion of the thesis is that Örebro Hockey  

primarily uses special events connected to the actual game and theme games to enhance the 

arena experience of the spectators. Another important conclusion is that while televised 

games provide the spectator information that is difficult to obtain in the arena, such as  

replays, statistics, analysis and interviews, games live in the arena provide the spectator an 

atmosphere that cannot be experienced in a televised game. 

 

Keywords: Örebro Hockey, SHL, ice hockey, experience industry, arena experience, event 
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Sammanfattning 
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Inledning: Svensk ishockey har under de senaste decennierna utvecklats till att bli en  

upplevelseindustri, vilket gör upplevelsen i arenan allt viktigare. En ishockeymatch säljs  

numer som en helhetsupplevelse, vilket ställer krav på klubbens utformning av arena-

upplevelsen. 

 

Syfte: Studiens syfte är främst att undersöka hur Örebro Hockey arbetar med arena-

upplevelsen för publiken i Behrn Arena under ishockeymatcher samt vad klubben i framtiden 

kan göra för att förbättra arenaupplevelsen. Studien ska även undersöka skillnaderna mellan 

att se en match i Behrn Arena och på tv.  

 

Frågeställningar:  

• Vad gör Örebro Hockey för arenaupplevelsen i Behrn Arena? 

• Vad kan Örebro Hockey göra för att i framtiden förbättra arenaupplevelsen för  

publiken? 

• Hur har den historiska utvecklingen av arenaupplevelsen i Behrn Arena sett ut för 

Örebro Hockey? 

• Vad finns det för skillnader mellan Örebro Hockeys matcharrangemang i Behrn Arena 

och tv-sändningar av C More? 

 

Metod: Studien använder en kvalitativ metod med fallstudiedesign. Det genomförs fyra semi-

strukturerade intervjuer, varav två görs på Örebro Hockeys kansli, en på restaurang Grodan i 

Stockholm och en på telefon. Vidare görs två mejlintervjuer med representanter för Örebro 

Hockey. Det görs även två ostrukturerade observationer: en i Behrn Arena och en under en tv-

sänd SHL-match av C More. 
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Resultat och slutsats: För att skapa en bra arenaupplevelse för publiken i Behrn Arena  

använder Örebro Hockey främst kringarrangemang och temamatcher. För att i framtiden för-

bättra arenaupplevelsen kan klubben däremot förbättra utbudet av mat och dryck för vanliga 

åskådare samt öka antalet kassaplatser i arenan. 

 

För drygt fem år sedan var det enbart ishockeymatchen som var Örebro Hockeys produkt. 

Publiksiffrorna i Behrn Arena var låga och det fanns varken alkoholtillstånd eller ett  

variationsrikt utbud av mat och dryck. Sedan dess har stora förändringar skett och det är idag 

inte enbart ishockeymatchen som är evenemangets produkt, utan kringarrangemang och  

temamatcher görs för att öka arenaupplevelsen för åskådarna. För att möjliggöra detta har 

Örebro Hockeys organisation förändrats och nya tjänster som privatmarknadschef och  

eventkoordinator har tillkommit.  

 

Det är slutligen skillnad mellan att se en match live i Behrn Arena och en tv-sänd match av C 

More. En tv-sänd match ger åskådaren mycket information, genom exempelvis kommentarer, 

analyser, repriser och statistik. Detta är svårt att erbjuda åskådaren i arenan, även om Örebro 

Hockey, exempelvis genom en egen studio med intervjuer, gör närmanden mot det. På plats i 

Behrn Arena får åskådaren däremot uppleva en stämning som är svår att förmedla via en  

tv-sändning.  

 

Nyckelord: Örebro Hockey, SHL, ishockey, upplevelseindustri, arenaupplevelse, event 
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Begreppsdefinitioner 

Evenemang: 

Ett evenemang är en tillställning.1 I ishockeysammanhang är matchen och matcharrange-

manget tillsammans ett exempel på ett evenemang. 

 

Event:  

Ett event är ett evenemang som görs i reklamsyfte.2 Således utgör alla aktiviteter Örebro 

Hockey utför vid sidan av ishockeymatchen för att öka intresset för klubben samt öka  

arenaupplevelsen olika typer av event. 

 

Upplevelseindustri: 

Upplevelseindustri inom idrott innebär att det inte enbart är den enskilda matchen som utgör 

evenemanget, utan att idrottsevenemanget marknadsförs som en helhetsupplevelse.3 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
1 Svenska Akademien, Svenska akademiens ordlista över svenska språket, 14:e uppl., Norstedts, Stockholm, 
2015, s. 266.  
2 Ibid. 
3 T. Peterson, ”Idrott mellan folkrörelse och kommersialism”, Svensk idrottsforskning, no. 2, 2003, s. 62. 
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1. Inledning	  

Under de senaste decennierna har både internationell och nationell idrott i många fall  

utvecklats till att bli en upplevelseindustri. Det innebär att ett idrottsevenemang marknadsförs 

som en helhetsupplevelse, istället för enbart en match. Därmed har vikten av kring-

arrangemang och försäljning ökat markant.4 

 

Svenska Hockeyligan (SHL) är den högsta divisionen i svensk ishockey. De klubbar som  

spelade i SHL säsongen 2014/2015 var Brynäs IF, Djurgården Hockey, Frölunda HC,  

Färjestad BK, HV71, Leksands IF, Linköping HC, Luleå Hockey, MODO Hockey,  

Skellefteå AIK, Växjö Lakers samt Örebro Hockey.5  

 

Jörgen Lindgren, vd för SHL, menar att SHL-klubbarna måste fortsätta att utveckla  

arenaupplevelsen. Spelet på isen är fortfarande i huvudfokus, men det ställs allt högre krav på 

det som sker runt omkring i arenan samt den service och de möjligheter till mat och dryck 

som erbjuds åskådaren. 6  Richard Fagerlund, tidigare mångårig ordförande för  

Svenska Ishockeyförbundet, uttalade sig om utvecklingen mot upplevelseindustri inom 

svensk ishockey. 

 

”Ishockey är en del av upplevelseindustrin. Det är viktigt att vi hela 

tiden förbättrat vår produkt, så vi kan ta bättre betalt.”7  

 

SHL-klubbarna står därmed fortfarande inför stora utmaningar för att anpassa verksamheten 

efter utvecklingen mot upplevelseindustri och förbättra arenaupplevelsen för publiken. Detta 

väcker reflektion över klubbarnas sätt att bemöta dessa förhållanden. Studien kommer att  

behandla hur en av klubbarna, Örebro Hockey, arbetar med arenaupplevelsen.  

 

                                                
4 T. Peterson, ”Idrott mellan folkrörelse och kommersialism”, Svensk Idrottsforskning, no. 2, 2003, s. 62. 
5 SHL, ”Om SHL AB”, SHL [webbplats], <http://www.shl.se/om-shl/om-shl-ab>, hämtad 2 februari 2015. 
6 L. Sunnervik, ”Publikkrisen i SHL: ”oroad för tendensen””, Expressen [webbplats], 7 oktober 2013, <http 
://www.expressen.se/sport/hockey/shl/publikkrisen-i-shl-oroad-for-tendensen/>, hämtad 20 mars 2015.    
7 H. Lundberg, Kommunikativt entreprenörskap: underhållningsidrott som totalupplevelse före, under och efter 
formeringen av den svenska upplevelseindustrin 1999-2008, Växjö University Press, Växjö, 2009, s. 21. 
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2. Bakgrund 

2.1 Historisk bakgrund 

Ishockey har sitt ursprung i Kanada, där idrotten började spelas på 1870-talet. Det dröjde till 

efter första världskriget innan ishockey spreds och blev populärt i Europa och Sverige. Den 

svenska ishockeyns officiella premiär sägs vara OS i Antwerpen 1920. Eftersom ishockey 

som idrott då var outvecklad utgjordes det svenska laget av bandyspelare, då bandy redan var 

en etablerad idrott. Den första formella svenska ishockeymatchen spelades på Stockholm  

Stadion 1921.8 

 

Riksidrottsförbundets (RF) fastställda amatörbestämmelser begränsade den svenska idrottens, 

och därmed även ishockeyns, framväxt under 1900-talet. Bestämmelserna innebar att idrottare 

inte tilläts tjäna pengar på sin idrott, eftersom kommersiella intressen inom idrotten sågs som 

ett hot. Amatörbestämmelserna togs bort 1967, vilket medförde att det inte längre fanns några 

begränsningar för kommersialiseringen av den svenska idrotten.9 Därmed anordnades idrotten 

i många fall inte längre enbart för idrottsutövningens skull, utan även för att generera vinst.10 

 

En viktig följd av den fördjupade kommersialiseringen av den svenska idrotten var att det 

under 1990-talet i många fall utvecklades till en underhållningsindustri. Det innebar att det 

inte längre enbart var idrottsutövningen som såldes, utan att en match marknadsfördes som en 

helhetsupplevelse med kringarrangemang och försäljning. Arenaevenemangen blev, med 

andra ord, allt viktigare.11 En följd av detta ökade krav på arenaevenemangen var att det i  

slutet av 1990-talet och början av 2000-talet blev allt vanligare med multifunktionella arenor. 

Detta skedde både genom ombyggnationer av befintliga arenor och nybyggnationer.12 Ett 

första exempel på dessa nya typer av arenor, så kallade upplevelsearenor, kan sägas vara 

HV71:s Kinnarps Arena som byggdes år 2000.13  

 

                                                
8 T. Stark, ”Folkhemmet på is. Nedslag i den svenska ishockeyns historiska utveckling, 1920-1970”, Svensk 
Idrottsforskning, no. 4, 2006, s. 14-15. 
9 K. Wikberg, Amatör eller professionist? Studier rörande amatörfrågan i svensk tävlingsidrott 1903-1967, 
SISU Idrottsböcker, Stockholm, 2005, s. 156, 255-256. 
10 T. Peterson, ”Idrottens professionaliserings- och kommersialiseringsprocesser”, Sociologisk Forskning, no. 1, 
2005, s. 4.  
11 T. Peterson, ”Idrott mellan folkrörelse och kommersialism”, loc. cit. 
12 J. Alpenberg & H. Lundberg, ”Arenainvesteringar i Sverige – rationella processer och samhällelig legiti-
mering i internationell belysning”, Svensk idrottsforskning, no. 4, 2006, s. 9. 
13 Lundberg, op. cit., s. 126. 
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2.2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning om upplevelseindustri har främst varit generell och därmed inte specifikt 

behandlat ishockey. Majoriteten av forskningsunderlaget berör internationella idrottsliga  

företeelser och är således inte anpassat efter svenska förhållanden. Studier har även gjorts av 

underhållningsindustri utan att behandla sport. I det följande avsnittet ges en redogörelse för 

ett urval av dessa studier, för att ge läsaren förståelse för vad tidigare studier inom området 

har behandlat.    

 

Pine och Gilmore ger i Welcome to the experience economy ett viktigt bidrag till forskningen 

om upplevelseindustri. I artikeln beskrivs upplevelser som ett erbjudande till en kund, precis 

som traditionella varor och tjänster. Medan varor är gripbara och tjänster ogripbara, förklaras 

upplevelser istället som minnesvärda. Vidare beskriver Pine och Gilmore fyra olika sfärer 

som karaktäriserar upplevelser: utbildning, eskapism, estetik och underhållning. De starkaste 

upplevelserna innefattar aspekter av alla fyra delar.14  

 

Sten Söderman har genomfört flertalet studier om relationen mellan sport och näringsliv i 

allmänhet och fotboll och näringsliv i synnerhet. I Football and management: comparisons 

between sport and enterprise beskriver Söderman att det inom underhållningssfären inte är 

självklart vad en produkt är, eftersom olika typer av produkter och tjänster konsumeras  

samtidigt och därmed är svåra att urskilja från varandra. Söderman menar att matchen är  

produkten en fotbollsklubb säljer och att olika åskådare upplever produkten olika. Aktiviteter 

inom upplevelseindustrin beskrivs som något som förser konsumenten med ett äventyr eller 

en upplevelse.15  

 

Vidare beskriver Söderman mer konkreta egenskaper för upplevelseindustrin. Upplevelse-

industrin innehåller både konkreta och abstrakta aspekter, arenans roll är avgörande för  

utförandet av produkten och den direkta upplevelsen kan inte säljas vidare. Söderman menar 

även att arbetskraften inom upplevelseindustrin till huvudsak utgörs av tillfälligt anställda, 

volontärer och specialister samt att produkten, det vill säga matchen, tv-sänds.16  

 

                                                
14 B.J. Pine & J.H. Gilmore, ”Welcome to the experience economy”, Harvard Business Review, vol. 76, no. 4, 
1998, s. 98, 102.   
15 S. Söderman, Football and management: comparisons between sport and enterprise, Palgrave Macmillan, 
New York, 2013, s. 70. 
16 Ibid., s. 16. 
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KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) beskriver i publikationen 

Upplevelseindustrin i Sverige 2002 – Näringsliv och utbildningar att betydelsen av upp-

levelseindustrin är stor i Sverige och för det svenska näringslivet. I rapporten beskrivs att  

aktörer inom upplevelseindustrin har ett kreativt förhållningssätt med huvuduppgiften att  

leverera upplevelser. Vidare definieras 13 branscher, så som arkitektur och musik, där upp-

levelseindustri förekommer. Anmärkningsvärt är däremot att sport exkluderas från  

definitionen. Anledningen till exkluderingen är att grundläggande drivkrafter för sport anses 

vara tävlingsmoment och pengar snarare än kreativitet.17 Beslutet att exkludera sport från  

definitionen har därefter blivit omdiskuterat. I rapporten Svensk forskning – rik på upplevelser 

från VINNOVA, Verket för Innovationssystem, väljer författaren Niklas Gustafsson att lägga 

till kategorin sport för rapportens kartläggning av svensk upplevelseindustri. Gustafssons  

argument för att inkludera sport i definitionen är att kriteriet att leverera upplevelser uppfylls, 

även om en kreativ ansats saknas.18 

 

Hans Lundberg berör ämnet upplevelseindustri inom svensk idrott i avhandlingen  

Kommunikativt entreprenörskap: Underhållningsidrott som totalupplevelse före, under och 

efter formaliseringen av den svenska upplevelseindustrin 1999-2008. Lundberg definierar 

begreppet underhållningsidrott som ”… masskommunikativt burna idrottskulturer där  

ekonomiska aspekter är väl så eller mer styrande än andra aspekter.”19 

 

Slutligen undersöker Wakefield och Sloan i artikeln The effects of team loyalty and selected 

stadium factors on spectators attendance olika faktorer som påverkar åskådarantalet för  

idrottsevenemang. Studien visar att ett lag som har lojala supportrar och är framgångsrikt i  

regel har högre publiksiffror än ett mindre framgångsrikt lag med färre lojala supportrar, men 

att det även finns andra faktorer som påverkar åskådarantalet. Dessa faktorer rör arenans  

design och de tjänster som finns att tillgå i arenan. Därför menar Wakefield och Sloan att  

arenaupplevelsen måste marknadsföras som mer än bara en match.20  

 

                                                
17 KK-stiftelsen, Upplevelseindustrin i Sverige 2002 – Näringsliv och utbildningar, KK-stiftelsen, u.o. 2003, s. 7. 
18 N. Gustafsson, ”Svensk forskning – rik på upplevelser”, VINNOVA [webbplats], juni 2004, <http://www.vin 
nova.se/upload/EPiStorePDF/vr-04-07.pdf>, hämtad 2 april 2015, s. 11, 36. 
19 Lundberg, op. cit., s. 91. 
20 K.L. Wakefield & H.J. Sloan, ”The effects of team loyalty and selected stadium factors on spectator atten-
dance”, Journal of Sport Management, vol. 9, no. 2, 1995, s. 153. 



 14 

2.3 Minskade publiksiffror 

Statistik från de tio senaste säsongerna visar att publiksnittet för SHL (Elitserien före  

säsongen 2013/2014) har minskat både för grundserien och slutspelet. 

 

 
Figur 1. Publiksnitt för SHL (tidigare Elitserien)  
Källa: Egen bearbetning av uppgifter hämtade från Svenska Ishockeyförbundet21  
 

Det faktum att det är olika lag som spelat i högsta ligan de tio senaste säsongerna gör däremot 

att den totala publikkapaciteten inte varit samma för varje år. En viss säsong kan det vara 

många lag med mindre arenor, medan det en annan säsong kan vara lag med större arenor 

som spelar i högsta ligan. Därför beaktas även de olika säsongernas totala beläggningsgrad, 

vilket innebär att det faktiska publiksnittet för samtliga klubbar divideras med den samman-

lagda maximala publikkapaciteten för samtliga arenor. Därmed är det inte arenans storlek som 

är avgörande för utfallet, utan istället hur välfylld arenan är.  

 

                                                
21  Svenska Ishockeyförbundet, ”Official Statistics”, Svenska Ishockeyförbundet [webbplats], <http 
://historical.stats.swehockey.se >, hämtad 13 maj 2015; Svenska Ishockeyförbundet, ”Official Statistics”, 
Svenska Ishockeyförbundet [webbplats], <http://stats.swehockey.se/Teams/Statistics/Attendance/1857>, hämtad 
13 maj 2015. (Se uträkning bilaga 7) 
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Figur 2. Beläggningsgrad för SHL (tidigare Elitserien)  
Källa: Egen bearbetning av uppgifter hämtade från Svenska Ishockeyförbundet22  
 

Även metoden att jämföra olika säsongers beläggningsgrad innehar brister, eftersom ett  

publiksvagt lag kan degraderas och ersättas av ett publikstarkt lag. Ett exempel är att AIK, 

med beläggningsgraden 59 % säsongen 2013/2014, degraderades och ersattes med  

Djurgården, vars beläggningsgrad säsongen 2014/2015 var 98 %. Att ligans totala belägg-

ningsgrad för den senare säsongen därmed blir högre behöver inte ha med ligans attraktivitet 

att göra, utan kan istället vara ett resultat av att Djurgården är ett mer publikstarkt lag än AIK. 

Eftersom statistik tas från de tio senaste säsongerna blir risken för ett missvisande resultat 

däremot mindre än om statistik istället enbart tas från de senaste säsongerna. Statistik över 

både publiksnitt och beläggningsgrad visar att publiken för den högsta ligan har minskat  

under de senaste tio säsongerna. 

 
Statistik för de enskilda lagen visar att Brynäs är ett av lagen som de senaste säsongerna har 

haft en negativ publikmässig utveckling. Den senaste säsongen, 2014/2015, var Brynäs  

publiksnitt för grundserien 5 103 och beläggningsgraden 65 %. Detta är betydligt lägre än 

hela ligans beläggningsgrad, som var 80 %. Sedan säsongen 2011/2012 har Brynäs publiksnitt 

minskat med 1 162 personer.23 Michael Sundlöv, sportchef i Brynäs mellan 2004 och 2014, 

beskriver situationen på följande sätt.24 

                                                
22 Svenska Ishockeyförbundet, <http://historical.stats.swehockey.se >, loc. cit.; Svenska Ishockeyförbundet, < 
http://stats.swehockey.se/Teams/Statistics/Attendance/1857>, loc. cit. (Se uträkning bilaga 7) 
23 Svenska Ishockeyförbundet, ”Official Statistics”, Svenska Ishockeyförbundet [webbplats], <http://stats.swe 
hockey.se/Teams/Statistics/Attendance/1857>, hämtad 13 maj 2015. (Se uträkning bilaga 7) 
24 J. Gullbrand, ”Michael Sundlöv slutar som sportchef i Brynäs”, SHL [webbplats], 23 april 2014, <http 
://www.shl.se/artikel/55009/>, hämtad 29 mars 2015.  
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”… det är den största frågan vi har och vi måste jobba stenhårt för 

att få tag i vår publik. Publiktappet handlar om mycket pengar. 

Tomma läktare påverkar även det sportsliga. Det är inte kul för spe-

larna att spela inför tomma läktare. Det handlar om att vi som före-

ning måste skapa något attraktivt, en bra produkt, både sportsligt 

och med själva upplevelsen i arenan.”25 

 
Jörgen Lindgren, SHL:s vd, menar att en viktig anledning till ligans minskade publiksiffror är 

att matcherna kan ses på tv istället för i arenan. Utvecklad teknik gör att tv-sändningar kan 

erbjuda funktioner som inte kan fås i arenan. Således innebär konkurrensen mot tv-sändningar 

om åskådarna en tuff utmaning för klubbarna.26 

 

C More, ägt av TV4-gruppen, har i många år ägt sändningsrättigheterna för SHL. Inför  

säsongen 2014/2015 skrevs ett nytt avtal som innebär att C More äger sändningsrättigheterna 

till samtliga matcher i SHL fram till säsongen 2017/2018.27 Avtalet har stor ekonomisk  

betydelse för klubbarna då det genererar ca 26 miljoner kronor per säsong till varje klubb.28 

Detta innebär att det faktum att C More tv-sänder SHL-matcher både utgör en viktig  

intäktskälla och ett hot för SHL-klubbarna.  

 

2.4 Örebro Hockey 

År 2013/2014 var Örebro Hockeys omsättning 70 286 150 kronor och vinsten 1 384 187  

kronor.29 Fram till nyligen var Örebro Hockey en ideell förening, vilket innebar att före-

ningens främsta avsikt då var att främja ideella syften. 30  Vid ett extrainsatt årsmöte  

13 april 2015 bestämdes att klubben blir ett så kallat idrottsaktiebolag (IdrottsAB) från och 

med 30 april 2015.31 I RF:s stadgar förklaras att ett IdrottsAB är ”… ett aktiebolag som till  

                                                
25 J. Öhrling, ”SHL:s publiksiffror sjunker kraftigt”, Kalmarpressen [webbplats], 20 februari 2014, <http://www. 
jomm.se/Digital-publicering-2014/kalmarpressen/Sport-fritid/Analys-SHL-s-alarmerande-publiksiffror-sjunker-
aar-foer-aar>, hämtad 8 april 2015.  
26 Ibid.  
27 F. Eriksson, ”Elitserien i ishockey hos C More till 2018”, SHL [webbplats], 15 mars 2013, <http://www 
.shl.se/artikel/34779/>, hämtad 20 mars 2015.  
28  Idrottens Affärer, ”Sanningen om hockeymiljonerna”, Idrottens Affärer [webbplats], 25 oktober 2013, 
<http://www.idrottensaffarer.se/affarer/2013/10/sanningen-om-hockeymiljonerna>, hämtad 20 mars 2015. 
29 Örebro Hockey, ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2013.05.01 – 2014.04.30”, Örebro Hockey [webbplats], 
<http://cdn1.shl.se/files/OHK/Arsredovisningar/201314.pdf>, hämtad 29 april 2015. 
30 P. Malmsten & C. Pallin, Idrottens föreningsrätt, 2:a uppl. Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2005, s. 18. 
31 J. Brännmyr, ”Klart: Örebro Hockey bolagiseras”, NA [webbplats], 13 april 2013, <http://na.se/sporten 
/ishockey/nedslapp/1.2928044-klart-orebro-hockey-bolagiseras>, hämtad 29 april 2015.    
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huvudsaklig del har till ändamål att bedriva idrottslig verksamhet…”. 32  Vidare måste  

föreningen som upplåter ett IdrottsAB ha röstmajoritet i bolaget.33 Örebro Hockeys nybildade 

aktiebolag, Örebro Elithockey AB, ägs till 52 % av föreningen. Resterande del ägs av Örebro 

Hockey Holdingbolag, som även det är nybildat.34 

 

Örebro Hockey har 16 anställda som arbetar på klubbens kansli. Pontus Gustafsson är general 

manager och har därmed huvudansvaret för klubben. Under Gustafsson finns ett antal  

avdelningschefer så som marknadschef, ekonomichef, arenachef, företagsmarknadschef samt 

privatmarknadschef. Under avdelningscheferna finns anställda med olika befattningar.  

Relevant för denna studie är anställda som arbetar med klubbens event, vilka är  

Emilie Wiklander, privatmarknadschef, Filip Nyängen, ansvarig för press och information, 

Linnea Leijonklo, eventkoordinator, samt Tony Jörtsö, ansvarig för jumbotron (mediakuben 

som hänger i arenans tak), webb-tv och hemsida.35  

 

Emilie Wiklander, privatmarknadschef, har det huvudsakliga ansvaret för utformningen av 

klubbens event och således även arenaupplevelsen i Behrn Arena. Sedan Wiklander anställdes 

av Örebro Hockey 2011 har klubbens beläggningsgrad ökat för varje säsong, vilket framgår 

av figur 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 Riksidrottsförbundet, ”RF:s stadgar”, RF [webbplats], <http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_59059/cf_394/ 
RF-s_stadgar_2014.PDF>, hämtad 30 april 2015, 11 kap. 3a §.  
33 Ibid. 
34 Brännmyr, loc. cit. 
35 Örebro Hockey, ”Om Örebro: Personal”, Örebro Hockey [webbplats], <http://www.orebrohockey.se/om-
orebro/personal>, hämtad 29 april 2015. 



 18 

Säsong Maxantal 

Genomsnittlig 

publiksiffra för 

grundserien 

Beläggningsgrad för 

grundserien 

2009/2010  

(HockeyAllsvenskan) 
3 800 1 549 41 % 

2010/2011  

(HockeyAllsvenskan) 
3 800 2 163 57 % 

2011/2012  

(HockeyAllsvenskan) 
3 800 2 445 64 % 

2012/2013  

(HockeyAllsvenskan) 
5 200 3 618 70 % 

2013/2014 

(SHL) 
5 200 5 027 97 % 

2014/2015 

(SHL) 
5 200 5 148 99 % 

Figur 3. Beläggningsgrad för Örebro Hockey  
Källa: Egen bearbetning av uppgifter hämtade från Svenska Ishockeyförbundet36  
 

Sedan avancemanget till SHL, inför säsongen 2013/2014, har klubben haft bäst beläggnings-

grad i hela ligan. Under klubbens första säsong var beläggningsgraden för grundserien 97 %, 

vilket kan jämföras med ligans beläggningsgrad på 79 %.37 Säsongen 2014/2015 över-

träffades siffran och klubbens beläggningsgrad för grundserien var istället 99 %. Utveck-

lingen i Örebro Hockey har därmed varit motsatt utvecklingen i Brynäs och många andra 

klubbar. 

 

Studien syftar till att undersöka denna utveckling av upplevelseindustri, och därmed det ökade 

kravet på arenaupplevelsen, inom SHL i allmänhet och Örebro Hockey i synnerhet. Eftersom 

Örebro Hockey utgör ett av få undantag från SHL:s negativa publikmässiga utveckling är det 

intressant att undersöka hur klubben arbetar, och under de senaste åren har arbetat, för att 

uppnå publikmässig framgång. 

 

                                                
36 Svenska Ishockeyförbundet, <http://historical.stats.swehockey.se >, loc. cit.; Svenska Ishockeyförbundet, <htt 
p://stats.swehockey.se/Teams/Statistics/Attendance/1857>, loc. cit. (Se uträkning bilaga 7) 
37 Svenska Ishockeyförbundet, <http://stats.swehockey.se/Teams/Statistics/Attendance/1857>, loc. cit. (Se ut-
räkning bilaga 7) 
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3. Problemformulering 

3.1 Undersökningsproblem 

Studiens undersökningsproblem rör utvecklingen mot upplevelseindustri och det ökade kravet 

på arenaupplevelsen inom den högsta divisionen för svensk ishockey – SHL. Studien ska  

därför undersöka hur en utvald SHL-klubb, Örebro Hockey, arbetar med arenaupplevelsen för 

publiken under ishockeymatcher. Örebro Hockey har de senaste två säsongerna i SHL haft en 

beläggningsgrad i grundserien på 99 % respektive 97 %, vilket för båda säsongerna är den 

bästa beläggningsgraden i hela SHL. Därmed är det intressant att undersöka vad klubben gör 

för att nå denna publikmässiga framgång. Det är även intressant att undersöka vad klubben i 

framtiden kan göra för att förbättra arenaupplevelsen för publiken. Eftersom det finns en  

konkurrenssituation mellan SHL-matchen live i arenan och den tv-sända matchen av C More 

är det intressant att även undersöka vilka skillnader som finns mellan dessa två former. Därför 

ska studien undersöka vilka skillnader som finns mellan att se en match live i Behrn Arena 

och en tv-sänd SHL-match av produktionsbolaget C More.  

 

3.2 Syfte 

Studiens syfte är främst att undersöka hur Örebro Hockey arbetar med arenaupplevelsen för 

publiken i Behrn Arena under ishockeymatcher samt vad klubben i framtiden kan göra för att 

förbättra arenaupplevelsen. Studien ska även undersöka skillnaderna mellan att se en match i 

Behrn Arena och på tv.  

 

3.3 Frågeställningar 

Studiens frågeställningar är följande: 

• Vad gör Örebro Hockey för arenaupplevelsen i Behrn Arena? 

• Vad kan Örebro Hockey göra för att i framtiden förbättra arenaupplevelsen för  

publiken? 

• Hur har den historiska utvecklingen av arenaupplevelsen i Behrn Arena sett ut för 

Örebro Hockey? 

• Vad finns det för skillnader mellan Örebro Hockeys matcharrangemang i Behrn Arena 

och tv-sändningar av C More? 
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3.4 Avgränsningar 

Utvecklingen av upplevelseindustri, och därmed vikten av en god arenaupplevelse, är inte 

specifik för ishockey, utan är generell för många olika sporter. Konkurrens mellan sport live 

och tv-sändningar finns även i många sporter och är således inte heller specifik för ishockey. 

Studien avgränsas däremot till att enbart undersöka ishockey och specifikt svensk ishockeys 

högsta division SHL. Ytterligare begränsning görs genom att endast undersöka en av tolv 

SHL-klubbar. Klubben som väljs ut för undersökningen är Örebro Hockey.  

 

4. Metod 

4.1 Kvalitativ metod 

Metoden som används är en kvalitativ metod. Det innebär att inriktning sker på ord snarare än 

på siffor och att den sociala verkligheten förstås beroende på hur deltagarna i en miljö tolkar 

och upplever den specifika verkligheten.38 Vidare är studien en fallstudie, vilket innebär att 

det enbart är en undersökningsenhet, Örebro Hockey, som undersöks. På så sätt kan djupare 

förståelse för det enskilda fallet fås än vad som är möjligt vid masstudier.39   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 A. Bryman & E. Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, Malmö, 2011, s. 297-298.  
39 M. Denscombe, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2:a 
uppl. Studentlitteratur AB, Lund, 2009, s. 59. 
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För att samla in empiri för studien görs intervjuer och observationer. Studiens intervjuer 

framgår av figur 4. 

 

Namn: Funktion: Intervjuform: Plats: Datum: Tid: 

Emilie 
Wiklander 

Örebro Hockey: 
Privatmarknadschef 

Semistrukturerad 
intervju 

Örebro 
Hockeys 

kansli 

10 april 
2015 

1 h 15 
min 

Linnea 
Leijonklo 

Örebro Hockey: 
Eventkoordinator 

Semistrukturerad 
intervju 

Örebro 
Hockeys 

kansli 

10 april 
2015 35 min 

Filip 
Nyängen 

Örebro Hockey: 
Press- och  

informationsansvarig 
Mejlintervju – 4 maj 

2015 – 

Dan  
Persson 

Arbetar med  
kommersiell  

utveckling av idrott 

Semistrukturerad 
intervju 

Restaurang 
Grodan i 

Stockholm 

5 maj 
2015 45 min 

Tony  
Jörtsö 

Örebro Hockey: 
Ansvarig jumbotron, 
hemsida och webb-tv 

Mejlintervju – 7 maj 
2015 – 

Pontus 
Gustafsson 

Örebro Hockey:  
General Manager 

Semistrukturerad 
telefonintervju – 21 maj 

2015 10 min 

Figur 4. Förteckning över studiens intervjuer 
 

4.1.1 Semistrukturerade intervjuer 

Vid en semistrukturerad intervju har intervjuaren på förhand bestämt ett antal frågor till  

intervjupersonen. Det finns däremot möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor, beroende 

på vad den intervjuade svarar. Detta innebär att den intervjuade får stor frihet och inte blir 

styrd i besvarandet av frågorna samt att intervjuaren har möjlighet att ändra på den ursprung-

liga planen för intervjun. Målet för intervjun är att samla detaljerade svar från respondenten.40  

 

Semistrukturerade intervjuer görs med tre representanter för Örebro Hockey samt med  

Dan Persson. Respondenterna från Örebro Hockey är Emilie Wiklander, Linnea Leijonklo, 

samt Pontus Gustafsson. Intervjuerna med Wiklander och Leijonklo spelas in med hjälp av 

mobiltelefon samtidigt som anteckningar görs för hand för att även dokumentera kontextuella  

faktorer som inspelningen inte kan uppta. På så sätt fås en heltäckande bild av intervjuerna, 

samtidigt som anteckningarna fungerar som säkerhetsåtgärd om det skulle bli ett tekniskt fel 

med inspelningen. Eftersom det är bullrig miljö på restaurangen som intervjun med  

                                                
40 Bryman & Bell, op. cit., s. 361, 363. 
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Dan Persson görs är det inte möjligt att spela in intervjun, utan det görs enbart anteckningar 

för hand. Med anledning av detta skickar Persson efter intervjun svaren på intervjufrågorna 

via mejl, som tillsammans med anteckningarna ger en heltäckande bild av intervjun. Intervjun 

med Pontus Gustafsson fastställs efter tidpunkten för de övriga semistrukturerade intervjuerna 

på plats i Örebro, vilket gör att intervjun istället görs via telefon. Under intervjun görs  

anteckningar för hand. 

 

När intervjuerna genomförts transkriberas de och det mest relevanta sammanställs för att  

användas i studien. Därefter tillfrågas respondenterna om de vill läsa igenom det färdiga 

materialet för att ge sitt godkännande. Därmed är empirin som används för studien överens-

stämmande med respondenternas åsikter.  

 

4.1.2 Mejlintervjuer 

Det genomförs även två mejlintervjuer med två representanter för Örebro Hockey:  

Filip Nyängen och Tony Jörtsö. Syftet med intervjuerna är att få detaljerade svar på frågorna 

som ställs om Örebro Hockeys arbete med arenaupplevelsen. Därför ställs intervjufrågor i ett 

mejl, liknande frågorna som ställs vid de semistrukturerade intervjuerna, som respondenterna 

sedan via mejlet får svara på. Respondenternas medverkan i studien fastställs efter att de 

första två intervjuerna görs i Örebro, vilket gör att intervjuerna måste genomföras via mejl 

istället för på plats.  

 

En fördel med intervjuer, såväl semistrukturerade som via mejl, är att det genererar detaljerad 

och djupgående data. Eftersom följdfrågor är tillåtna för semistrukturerade intervjuer kan  

respondentens svar utforskas, vilket kan ge information intervjuaren inte reflekterat över  

innan intervjun. Vidare ger metoden intervjuaren viktiga insikter grundat på respondentens 

kunskap, vilka hade varit svåra att få med en annan metod.41 Intervjuerna utgör därför en  

viktig grund för studiens datainsamling.      

 

4.1.3 Ostrukturerade observationer 

Vid ostrukturerade observationer görs observationer utan användning av ett observations-

schema. Istället noteras, så detaljerat som möjligt, vad som händer i en miljö och hur  

                                                
41 Denscombe, op. cit., s. 267. 



 23 

deltagarna i miljön agerar.42 Ostrukturerade observationer görs under en ishockeymatch i 

Behrn Arena 23 mars 2015 samt under en utvald tv-sändning av C More 31 mars 2015.  

Observationerna görs dels för att undersöka hur Örebro Hockey utformar evenemanget i  

arenan och även för att undersöka vilka skillnader som finns mellan att se en match live i 

Behrn Arena och på tv.  

 

En fördel med observationer är att det sker direkt datainsamling, vilket innebär att  

observatören registrerar det som faktiskt händer och inte det någon säger händer, som vid en 

intervju. Det gör att empirin blir tillförlitlig. Det är även en effektiv metod, eftersom en stor 

mängd data kan insamlas under en relativt kort period.43 Därmed är ostrukturerade observa-

tioner lämpligt för att samla in data om Örebro Hockeys matcharrangemang och C More:s  

tv-sändningar.  

 

4.2 Urval 

Urvalsmetoden för intervjuerna är ett subjektivt urval, vilket innebär att de intervjuade  

medvetet har valts ut för att respondenterna är relevanta för studiens frågeställningar.44  

Respondenterna för de semistrukturerade intervjuerna som genomförs på plats på Örebro 

Hockeys kansli arbetar med klubbens event, vilket gör att frågor om arenaupplevelse är  

passande. Gustafsson är ytterst ansvarig för det som sker i klubben och således även match-

arrangemanget, vilket gör Gustafssons åsikter relevanta för studien. De två respondenterna för 

mejlintervjuerna arbetar med klubbens kommunikation, hemsida och jumbotron, vilket även 

påverkar eventet och därmed är relevant för studien. Övriga anställda på Örebro Hockey  

arbetar inte med klubbens event och anses därför inte vara av betydelse för studien. 

 

Intervjun med Dan Persson görs för att undersöka Perssons syn på arenaupplevelser inom 

svensk ishockey och det specifika fallet Örebro Hockey. Persson arbetar med kommersiell 

utveckling av idrott och skriver om svensk idrott i en blogg för nättidningen Idrottens Affärer. 

Persson är särskilt insatt i SHL och klubbarnas arbete med arenaupplevelsen. Detta innebär 

dels att Perssons åsikter är relevanta för studien och även att åsikterna kan appliceras på  

Örebro Hockey specifikt. Det beskrivna arbetet har gjort Persson välkänd inom det svenska 

idrottsfältet, vilket ytterligare gör att svaren från intervjun är relevanta för ämnet. På detta sätt 

                                                
42 Bryman & Bell, op. cit., s. 197. 
43 Denscombe, op. cit., s. 280. 
44 Ibid., s. 37. 
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fås inte bara Örebro Hockeys perspektiv, utan även kommentarer från en utomstående som 

inte har någon relation till klubben.   

 

Urvalsmetoden för de ostrukturerade observationerna är istället bekvämlighetsurval, vilket 

innebär att de första matcherna som funnits till hands har observerats.45 Den observerade  

matchen i Behrn Arena gjordes så fort studiens problemformulering var gjord. Det faktum att 

Örebro Hockey förlorade matchen och därmed blev utslaget ur slutspelet gjorde att det inte 

kunde göras fler observationer. Eftersom observationen kompletteras med intervjuer med  

representanter för klubben bedöms däremot att antalet observationer är tillräckligt stort.  

Tv-sändningarna antas följa samma upplägg för varje match, vilket gör att det bedöms vara  

tillräckligt att observera en match för att få en rättvisande bild. Tv-sändningen är inte  

beroende av vilka lag som spelar, utan följer samma mönster för varje match.  

 

4.3 Metodkritik 

Det finns även negativa aspekter av studiens metodval. Det hade varit att föredra att genom-

föra samtliga intervjuer med respondenterna från Örebro Hockey på plats i Örebro. Det hade 

då inte behövts göras telefon- och mejlintervjuer med tre av respondenterna. Eftersom dessa  

respondenter blev tilltänkta för studien först efter besöket i Örebro var detta däremot inte  

möjligt.    

 

Ytterligare en nackdel är att det endast görs en observation i Behrn Arena. Fler observationer 

är att föredra, för att på så sätt få en tydligare bild av klubbens arbete med event. Det faktum 

att Örebro Hockey spelar säsongens sista match när observationen görs, gör däremot att fler 

observationer inte är möjliga att göra.   

  

5. Teori 

5.1 Definition av idrottsevenemang 

Ett idrottsevenemang skiljer sig från många andra evenemang, eftersom det finns faktorer 

som är specifika för idrottssektorn. Exempel på faktorer specifika för idrottssektorn är det 

stora antalet ideella arbetare, till följd av att idrottssektorn till stor del består av ideella  

                                                
45 Denscombe, op. cit., s. 39. 
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verksamheter.46 Linda Hellström, jurist med specialisering på idrotts- och evenemangsjuridik, 

beskriver ett antal kriterier som kännetecknar ett idrottsevenemang.  

 

Hellströms kriterier kommer senare i analysavsnittet att användas för att konstruera ett  

ramverk för Örebro Hockeys evenemang, för att möjliggöra en djupare förståelse för evene-

manget. 

 

5.1.1 Geografisk omfattning 

Ett idrottsevenemangs geografiska omfattning spelar stor roll när evenemangets målgrupp ska 

identifieras. Ett lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt evenemang riktar sig till olika 

typer av människor. Oavsett hur stor den geografiska omfattningen är, är det viktigt att de-

finiera målgruppen för att kunna nå ut till rätt personer.47  

 

5.1.2 Professionella utövare kontra amatörer 

För en arrangör av ett idrottsevenemang för professionella idrottsutövare är biljettintäkter ofta 

den största intäktskällan. Fokus ligger därför på att ge åskådarna bra service och under-

hållning. En arrangör av en tävling för amatöridrottare fokuserar istället enbart på tävlingens 

deltagare och inte på åskådarna, vilket gör att den största intäktskällan är anmälningsavgifter 

och intäkter från sponsorer.48 

 

5.1.3 Logistik 

Kravet på logistik påverkar ett evenemang i hög grad då ett omfattande krav på logistik kräver 

många ideella arbetare. Även evenemangets krav på teknik påverkar, då det kan vara kostsamt 

för arrangören om kraven är höga.49  

 

5.1.4 Engångsevenemang kontra återkommande evenemang 

Vid återkommande evenemang kan arrangören utnyttja erfarenheter från tidigare evenemang, 

vilket är en fördel. Vid ett engångsevenemang har arrangören sällan samma erfarenhet, vilket 

kan kosta tid, pengar och energi.50  

                                                
46 L. Hellström, ”Idrottens evenemang”, i B.M. Öland red., Perspektiv på Sport Management, SISU Idrotts-
böcker, Stockholm, 2004, s. 304. 
47 Ibid., s. 307. 
48 Ibid., s. 308. 
49 Ibid., s. 308-309. 
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5.1.5 Intressenter 

Ett evenemang har många olika intressenter med olika behov, vilka arrangören måste  

identifiera för att kunna maximera nyttan av ett samarbete. Exempel på intressenter till ett 

idrottsevenemang är åskådare, sponsorer och funktionärer.51  

 

5.1.6 Mål 

I ett tidigt skede måste arrangören identifiera mål för evenemanget och varför det ska  

arrangeras. Vanliga mål är exempelvis att generera intäkter för arrangören, att få ökat delta-

gande och intresse för sporten samt marknadsföring av staden.52  

 

5.2 Faktorer som påverkar åskådarantalet 

Hall, O’Mahony och Vieceli beskriver i An empirical model of attendance factors at major 

sporting events faktorer som påverkar en individs beslut att besöka ett idrottsevenemang i en 

arena. Författarna använder Wakefield och Sloans äldre studie om arenafaktorer som påverkar 

åskådarantalet för idrottsevenemang som en viktig teoretisk utgångspunkt för studien.   

 

Det finns både kontrollerbara och okontrollerbara faktorer som påverkar åskådarantalet.  

Faktorer klubben kan påverka är exempelvis biljettpriset, det upplevda värdet av produkten 

och marknadsföringsåtgärder. För klubben okontrollerbara faktorer är istället populationens 

genomsnittliga inkomst eller landets ekonomiska tillstånd. I artikeln beskriver Hall, 

O’Mahony och Vieceli sju utmärkande kontrollerbara faktorer som påverkar beslutet bland 

åskådare att besöka ett idrottsevenemang.53 De sju faktorerna kommer i avsnittet för analys att 

användas för att analysera Örebro Hockeys evenemang.   

 

5.2.1 Underhållningsfaktor 

Faktorn innebär den generella nivån av njutning och underhållning som åskådaren upplever 

under evenemanget. Ju högre grad av underhållning som idrottsevenemanget genererar  

åskådaren, desto större är sannolikheten för att individen ska besöka framtida evenemang.54   

                                                                                                                                                   
50 Hellström, op. cit., s. 309. 
51 Ibid., s. 310-311. 
52 Ibid., s. 311. 
53 J. Hall, B. O’Mahony & J. Vieceli, ”An empirical model of attendance factors at major sporting events”,  
International Journal of Hospitality Management, vol. 29, no. 2, 2010, s. 329, 331.    
54 Ibid., s. 331. 
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5.2.2 Känslomässig faktor 

Ett lyckat idrottsevenemang bör vara stimulerande, tillfredställande och medryckande för 

åskådaren. Hall, O’Mahony och Viecelis studie visar att den känslomässiga faktorn är en av 

de viktigaste faktorerna, med en stark korrelation till åskådarens intention att delta i ett  

idrottsevenemang. Åskådare som upplever att evenemanget är utmanande, stimulerande och 

tillfredsställande uppvisar större villighet att besöka evenemang i framtiden.55  

 

5.2.3 Riktig supporter-faktor 

Begreppet ”riktig supporter” innebär att åskådaren besöker varje evenemang som anordnas av 

klubben. Matchen i sig är viktigast för supportern, vilket gör att det främst är evenemangets 

tävlingsbetonade natur och prestationen laget utför som är av intresse. Dessa åskådare slutar 

inte att besöka evenemangen till följd av negativa sportsliga resultat, arenans utformning, 

ekonomiska överväganden eller graden av underhållning utan är istället lojala supportrar med 

starka känslomässiga anknytningar till klubben. Riktiga supportrar är därför nödvändiga för 

en klubbs överlevnad.56  

 

Det är däremot de vanliga supportrarna som genererar den största delen av åskådarintäkterna. 

Till skillnad från riktiga supportrar besöker vanliga supportrar evenemangen i de fall det inte 

finns andra konkurrerande, som inte nödvändigtvis behöver vara idrottsrelaterade,  

evenemang. Att se idrottsevenemanget på tv istället för att besöka arenan kan även vara ett 

eftertraktat alternativ för dessa supportrar. Detta faktum gör att klubben genom marknads-

föring av speciella attribut för evenemanget kan påverka vanliga supportrar att besöka  

klubbens evenemang istället för något annat evenemang eller att se det på tv.57   

 

5.2.4 Social faktor 

Genom att besöka ett idrottsevenemang kan individen få möjlighet att socialisera sig med 

vänner och familj, vilket kan spela en viktig roll för individens upplevelse och uppskattning 

av evenemanget. Studier har visat att upplevelsen av sport, som är känsloladdat, ofta ökas av 

att det ses i grupp. Därmed bör klubben utnyttja och marknadsföra detta faktum.58    

 

                                                
55 Hall, O’Mahony & Vieceli, op. cit., s. 332-333. 
56 Ibid., s. 328.  
57 Ibid., s. 328-329.  
58 Ibid., s. 329. 
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5.2.5 Helhetsfaktorer	  	  	  	  	   

I artikeln beskrivs två former av helhetsfaktorer som spelar stor roll för åskådarens helhets-

intryck av evenemanget: bakgrundsfaktorer och förgrundsfaktorer. Exempel på bakgrunds-

faktorer är arenans tillgänglighet, parkeringsmöjligheter och lätthet att hitta en sittplats i  

arenan. Förgrundsfaktorer syftar istället till evenemangets faciliteter som direkt påverkar 

åskådarens upplevelse av evenemanget. Exempel på det är standarden för mat och dryck,  

utrymmen för barn samt alkoholfria zoner. Hall, O’Mahony och Viecelis studie visar att  

facilitetsaspekter är en av de mest signifikanta prediktorerna för åskådarantalet. Åskådare som 

är tillfredsställda med arenans faciliteter uppvisar stor villighet att besöka framtida evene-

mang. Genom att arbeta med att förbättra evenemangets faciliteter kan klubben således öka 

åskådares vilja att återkomma i framtiden.59          

 

5.2.6 Evenemangsfaktorer	  	  	  	  	  	  

Faktorer associerade till utövarnas attraktivitet är viktiga evenemangsfaktorer. Evenemang 

med idrottare som innehar särskilt utvecklade kunskaper, så kallade stjärnspelare, ökar  

åskådares benägenhet att besöka evenemanget. Sportstjärnor blir således egna attraktioner i 

evenemanget, vilket lockar besökare. Andra viktiga evenemangsfaktorer är omständighets-

beroende faktorer, vilka syftar till speciella evenemang som arrangeras inom ramen för det 

större idrottsevenemanget för att i högre grad attrahera besökare till arenan.60    

  

5.3 Kundtillfredsställelse 

Yoshida och James behandlar i artikeln Customer satisfaction with game and service  

experiences: antecedents and consequences relationen mellan en kunds matchtillfredsställelse 

och servicetillfredsställelse. Tidigare studier som gjorts har istället fokuserat på enbart en av 

dessa två former, istället för att studera de två formerna ihop. Kundtillfredsställelse är ett  

betydelsefullt begrepp för åskådarsport, eftersom det är en viktig prediktor för en kunds  

intention att delta i liknande evenemang i framtiden. Yoshida och James härleder i artikeln en 

modell som berör servicekvalitet, kvalitet för kärnprodukten, servicetillfredsställelse, match-

tillfredsställelse samt beteendeintentioner.61 

                                                
59 Hall, O’Mahony & Vieceli, op. cit., s. 329, 332, 333. 
60 Ibid., s. 329, 331.  
61 M. Yoshida & J.D. James, ”Customer satisfaction with game and service experiences: antecedents and 
consequences”, Journal of Sport Management, vol. 24, no. 3, 2010, s. 338.   
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Figur 5. Kundtillfredsställelse 
Källa: Yoshida & James62 
 

Modellen kommer i senare analysdel att användas för att analysera Örebro Hockeys  

evenemang med avseende på kundtillfredsställelse. 

 

5.3.1 Servicekvalitet och servicetillfredsställelse 

Ett idrottsevenemang innebär inte enbart att en match spelas, utan det sker även aktiviteter 

som inte rör kärnprodukten. Dessa serviceaktiviteter rör exempelvis arenapersonal, faciliteter 

och tillgänglighet. Servicekvaliteten innebär således interaktionen mellan arenapersonalen 

och den omgivande servicemiljön i arenan. En klubb kan därmed påverka evenemangets  

servicekvalitet. Servicetillfredsställelse definieras av Yoshida och James som en kunds  

tillfredsställelse med servicekvaliteten, det vill säga arenapersonalen och den omgivande  

servicemiljön, som upplevs på ett idrottsevenemang.63  

 

5.3.2 Kvalitet för kärnprodukt och matchtillfredsställelse 

Kärnprodukten för lagsport är själva tävlingsmomentet mellan två lag. Begreppet kvalitet för 

kärnprodukten delas upp i två delar: lagkännetecken och spelarprestationer. Exempel på lag-

kännetecken är vinstprocent, ligaplacering, laghistorik och antal stjärnspelare i laget. Aspekter 

relaterade till spelarprestationer är istället spelarnas skicklighet, strategi, lagarbete och  

dramatik. Kundens matchtillfredsställelse definieras således som tillfredsställelsen med kvali-

teten för kärnproduktens två dimensioner.64 

 
                                                
62 Yoshida & James. op. cit., s. 341. 
63 Ibid., s. 340-342.  
64 Ibid., s. 341-343. 
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5.3.3 Beteendeintentioner    

Som beskrivits finns en tydlig distinktion mellan kärnprodukten och omgärdande service. 

Kundens tillfredsställelse för de två distinktionerna avgör intentionerna för det framtida  

beteendet. Yoshida och James definierar beteendeintentioner för idrottsevenemang som  

kundens intention att rekommendera laget till andra kunder, besöka lagets framtida evene-

mang och vara lojal till laget. Tillfredsställda kunder kommer således att följa dessa tre  

beteendeintentioner.65   

 

6. Resultat 

6.1 Örebro Hockeys sportsliga historia 

Örebro Hockey bildades 1990 under namnet HC Örebro, vilket innebär att klubben är ung i 

jämförelse med många andra SHL-klubbar. Syftet med bildandet av HC Örebro var att de 

ungdomar som inte tog plats i stadens dåvarande största ishockeyklubb, Örebro IK, skulle få 

chansen att fortsätta spela ishockey. Under ett antal år hade Örebro IK och HC Örebro  

parallell verksamhet, men efter att Örebro IK gått i konkurs 1998 blev HC Örebro  

kommunens främsta ishockeyklubb.66 

 

Efter att ha startat i den lägsta divisionen klättrade HC Örebro snabbt i seriesystemet. År 1999 

tog klubben steget upp till division 1 och bara två år senare, 2001, avancerade klubben till 

Allsvenskan. Den snabba utvecklingen från division 1 till Allsvenskan ledde till att klubben 

fick ekonomiska problem. Efter tre säsonger i Allsvenskan degraderades klubben tillbaka till 

division 1 år 2004.67 Två år senare, 2006, klev en storsponsor in i klubben och målet var  

därefter att så snabbt som möjligt åter avancera till Allsvenskan. Samma år bytte klubben 

namn till Örebro Hockey. Trots en god ekonomi och ett på papperet starkt lag tog det tre  

säsonger innan klubben kunde ta klivet tillbaka upp i Allsvenskan.68 Det blev tre säsonger i 

Allsvenskan innan nästa steg uppåt i seriesystemet togs 2013, då klubben avancerade till 

                                                
65 Yoshida & James. op. cit., s. 343-344. 
66 Örebro Hockey, ”1990-2005: En ny förening tar sin form”, Örebro Hockey [webbplats], <http://www.orebro 
hockey.se/om-orebro/historia/1990-2005>, hämtad 27 mars 2015.  
67 Örebro Hockey, ”1990-2005: En ny förening tar sin form”, loc. cit. 
68 Örebro Hockey, ”2006-2009: Från Division 1 2006 till Allsvenskan 2009”, Örebro Hockey [webbplats], 
<http://www.orebrohockey.se/om-orebro/historia/2006-2009>, hämtad 27 mars 2015.  
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SHL. Det var då första gången på 34 år som staden Örebro hade en ishockeyklubb i högsta 

divisionen.69  

 

Örebro Hockeys mål för den första säsongen i högsta ligan var att undvika nedflyttningskval 

till Allsvenskan. Klubben lyckades inte uppfylla målet, utan var tvungen att kvala för att hålla 

sig kvar i SHL. Säsongen efter, 2014/2015, gick betydligt bättre och Örebro Hockey  

kvalificerades, för första gången i klubbens historia, för ett SM-slutspel.70 I slutspelets kvarts-

final möttes Växjö Lakers, som vann kvartsfinalserien med totalt 4-2 i matcher.71 

 

6.2 Från folktom arena till publikfest  

De senaste åren har det skett en successiv förändring av Örebro Hockeys evenemang – från 

att det tidigare inte tillfördes evenemanget något utöver ishockeymatchen satsas det idag 

mycket resurser på diverse event för att öka arenaupplevelsen i Behrn Arena. Av studiens 

intervjuer framgår hur den successiva förändringen har gått till, vilket redogörs i följande  

avsnitt. 

 

6.2.1 Säsong 2010/2011 till 2013/2014  

Emilie Wiklander anställdes av Örebro Hockey 2011 när klubben spelade i Hockey-

Allsvenskan. Klubben hade då cirka 2 000 åskådare i snitt på läktarna i Behrn Arena, då med 

en kapacitet på 3 800 åskådare. Det regnade in i arenan, fanns inget alkoholtillstånd och det 

som serverades i matväg var begränsat till kaffe och korv. Organisationen, som då bestod av 

fyra personer, hade inget kontor utan arbetade i baracker belägna intill arenan. I samband med 

att Wiklander anställdes utökades organisationen till att bestå av sju personer.72  

 

Wiklander anställdes av tillfälligheter av klubben och blev först erbjuden ett arbete som  

kioskansvarig. Det accepterade Wiklander som redan då hade ambitionen att arbeta med 

klubbens event.73 I samband med detta anställdes klubbens nuvarande general manager,  

Pontus Gustafsson, som hade ett liknande synsätt som Wiklander angående hur klubben 

                                                
69 Örebro Hockey, ”2009 – Comeback i Allsvenskan!”, Örebro Hockey [webbplats], <http://www.orebrohockey 
.se/om-orebro/historia/2009-2013>, hämtad 27 mars 2015.   
70 Örebro Hockey, ”2013-Nutid”, Örebro Hockey [webbplats], <http://www.orebrohockey.se/omorebro/historia 
/2013-nutid> hämtad 27 mars 2015.  
71 Svenska Ishockeyförbundet, ”SM-slutspel”, Svenska Ishockeyförbundet [webbplats], <http://stats.swehockey 
.se/ScheduleAndResults/Overview/5995>, hämtad 30 mars 2015.  
72 E. Wiklander, intervju, 10 april 2015.  
73 Ibid. 
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skulle arbeta med event och arenaupplevelser. Enligt Gustafsson är vikten av att skapa en bra 

arenaupplevelse för publiken helt central. 74  Efter en tid som kioskansvarig ändrades  

Wiklanders arbetsområde till att istället röra event, precis som Wiklander från början ville. 

Rollen som eventansvarig fanns inte sedan tidigare i klubben, utan det var istället Wiklander 

som skapade tjänsten. Arbetet med att förändra klubbens matcharrangemang, från tiden då 

ingenting gjordes till att idag fokusera mycket på det, initierades således snarare av Wiklander 

själv än av klubben.75  

 

När Wiklander började arbeta med klubbens event sattes direkt målet att aldrig ha färre än  

2 500 åskådare på läktaren. För att nå det började arbetet med att skapa ett intresse kring 

klubben genom att exempelvis ha aktiviteter, så som autografskrivning, med spelarna i olika 

forum i Örebro. Wiklander skötte all marknadsföring och försökte få klubben att synas i så 

många sammanhang som möjligt för att bygga upp en attraktion kring varumärket. En annan 

viktig tanke var att skapa en trevlig stämning i arenan, så att åskådare som en gång kommit 

till arenan sedan ville komma tillbaka senare matcher.76 

 

”Vår främsta säljpitch är att få hit dem en gång, då har vi ganska hög 

återfallsfrekvens.”77 

 

Därefter analyserade Wiklander spelschemat och valde ut de på förhand sämre matcherna 

publikmässigt. För dessa matcher satsades det extra mycket på att skapa kringarrangemang 

för att underhålla publiken.78  

 

”Vi kan inte lägga oss ner och dö bara för att vi möter Asplöven och 

acceptera att det sitter 600 personer på läktaren”79 

 

Tidigare kategoriserades även matcherna offentligt i A- och B-matcher baserat på matchens 

förväntade kvalitet. Wiklander ansåg att detta signalerade att vissa matcher var sämre än 

andra och tog därför bort kategoriseringen.80   

                                                
74 P. Gustafsson, telefonintervju, 21 maj 2015. 
75 Wiklander, loc. cit. 
76 Ibid.  
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
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Vidare berättar Wiklander i intervjun att Örebro Hockeys publik är, och tidigare har varit, 

relativt välställd, vilket gör att det inte behöver vara priset som i första hand avgör om en  

individ besöker en match eller inte. Avgörande för beslutet att gå på en match är istället  

individens tid och intresse för produkten. Innan Wiklander anställdes tillfördes inget extra för 

att öka upplevelsen av klubbens matcher, vilket Wiklander menar gjorde att matcherna ofta 

upplevdes vara tråkiga. Därför anser Wiklander att det krävs någon form av underhållning vid 

sidan av ishockeymatchen för att alla säsongens matcher ska bli intressanta för publiken.81  

 

Ett sätt att öka underhållningen i arenan var anordnandet av särskilda temamatcher, vilket 

innebär att ett särskilt tema genomsyrar hela evenemanget. På så sätt ökade Wiklander  

intresset för klubbens matcher. Andra exempel på saker Wiklander tidigt införde var en egen 

speaker som ropar ut målskytten när Örebro gör mål, till skillnad från tidigare då sekretariatet 

gjort detta på ett monotont sätt. Det infördes även en egen studio vid sidan av isen där det i 

pauserna sker intervjuer som visas på jumbotronen. Wiklanders intention med införandet av 

studion var att i arenan förmedla det publiken istället hade fått av en tv-sändning, så som  

intervjuer och presentation av laguppställningen. Det är inte bara personer relaterade till 

ishockey som intervjuas i studion, utan intervjuer kan även göras med kända personer från 

andra sammanhang. Wiklander berättar exempelvis att artisten Måns Zelmerlöw har inter-

vjuats. Andra kringarrangemang som infördes var exempelvis tävlingar och prisutdelningar.82 

 

Avgörande för samtliga ovannämnda aktiviteter är jumbotronen, eftersom det är via jumbo-

tronen som åskådarna kan följa många av aktiviteterna som sker i arenan. Jumbotronen  

används även till att bland annat visa reklam, spelarintro och åskådare på läktaren.  

Tony Jörtsö är ansvarig för det som visas på jumbotronen och är således viktig för utform-

ningen av klubbens event. Jörtsö började arbeta ideellt för Örebro Hockey 2009. Därefter var 

Jörtsö timanställd under en period, för att sedan bli heltidsanställd 2012. Jörtsö menar att 

jumbotronen är ett viktigt redskap för att skapa engagemang och stämning bland publiken. Ett 

bra sätt att engagera publiken är, enligt Jörtsö, att filma åskådare på läktarna, eftersom många 

blir glada av att se sig själva på den stora skärmen. Jumbotronen möjliggör även ”dance cam” 

och ”kiss cam”, vilket innebär att enskilda åskådare i särskilda spelavbrott zoomas in på jum-

botronen och uppmanas att dansa respektive kyssa åskådaren bredvid, som engagerar  

publiken och får åskådarna att känna delaktighet i evenemanget. Arbetet med jumbotronen 

                                                
81 Wiklander, loc. cit. 
82 Ibid. 
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har utvecklats genom åren och med tiden skötts allt mer professionellt. En viktig skillnad mot 

tidigare är att arbetet numer styrs efter ett körschema med exakta tider för när något ska visas 

på jumbotronen.83  

 

Som tidigare nämnts var införandet av en egen speaker och studio i arenan viktiga steg för att 

utveckla arenaupplevelsen. Filip Nyängen, press- och informationsansvarig, har sedan till-

trädet 2013 spelat en avgörande roll för dessa aktiviteter. Under lagets matcher arbetar 

Nyängen i arenans studio och genomför intervjuer samt är speaker. Som speaker anser 

Nyängen att det är viktigt att bygga upp stämning kring annonsering av förstafemman och 

målskyttar för att få igång publiken. Vidare förklarar Nyängen att klubben arbetat hårt med 

kringarrangemang för att alla, oavsett intresse, ska känna sig välkomna och ha kul i Behrn 

Arena.84  

 

”Vi arbetar hårt med att höja evenemanget så att man inte behöver 

vara hockeynörd för att besöka oss.”85 

  

När Wiklander anställdes av Örebro Hockey fanns inget alkoholtillstånd i arenan, vilket  

begränsade möjligheterna för att utveckla arenaupplevelsen. Därför var det ett viktigt steg för 

utvecklingen då klubben fick tillstånd att erbjuda alkohol till försäljning i arenan. Det serveras 

och säljs numer alkohol i arenans alla loger samt i ett flertal barer och restauranger. En av 

barerna är tillgänglig för samtliga åskådare i arenan, medan övriga barer är till för VIP-gäster 

och klubbens sponsorer. I kioskerna finns ingen alkoholhaltig dryck till försäljning, vilket gör 

att foajén och övriga allmänna utrymmen i arenan är alkoholfria områden.86  

 

6.2.2 Säsong 2014/2015 

I takt med att klubben har utvecklat evenemanget i Behrn Arena för att öka arenaupplevelsen 

har behovet av arbetskraft ökat, vilket anställningarna av Jörtsö och Nyängen visar. Inför  

säsongen 2014/2015, klubbens andra säsong i SHL, gjordes ytterligare utökning av  

organisationen genom tillkomsten av tjänsten som eventkoordinator för att möjliggöra vidare 

satsning på event. För tjänsten som eventkoordinator anställdes Linnea Leijonklo. Leijonklos 

                                                
83 T. Jörtsö, mejlintervju, 7 maj 2015.  
84 F. Nyängen, mejlintervju, 4 maj 2015. 
85 Ibid. 
86 Wiklander, loc. cit. 
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arbetsuppgifter är planering och koordinering av event, i första hand i samband med Örebro 

Hockeys hemmamatcher men även för externa event. Eventen i samband med matcherna är 

exempelvis temamatcher, tävlingar eller andra aktiviteter för publiken som sker innan  

matchen eller i periodpauserna. Exempel på externa event är golftävlingar, spelaraktiviteter, 

funktionärsaktiviteter och aktiviteter rörande socialt ansvar. Dessa externa event görs för att 

ytterligare stärka Örebro Hockeys varumärke, för att på så sätt öka intresset för klubben.87 

 

Leijonklos tillkomst har möjliggjort att klubben under säsongen 2014/2015 kunnat göra ytter-

ligare satsningar på evenemanget för att höja arenaupplevelsen. För att få nya målgrupper att 

komma till arenan har temamatcherna fått ökad tonvikt. Exempel på temamatcher som gjorts 

under den gångna säsongen är ”Idrottens dag”, då åskådarna kunde testa olika sporter i  

arenans foajé, ”NHL-matchen”, inspirerat av den nordamerikanska ishockeyligan NHL,  

”Ladies Hockey Night”, fokuserat på kvinnor, samt ”Pride-matchen”, som gjordes för att ta 

ställning för allas lika värde. Syftet med dessa temamatcher är att locka olika målgrupper med 

olika intressen till arenan. Leijonklo menar att det är just temamatcherna som har varit mest 

uppskattade av publiken.88     

 

”Temamatcherna har varit väldigt uppskattade, både av målgruppen 

de riktat sig till men även av andra.”89 

 

Vidare menar Leijonklo att de flesta supportergrupper har varit positiva till de kring-

arrangemang och aktiviteter som klubben har genomfört. De mest dedikerade supportrarna, av 

Leijonklo kallade hard core-supportrar, har däremot haft en negativ inställning till många av 

de temamatcher och aktiviteter som har gjorts. Exempelvis ansågs ”NHL-matchen” vara en 

typ av jippo som supportrarna inte vill förknippa med ishockey. En del av dessa supportrar 

var även negativa till ”Pride-matchen”, med argumentet att idrott och politik inte hör ihop. 

Leijonklo poängterar däremot att klubbens supportrar överlag var positiva till valet att  

anordna Pride-matchen.90  

 

Den geografiska omfattningen för åskådarna som besöker Örebro Hockeys hemmamatcher är, 

enligt Leijonklo, relativt liten. Omfattningen skiljer sig däremot mellan olika matcher,  
                                                
87 L. Leijonklo, intervju, 10 april 2015. 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
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beroende på vilket motståndarlaget är. Kommer motståndarlaget från en närliggande stad, så 

som exempelvis Färjestad BK från Karlstad, kommer det åskådare från Karlstad och andra 

delar av Värmland. Vid matcher mot lag från Norrland poängterar Leijonklo att det istället 

kommer färre besökare från andra län till arenan. Leijonklo påpekar däremot att den största 

delen av åskådarna kommer från Örebro samt närliggande mindre städer i Örebro län.91 

  

Vidare är Behrn Arena centralt placerad i Örebro, vilket enligt Leijonklo innebär att  

parkeringsmöjligheterna intill arenan är begränsade. Det finns ingen specifik parkering för 

åskådarna, utan alternativet för åskådare som kommer med bil är att parkera i bostadsområden 

i närheten. Det gör att många åskådare väljer att cykla, gå eller använda kommunala färd-

medel för att ta sig till arenan. Vidare påpekar Leijonklo att det efter matcherna blir en bilkö 

vid arenan, men att köerna inte är särskilt allvarliga eftersom bilarna är utspritt parkerade. Det 

faktum att många åskådare väljer att inte åka bil till arenan underlättar situationen.92  

 

En viktig del av Leijonklos arbete som eventkoordinator är ansvaret för de funktionärer som 

arbetar ideellt under klubbens matcher i Behrn Arena. Leijonklo berättar att det under en 

match arbetar mellan 120 och 130 funktionärer. Dessa är indelade i olika grupper inom olika 

områden, så som publik- och entrévärdar, sekretariat, kiosk, event samt säkerhet. Två av  

kioskerna i arenan bemannas av funktionärer medan resterande kiosker bemannas av avlönad 

personal. Även personalen som arbetar i arenans restauranger, barer och loger är avlönad  

personal. Utöver det hyr klubben till varje match in vaktpersonal, ungefär 10 till 15 personer 

per match, samt logevärdar och logevakter.93 

 

Funktionärerna för klubben genomgår en serviceutbildning av företaget Five Star Service 

gällande service och bemötande i arenan. Utbildningen pågår under flera säsonger och nytt för 

kommande säsong, 2015/2016, är att klubben kommer att implementera utbildning via en 

mobilapp som funktionärerna kan ladda ner till mobiltelefonerna. Utöver detta höll Örebro 

Hockey tillsammans med SISU, den svenska idrottsrörelsens studieförbund, en utbildning 

inför säsongen 2014/2015 där funktionärerna i grupper fick arbeta tillsammans kring Örebro 

Hockeys värdeord.94 

 
                                                
91 Leijonklo, loc. cit. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
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Vid sidan av skapandet av flertalet nya tjänster inom klubben för att möjliggöra förbättrade 

evenemang har Wiklanders befattning i klubben varierat sedan tillträdet 2011. Från att i  

början vara kioskansvarig, till att sedan bli eventansvarig är Wiklanders titel idag privat-

marknadschef. Huvuduppgiften är däremot, precis som tidigare, att skapa en attraktiv produkt 

samt att se till att arenan, vars kapacitet sedan säsongen 2012/2013 är 5 200 åskådare, är  

fullsatt under klubbens hemmamatcher. 95  En mer passande titel på tjänsten är, enligt  

Wiklander själv, publik marknadschef med varumärkesansvar.96 Vidare beskriver Gustafsson 

att Wiklander har stor frihet i arbetet. Wiklander gör både strategiska planer och affärsplaner, 

som Gustafsson delvis är med och påverkar, som sedan styr arbetets utformning.97  

 

Wiklanders huvuduppgift – att fylla läktarna – har uppfyllts tillfredsställande, då Behrn Arena 

den gångna säsongen, 2014/2015, haft en beläggningsgrad på 99 %. Wiklander menar att  

beläggningsgraden hade kunnat vara 100 % om det inte vore för sektionen för bortalagets 

ståplats, som inte alltid är fullsatt. Det faktum att Örebro Hockey nådde sportsliga framgångar 

under säsongen 2014/2015 – laget låg bra till i tabellen hela säsongen och gick till slutspel – 

gör att det är lätt att tro att de höga publiksiffrorna enbart berodde på de sportsliga resultaten. 

Wiklander menar däremot att publiksiffrorna inte enbart har med de sportsliga resultaten att 

göra, utan att det ligger mycket arbete bakom den höga beläggningsgraden. Säsongen 

2013/2014 låg Örebro Hockey sist större delen av säsongen och tvingades kvala för att hålla 

sig kvar i SHL. Wiklander berättar att laget hade en resultatmässigt negativ period då 13  

matcher i rad förlorades. Trots detta var beläggningsgraden för säsongen 97 %, vilket kan 

jämföras med hela ligans beläggningsgrad på 79 %. Wiklander förklarar den publikmässiga 

framgången med att klubben under en lång tid har satsat mycket på evenemanget, vilket gjort 

att matchens slutresultat varit mindre viktigt för åskådarens helhetsupplevelse. Wiklander 

menar att detta är viktigt, eftersom Wiklander själv inte kan påverka lagets sportsliga resultat i 

rollen som privatmarknadschef. Publikssiffran ska därmed styras av hur bra upplevelsen i 

arenan är, istället för att styras av hur bra de sportsliga resultaten är. Samtidigt poängterar 

Wiklander att organisationens jobb blir svårare i perioder av sportsliga negativa resultat.98 

 

                                                
95 Dagens Näringsliv, ”Örebro Hockey får större ishall”, Dagens Näringsliv [webbplats], <http://www.dagens 
naringsliv.se/2011/01/rebro-hockey-f-r-st-rre-ishall>, hämtad 19 maj 2015.  
96 Wiklander, loc. cit 
97 Gustafsson, loc. cit. 
98 Wiklander, loc. cit. 
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”Om du vill gå åt upplevelsebranschen kan du inte säga att ni har 

förlorat fem matcher och därför har dåliga publiksiffror. Då har du 

en för dålig upplevelse i arenan.”99 

 

Gustafsson menar att den publikmässiga framgången beror på att Örebro Hockey har gjort en 

betydligt hårdare satsning på event än vad många andra SHL-klubbar har gjort. Örebro  

Hockey har en stor organisation för event och satsar mycket resurser på det, vilket enligt  

Gustafsson på många sätt är unikt. Vidare menar Gustafsson att framgången beror på att 

klubben har ett strukturerat sätt för att målgruppsidentifiera, att varumärket är starkt och även 

att de sportsliga resultaten den senaste säsongen har varit goda.100  

 

Den största utmaningen i arbetet med att fylla arenan är, enligt Wiklander, att fylla arenans 

sämre platser. För platser med skymd sikt tas inte lika högt pris som för bättre platser, utan 

klubben försöker istället att hitta ett annat värde för platserna. Ett exempel är att klubben  

erbjudit kommunanställda i Örebro kommun som aldrig tidigare gått på ishockey att gå på en 

match till reducerat pris eller i vissa fall gratis. Efter matchen har de kommunanställda fått 

besvara en grundlig undersökning om upplevelsen i arenan. På så sätt får klubben viktig  

information om vad besökare som aldrig tidigare sett Örebro Hockey, och som dessutom  

sitter på arenans sämsta platser, tycker om arrangemanget. Ett annat exempel är att klubben 

kan bjuda in skolklasser att se matcher gratis, om det finns ett mindre antal biljetter kvar som 

inte kommer att säljas. Samtidigt är Wiklander noga med att påpeka att klubben inte enbart 

ger bort biljetter gratis, utan istället ser till att få ut ett annat värde av platser som annars 

skulle ha varit tomma. En viktig strategisk baktanke är att åskådare som har varit i arenan en 

gång sedan kommer att köpa biljetter till framtida matcher.101  

 

En viktig aspekt av att ha en fullsatt arena menar Wiklander är att det leder till att kommande 

matcher lättare blir utsålda. Som exempel påpekar Wiklander att om två matcher i rad är  

fullsatta kommer nästkommande sex matcher att bli slutsålda, eftersom intresset för klubben 

ökar och att åskådarna då förstår vikten av att köpa biljett i tid. En fullsatt arena ger dessutom 

uppmärksamhet från företag i Örebro, vilket Wiklander menar har genererat flertalet extra 

miljoner i sponsorintäkter för klubben. Ytterligare ett exempel på en positiv sidoeffekt är att 

                                                
99 Wiklander, loc. cit. 
100 Gustafsson, loc. cit.  
101 Wiklander, loc. cit. 
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åskådarna i arenan ofta köper mat och souvenirer. Därför menar Wiklander att det är mer  

lönsamt att vara flexibel för att sänka biljettpriser eller ge bort ett antal biljetter istället för att 

ha konstanta och oföränderliga biljettpriser. Även om det sistnämnda kan generera högre  

biljettintäkter, kan den förstnämnda strategin generera större total intäkt eftersom positiva 

sidoeffekter tillkommer. Således menar Wiklander att den ekonomiska aspekten måste ses 

som en helhet och att lägre biljettintäkter kan generera bättre resultat än ett konsekvent fast-

hållande vid biljettpriserna. Samtidigt är Wiklander noga med att påpeka att priser inte får 

rabatteras offentligt, eftersom det vore att kommunicera att produkten som erbjuds är sämre. 

Kommunikationen utåt är därmed av avgörande betydelse.102 

 

Leijonklo berättar i intervjun att det under varje säsong görs undersökningar om hur  

besökarna i Behrn Arena upplever servicen i arenan. Vid tidpunkten för intervjun har klubben 

nyligen genomfört tre undersökningar: en undersökning för förstagångsbesökare, en webb-

enkät och en undersökning på gatorna i Örebro. Webbenkäten som fanns tillgänglig på  

klubbens hemsida och Facebooksida gav 673 svar och visade att 87 % av respondenterna, 

som var i blandad ålder, var nöjda med arenapersonalens bemötande och servicen i arenan.103   

 

Slutligen menar Wiklander att en viktig anledning till Örebro Hockeys senaste års lyckade 

arbete med att skapa ett bra arrangemang runt ishockeymatchen och fylla arenan är att  

samtliga personer som arbetar med frågan har passion för sporten. Wiklanders erfarenhet från 

arbetet med idrottsevenemang är att det inte är lyckosamt att kontraktera en eventbyrå för att 

planera kringarrangemangen, eftersom eventbyrån varken har förståelse för huvudprodukten 

ishockey eller publiken. Som exempel berättar Wiklander att evenemanget begränsas av att 

ismaskinen måste spola isen i varje periodpaus och att det därför inte går att genomföra vilka 

aktiviteter som helst på isen i pausen, som eventbyrån kanske tror.104 

 

6.2.3 Säsong 2015/2016 och framåt 

Wiklander påpekar i intervjun att det finns aspekter av evenemanget i Behrn Arena som kan 

förbättras till framtiden för att förbättra arenaupplevelsen. Det har under Wiklanders tid i 

klubben inte förekommit något event som blivit helt misslyckat och därmed inte kommer att 

göras om. Däremot menar Wiklander att klubben måste öka kvaliteten för aktiviteterna som 

                                                
102 Wiklander, loc. cit. 
103 Leijonklo, loc. cit. 
104 Wiklander, loc. cit. 
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görs. Ett förslag på förändring är att i arenans studio även intervjua spelare från motståndar-

laget.105 Även Leijonklo påpekar att det mesta har gått bra, men poängterar samtidigt att allt 

går att förbättra ytterligare. Exempelvis kan många rutiner kring evenemanget förbättras och 

klubben bli bättre på att utvärdera de aktiviteter som har gjorts.106 En konkret förändring som 

klubben däremot planerar att göra till kommande säsong, 2015/2016, är att förbättra utbudet 

av mat och dryck för vanliga supportrar, eftersom utbudet hittills har varit relativt begränsat. 

Wiklander påpekar att klubben varit medveten om det begränsade utbudet, men att det inte 

har varit möjligt att förändra under säsongen utan att det istället måste göras steg för steg.107    

 

Avslutningsvis menar Wiklander att svensk ishockey i allmänhet, för att öka intresset för 

ishockey och således kunna öka publiksiffrorna för SHL, i framtiden måste ses ur ett större 

perspektiv och att det måste inses att ishockey tävlar mot andra sporter. Klubbarna har stor 

geografisk spridning och konkurrerar därför inte om samma publik eller sponsorer. För att få 

en bra publikmässig utveckling bör klubbarna därför i högre utsträckning samarbeta med 

varandra. Utöver det anser Wiklander att det är viktigt att få med svensk ishockey och  

ishockeyspelare från SHL i kommersiell media för att öka intresset för sporten. Wiklander 

menar att SHL är en av världens bästa ishockeyligor och att det bör utnyttjas bättre för att 

skapa ett större intresse.108  

 

”SHL har avtal med C More och TV4, varför sitter inte spelarna i 

morgonsoffan på TV4? Varför är ingen hockeykille med i Let’s 

Dance? Vi måste bli bättre på att profilera våra hockeyspelare för 

att skapa intresse.”109  

 

6.3 Ett besök i Behrn Arena  

En ostrukturerad observation görs i Behrn Arena under matchen mellan Örebro Hockey och 

Växjö Lakers den 23 mars 2015 för att ytterligare undersöka hur klubben utformar evene-

manget. Matchen är den sjätte matchen i kvartsfinalserien som spelas i bäst av sju matcher. 

Matchen, som följs av 5 200 åskådare på plats i arenan, slutar 4-5 efter förlängning, vilket 

innebär att Växjö Lakers avancerar till semifinal i SHL:s slutspel.  

                                                
105 Wiklander, loc. cit. 
106 Leijonklo, loc cit. 
107 Wiklander, loc. cit. 
108 Ibid.  
109 Ibid. 
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Innan matchen observeras arenans utbud av mat och dryck. För VIP-gäster och sponsorer är 

utbudet stort, med flera restauranger och barer. Flertalet av alternativen har god utsikt över 

isen, vilket gör att matchen kan ses samtidigt som mat och dryck förtärs. För besökare med 

vanlig biljett till matchen är utbudet inte lika brett. Ett flertal kiosker finns utplacerade i  

arenan, där utbudet består av korv, hamburgare, kaffe, godis och liknande. Utöver det finns 

det en publik bar som serverar enklare maträtter och alkoholhaltiga drycker. Det finns  

däremot ingen möjlighet att se matchen från baren. Speciellt för den observerade matchen är 

att det arrangeras en after work i den publika baren. Utrymmet för eventet har klubben i  

vanliga fall inte tillgång till. En scen finns där ett band spelar och intervjuer med aktörer från 

klubben görs. Vidare finns det på olika ställen i arenan stora affischer på varje spelare i  

klubbens herrlag samt bilder från tidigare matcher på väggarna. 

 

När några minuter återstår till att matchen ska starta börjar hemmalagets intro. Örebros hymn 

spelas i högtalarna samtidigt som tillhörande video med hymnens låttext visas på jumbo-

tronen. Det projiceras motiv på isen, så som klubbens logga och bilder på spelare. Sedan visas 

en film på jumbotronen med höjdpunkter från tidigare matcher. Örebrospelarna kommer  

därefter ut på isen till publikens jubel genom ett uppblåsbart slott, föreställande Örebro slott, 

samtidigt som eldar brinner. Det spelas hög musik och är bra stämning i arenan. När även 

bortalaget Växjö Lakers och domarna, som båda använder en annan ingång än Örebro, är ute 

på isen ställer samtliga spelare upp på de blåmarkerade offsidelinjerna. Efter det sjungs  

nationalsången av en sångerska placerad på en röd matta vid speakerbåset på isen. Samtliga 

åskådare står upp och en del sjunger även med. Efter nationalsången presenteras Örebros 

förstafemma av speakern, samtidigt som en strålkastare lyser på den uppropade spelaren som 

åker in på isen.    

 

När domaren släpper pucken är period ett igång. Efter att Örebro gör mål visas det på jumbo-

tronen först ståplatspublikens reaktion och sedan repris på målet ett flertal gånger, medan det 

efter Växjös målgörande endast visas en repris. Vid spelavbrott visas olika saker på  

jumbotronen, så som exempelvis resultat från andra matcher som spelas samtidigt. Vid ett 

tillfälle i varje period sker ett så kallat power break. Power break är ett planerat speluppehåll 

som sker en gång i varje period vid första avblåsning efter att det har gått 13 minuter.110  

Under avbrottet städas isen från snö samtidigt som reklam visas på jumbotronen.  

                                                
110 SHL, ”Direktiv kring powerbreak”, SHL [webbplats], 19 maj 2011, <http://www.shl.se/blog/1/2011/05/direk 
tiv-kring-powerbreak/228>, hämtad 25 mars 2015.  
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Vid avbrottet uppmanas publiken att ställa sig upp och dansa, genom en så kallad ”dance 

cam” som visas på jumbotronen. Åskådare på läktaren filmas då och visas på jumbotronen 

samtidigt som musik spelas. 

 

När första perioden är slut visas en intervju på jumbotronen med en spelare i Örebro från den 

egna studion, kallad Studio Örebro. Lite senare i pausen intervjuas även Örebros ungdoms-

tränare i studion. Inför den andra perioden genomförs, precis som inför samtliga perioder, ett 

mindre spelarintro med speciell musik och strålkastare på isen. 

 

Andra perioden består av en hel del spelavbrott och repriser visas då på allt från stolpträffar, 

utvisningssituationer till mål. Vid ett spelavbrott delas en signerad matchtröja ut till en 

slumpmässigt utvald åskådare på läktaren. Vid power break-avbrottet sker, precis som i  

perioden innan, ”dance cam”.  

 

Andra periodpausen inleds, precis som den första, med en intervju med en spelare från Örebro 

i den egna studion. Senare i pausen genomförs en tävling på isen kallad ”Elon-skottet”, som 

går ut på att utvalda tävlande ska försöka skjuta en puck i en tvättmaskin. Lyckas deltagaren 

vinns tvättmaskinen. I slutet av pausen innan tredje perioden ska starta görs ett försök att få 

igång publiken. Låten ”Klappa händerna när du är riktigt glad” spelas samtidigt som  

klappande händer visas på jumbotronen. Majoriteten av åskådarna klappar, vilket skapar bra 

stämning i arenan.  

 

Under den tredje perioden visas det vid vissa spelavbrott statistik på jumbotronen, så som 

skott, tekningar och puckinnehav. Statistiken visas däremot endast en kort stund, vilket gör 

det svårt att hinna läsa. Vid ett spelavbrott delas en stor resecheck ut till en slumpmässigt  

utvald åskådare på läktaren. Vid power break-avbrottet i denna period byts ”dance cam” ut 

mot ”kiss cam”, vilket innebär att personer som zoomas in på jumbotronen uppmanas att 

kyssa varandra. I slutet av perioden redovisas vem som vunnit matchens Halva potten-lotteri, 

vilket för denna match var 22 450 kr. Halva potten-lotteriet innebär att lotter säljs under hela 

matchen och att hälften av intäkterna från försäljningen går till en ensam vinnare och andra 

hälften till Örebro Hockey. I slutet av perioden leder Örebro vilket gör att majoriteten av 

åskådarna ställer sig upp och applåderar. I slutsekunderna kvitterar däremot Växjö, vilket  

innebär att matchen går till förlängning.  
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I pausen innan förlängningen intervjuas i studion Filip Nyängen, ansvarig för press och  

information i Örebro Hockey, som ger sina tankar om matchen och analyserar resultatet.  

Statistik från matchen, så som skott på mål, tacklingar, tekningar och utvisningar visas på 

jumbotronen, men än en gång endast under kort tid vilket gör det svårt att hinna läsa. 

 

Efter endast ett par minuter av övertidsperioden avgör Växjö matchen och en del av publiken 

lämnar snabbt arenan. Majoriteten av åskådarna är däremot kvar och applåderar Örebro, vars 

säsong i och med förlusten är över. Matchens lirare annonseras i högtalarna och Örebro-

spelarna åker runt och tackar alla sidor av arenan, för att sedan lämna isen. Klacken och en 

del av den övriga publiken står kvar på läktarna och sjunger ramsor samt uppmanar spelarna 

att komma tillbaka ut på isen. Spelarna kommer tillbaka ut på isen efter några minuter och 

tackar återigen supportrarna. När spelarna sedan för en andra gång lämnar isen lämnar även  

åskådarna arenan. På väg ut från arenan är det trångt och mycket folk. I området kring arenan 

är det mycket trafik och det tar en stund att ta sig ut med bil. 

 

6.4 En tv-sänd match av C More 

En ostrukturerad observation görs den 31 mars 2015 under matchen mellan Växjö Lakers och 

Frölunda HC som sänds av C More på TV 12. Matchen är den andra i semifinalserien mellan 

lagen och slutar 2-1 efter förlängning, vilket innebär att det efter matchen står 1-1 i match-

serien. 

 

Inför matchen intervjuas först en spelare i Växjö och sedan diskuterar experterna de två  

lagens viktiga spelare med fokus på målvakterna samt vad lagen måste fokusera på under 

matchen. Det första reklamavbrottet pågår i cirka fyra minuter, men går att undvikas om 

sändningen ses i betalkanalen TV4 Play Premium. Efter reklamavbrottet visas ytterligare  

intervjuer med spelare från vardera lagen inspelade tidigare under dagen. I TV 12 visas sedan 

endast korta sekvenser från spelarintrot med anledning av ytterligare ett reklamavbrott. I TV4 

Play Premium visas däremot spelarintrot istället för reklam. Precis innan nedsläpp visas båda 

lagens uppställningar samt vilka domare som ska döma matchen. En kort intervju görs med 

Växjös tränare och senare i matchen intervjuas även Frölundas tränare inför kommande  

perioder.  
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När matchen är igång visas repriser av farliga målchanser vid många av spelavbrotten. Första 

målet i matchen visas i repris ett flertal gånger vid spelavbrott, men även andra situationer så 

som farliga målchanser och utvisningssituationer. Under spelavbrott visas även statistik, så 

som antal skott på mål för respektive lag och olika typer av individuell statistik för spelarna. 

Vid matchens power break-avbrott visas reklam. Frölunda gör ett mål som domaren måste 

kontrollera med videomåldomaren för att avgöra om det är mål eller inte. Under tiden  

domarna konfererar visas reprisbilder ovanifrån där det tydligt syns att pucken är över mål-

linjen.  

 

Samtliga periodpauser inleds med reklamavbrott som alla är mellan fyra och fem minuter 

långa. När sändningen är tillbaka visas höjdpunkter från matchen, intervjuer med målskyttar 

och statistik. Expertkommentatorerna analyserar vad lagen gjort bra respektive dåligt och  

förklarar tydligt genom att stanna videosekvenser och rita vad som görs rätt eller fel. Innan 

kommande period börjar görs ytterligare ett reklamavbrott, med samma längd som tidigare 

avbrott.  

 

I mitten av andra perioden upptäcker de två kommentatorerna att en av Frölundas spelare har 

utgått. En reporter från kanalen befinner sig mellan de två spelarbåsen och undersöker vad 

som hänt med spelaren. Efter en kort stund berättar reportern att spelaren är skadad och inte 

kommer att spela mer i matchen. Reportern ger senare information om vad som händer mellan 

spelarbåsen och rapporterar om en hetsig ordväxling mellan två spelare från vardera lagen. 

 

Matchen går till förlängning eftersom resultatet är oavgjort vid full tid. Inför förlängningen 

visas statistik över lagens övertidsfacit dittills i slutspelet. I början av den tredje övertids-

perioden avgör Växjö och jublande supportrar på läktaren och Växjöspelare på isen filmas. 

Målskytten intervjuas på isen av reportern som tidigare stått mellan spelarbåsen. Efter inter-

vjun diskuterar expertkommentatorerna matchen och höjdpunkter från matchen visas. När 

sändningen avslutas i TV 12 förklaras att eftersnacket fortsätter i TV4 Play Premium samt  

C More, som båda är betalkanaler. 
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6.5 Kommentarer från Dan Persson 

Dan Persson är strategikonsult, arbetar med utveckling av kommersiell idrott samt är särskilt 

insatt i SHL. Persson har även en blogg på Idrottens Affärer, vilken gjort Persson välkänd 

inom idrottsfältet. 

 

Persson påpekar att SHL-klubbar bör se åskådare som individer istället för att, som fallet är 

idag, se åskådarna som ett kollektiv. Istället för att ha fasta biljettpriser bör klubben ha en 

dynamisk prissättning, vilket innebär att varje stol i arenan har sitt eget pris som bestäms av 

efterfrågan. Persson påpekar att även säsongskort bör vara dynamiska, vilket innebär att  

åskådaren själv bestämmer hur många matcher som ska ingå i säsongskortet.111  

 

Vidare menar Persson att klubbarna bör förlägga biljettförsäljningen till internet och tidigare-

lägga försäljningen. Görs inte detta, och åskådaren istället köper biljetten vid arenan på 

matchdagen, är risken stor för att åskådaren istället väljer att göra något annat än att gå på 

matchen. Ytterligare en viktig aspekt av tidigarelagd biljettförsäljning är att klubbarna på så 

sätt kan erbjuda individanpassade erbjudanden till åskådare från biljettköpet och fram till 

matchdagen. Specialanpassade erbjudanden anser Persson är viktigt för att öka sannolikheten 

för att åskådarens behov tillfredsställs jämfört med om generella erbjudanden ges till samtliga 

åskådare. För att kunna göra dessa förändringar för att öka arenaupplevelsen påpekar Persson 

att SHL-klubbarna bör utveckla organisationerna och anställa utbildade personer som får  

ansvar för klubbens konsumentmarknad och konsumentupplevelse.112  

 

Örebro Hockey har anställd personal inom området privatmarknad, med arbetsuppgifter som 

rör utvecklingen av arenaupplevelsen för publiken, vilket Persson anser att andra klubbar bör 

ta efter. Klubbens höga beläggningsgrad menar Persson däremot är en effekt av att Behrn 

Arena är för liten och egentligen bör byggas ut. Ett annat problem med arenan är att det finns 

för få kassaplatser, vilket begränsar publikens möjlighet att konsumera i periodpauserna. Fler 

kassaplatser med snabbare kassaapparater skulle minska köerna, vilket i sin tur skulle öka 

åskådarnas konsumtion och således även klubbens intäkter. Vidare påpekar Persson att  

Örebro Hockey bör bli bättre på att prissätta biljetterna, för att öka publikintäkterna. Så länge 

kvaliteten i arenan är tillfredsställande, menar Persson att priserna kan vara betydligt högre än 

                                                
111 D. Persson, intervju, 5 maj 2015. 
112 Ibid. 
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i dagsläget. Istället för att fokusera på publiksiffror bör klubben fokusera mer på publik-

intäkter.113 

 

”Den biljettansvarige har misslyckats om arenan är slutsåld, för då 

har biljettpriserna varit för låga. Mindre publik som betalar mer är 

bättre än mer publik som betalar mindre”114 

     

För att vidare förbättra arenaupplevelsen för åskådarna menar Persson att klubben bör ta ett 

större ansvar för åskådarens tid från resan till arenan till dess att arenan lämnas. Det innebär 

exempelvis att kollektivtrafiken bör vara tillfredsställande, att det ska finnas parkeringsplatser 

i närheten av arenan, att toaletterna ska vara i bra skick samt att det inte är köer i arenan.  

Persson poängterar även att det bör finnas ett bättre utbud av lounger i arenan där mat och 

dryck kan intas i samband med matchen. På detta sätt får åskådaren en bättre upplevelse av 

evenemanget och är således mer benägen att komma tillbaka i framtiden.115 

 

Avslutningsvis menar Persson att tv-sändningars inblandning i svensk ishockey varken kan 

ses som negativt eller positivt för SHL-klubbarna. Vidare poängterar Persson att det är ett 

förlegat synsätt att se tv-sändningar som en konkurrent till matchen i arenan. Arena-

upplevelsen bör generera en bättre upplevelse för åskådare än vad tv-sändningen gör.116  

 

”Arenan får inte vara i informationsunderläge gentemot tv. Det är 

upp till klubben att se till att arenaupplevelsen är bättre”117 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
113 Persson, loc. cit. 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
116 Ibid.  
117 Ibid. 
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7. Analys 

I analysen behandlas studiens resultat ur ett teoretiskt perspektiv. 

 

7.1 Definition av idrottsevenemang 

7.1.1 Geografisk omfattning 

Örebro Hockeys matcher är regionala evenemang, vilket innebär att målgruppen för evene-

mangen främst är personer boendes i den geografiska närheten. Därmed är marknads-

föringsåtgärder klubben gör fokuserade till Örebro län. För att öka klubbens attraktivitet i 

Örebro har diverse aktiviteter gjorts i staden, så som exempelvis spelaraktiviteter i köp-

centrum. Eftersom klubbens målgrupp inte är geografiskt utspridd utanför Örebro län finns 

det ingen anledning till att göra större marknadsföringsageranden än så.  

 

7.1.2 Professionella utövare kontra amatörer 

Örebro Hockey är en organisation med professionella utövare, vilket innebär att klubbens 

personal och spelartrupp är avlönad. Fokus för klubben är därmed på åskådarna och att  

tillfredsställa dessa genom att leverera god service och underhållning. Vidare är biljettintäkter 

en viktig intäktskälla, vilket är en av anledningarna till att klubben arbetar med att ha fullsatt 

arena under matcherna. Samtidigt berättar Wiklander att klubben inte är främmande för att 

sänka priser eller ge bort ett antal biljetter som inte kommer att säljas till exempelvis skol-

klasser. De förlorade biljettintäkter det innebär beräknar klubben att få in genom andra  

intäktsvägar, så som ökade sponsorintäkter eller ökade intäkter från åskådares konsumtion i 

arenan. Många av åskådarna som på detta sätt besöker Behrn Arena köper sedan biljetter till 

framtida matcher för fullt pris, vilket gör att klubben på sikt får nya kunder. 

 

7.1.3 Logistik 

Behrn Arena ägs av det kommunala fastighetsbolaget Örebroporten Fastigheter AB, som hyr 

ut arenan till Örebro kommun. Kommunen hyr i sin tur ut arenan till Örebro Hockey. Det är 

inte bara Örebro Hockey som nyttjar arenan, utan det gör även exempelvis konståknings-

klubbar. Vidare finns det restriktioner för hur Örebro Hockey har tillåtelse att nyttja arenan 

och hur inredningen får se ut.118 Klubben har däremot haft möjlighet att inreda arenan i  

klubbens färger och sätta upp stora affischer på väggarna med varje spelare i laget  
                                                
118 Kommunanställd Örebro kommun, telefonsamtal, 4 maj 2015.   
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samt fotografier från tidigare matcher. Detta gör att det inte krävs att inredningen tas ner efter 

varje match. Vid engångsevenemang, så som temamatcher, måste däremot material tas ned 

efter evenemanget eftersom det inte ska användas för kommande matcher. Det faktum att  

kravet på logistik inte är vidare stort gör att klubben inte behöver särskilt många funktionärer 

inom detta område, utan istället kan använda den ideella arbetskraften inom andra områden.  

 

7.1.4 Engångsevenemang kontra återkommande evenemang 

Örebro Hockeys hemmamatcher spelas regelbundet under säsongen, vilket innebär att dessa 

evenemang således är återkommande. Av de kringarrangemang som görs är vissa åter-

kommande, medan andra är engångsevenemang. Elon-skottet, som alltid görs i andra period-

pausen i samarbete med vitvarukedjan Elon, är ett exempel på återkommande evenemang 

medan temamatcherna istället är engångsevenemang. Wiklander berättar att det krävs mycket 

förberedelse och planering för temamatcher och andra engångsevenemang, medan Elon-

skottet numer inte kräver någon förberedelse eller planering på förhand.  

 

7.1.5 Intressenter 

Wiklander och övrig personal som arbetar med klubbens event fokuserar främst på åskådarna. 

Sedan Wiklander anställdes har huvuduppgiften varit att skapa en attraktiv produkt av  

ishockeymatchen för att fylla läktarna. Därmed är allt som Wiklander med kollegor gör  

kopplat till åskådarna och hur dessa ska bli nöjda med produkten som erbjuds. Sponsorer är 

även viktiga intressenter, eftersom sponsorerna vill nå ut till klubbens åskådare med företags-

information. Därmed görs samarbeten med sponsorer för vissa kringaktiviteter, så som  

exempelvis Elon-skottet. Wiklander påpekar i intervjun att ju fler åskådare Örebro Hockey 

har, desto fler företag blir intresserade av att samarbeta med klubben. Detta gör att klubbens  

sponsorintäkter till stor del avgörs av hur väl Wiklander med kollegor lyckas med  

arbetsuppgifterna, det vill säga att fylla läktarna. För att kunna arrangera evenemangen krävs 

funktionärer som hjälper till med olika arbetsuppgifter. Därmed är funktionärer viktiga  

intressenter för klubbens evenemang.   

 

7.1.6 Mål 

Huvudmålet för arbetet med klubbens event är att skapa en attraktiv produkt av matchen, så 

att åskådare vill betala för att se den. Att ha fullsatta läktare anser klubben vara viktigt av flera 

anledningar: det genererar stora intäkter både i form av biljettintäkter och sponsorintäkter 
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samt att klubben blir attraktivare, varumärkets värde ökar och ny publik kan lockas till  

klubbens matcher. Ytterligare en viktig effekt av att ha fullsatta läktare är att match-

upplevelsen för åskådarna blir bättre än om arenan skulle vara halvfull, vilket gör att  

åskådarna troligen är mer benägna att besöka framtida matcher.   

 

7.2 Faktorer som påverkar åskådarantalet 

7.2.1 Underhållningsfaktor 

Alla kringarrangemang och temamatcher Örebro Hockey genomför under en säsong görs för 

att öka upplevelsen av ishockeymatchen och således öka underhållningsfaktorn. Wiklander 

menar att det inte bara ska vara det sportsliga resultatet som avgör åskådarens upplevelse av 

matchen, eftersom det sportsliga inte kan påverkas i rollen som privatmarknadschef. Eftersom 

sannolikheten för att åskådare ska komma tillbaka till framtida matcher ökar om under-

hållningsgraden är stor, menar Wiklander att det inte enbart får vara det sportsliga resultatet 

som avgör underhållningsgraden. Även om laget förlorar matcher ska åskådarna uppleva att 

underhållningsfaktorn är hög och således vara nöjda med produkten.  

 

Innan Wiklander anställdes av klubben gjordes inget för att förbättra evenemanget, utan det 

var istället enbart ishockeymatchen som utgjorde evenemangets underhållningsfaktor.  

Därmed var det då enbart det sportsliga resultatet som avgjorde åskådarens uppfattning av 

matchen.  

 

7.2.2 Känslomässig faktor 

Den känslomässiga faktorn är en av de viktigaste faktorerna för en åskådares intention att 

besöka ett idrottsevenemang. Örebro Hockey genomför många kringarrangemang som är 

medryckande för åskådarna. Vid spelarintrot görs en serie medryckande aktiviteter både på 

isen och på jumbotronen som får åskådarna att ryckas med och bidra till att bra stämning 

skapas. Speakern annonserar lagets förstafemma och målskyttar på ett sätt som ska bygga upp 

stämningen i arenan och därmed förbättra åskådarnas upplevelse av matchen. Andra exempel 

på medryckande aktiviteter är ”dance cam” och ”kiss cam” som visas på jumbotronen.  

Ytterligare exempel är att låten ”Klappa händerna när du är riktigt glad” spelas samtidigt som 

klappande händer visas på jumbotronen för att få publiken att klappa med.  
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Två viktiga känslomässiga faktorer är stimulering och tillfredsställning. Kringarrangemang 

och de särskilda temamatcherna som klubben genomför ökar möjligheten att tillfredsställa 

åskådarna, vilket gör att en match kan upplevas tillfredsställande även om laget förlorar. 

Stämningen i arenan är viktig för graden av tillfredsställning åskådaren upplever. När bra 

stämning råder i arenan ökar sannolikheten för att åskådaren ska uppleva att matchen är  

tillfredsställande. Analyser och intervjuer som görs i studion före matchen och i period-

pauserna kan vara både tillfredsställande och stimulerande för åskådarna och således öka upp-

levelsen av evenemanget.  

 

De beskrivna aktiviteterna som görs för att i högre grad göra evenemanget medryckande,  

stimulerande och tillfredställande för åskådaren har samtliga initierats efter att Wiklander 

anställdes av klubben 2011. Det innebär att det innan dess inte gjordes något utöver den  

faktiska ishockeymatchen för att tillfredsställa åskådarna. Således är sannolikheten mindre för 

att åskådarna tidigare upplevde att evenemanget var medryckande, stimulerande eller till-

fredsställande. 

 

7.2.3 Riktig supporter-faktor 

Det som Hall, O’Mahony och Vieceli beskriver som ”riktiga supportrar” benämns i en av 

intervjuerna istället som ”hard core-supportrar”. Många av dessa supportrar gör motstånd mot 

klubbens kringarrangemang och temamatcher som görs, med argumentet att produkten är bra 

som den är utan kringarrangemang och temamatcher. Eftersom dessa supportrar går på  

klubbens alla matcher spelar kringarrangemang eller temamatcher ingen roll för intentionen 

att besöka evenemanget, vilket gör att eventen istället upplevs vara negativa för upplevelsen 

av matchen. Detta faktum innebär att de riktiga supportrarna troligen besökte lagets matcher 

även tidigare, innan Wiklander anställdes och arbetet med evenemanget startade. Att det då 

enbart var det sportsliga som utgjorde evenemanget upplevdes av dessa supportrar inte som 

negativt för arenaupplevelsen. 

 

Kringarrangemangen och temamatcherna som görs är istället inriktade mot målgruppen  

vanliga supportrar. Eftersom dessa supportrar besöker evenemanget om det inte finns andra 

konkurrerande evenemang som är mer tilltalande är det viktigt att skapa något utöver det 

sportsliga. Är det enbart det sportsliga som utgör underhållningen är det svårare att kon-

kurrera med andra evenemang. Kringarrangemang och temamatcher kan således vara den 
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avgörande faktorn för att vanliga supportrar ska välja att gå på klubbens evenemang. Det är 

denna åskådargrupp som genererar mest intäkter, vilket gör att det är avgörande att evene-

manget tillfredsställer dessa. Eftersom alternativet att se matchen på tv istället för i arenan är 

ett eftertraktat alternativ för dessa supportrar är det viktigt att i arenan erbjuda upplevelser 

som kan konkurrera med det tv-sändningar erbjuder. Wiklander berättar att studion i arenan 

förser åskådaren med liknande information som fås av en tv-sändning. Det finns planer på att 

utöka studions befogenheter, och exempelvis även intervjua spelare i motståndarlaget, för att 

ytterligare konkurrera med tv-sändningarna.  

 

Det faktum att det tidigare inte gjordes något i evenemanget utöver den faktiska ishockey-

matchen gör att många åskådare som idag är vanliga supportrar då troligen valde att istället gå 

på konkurrerande evenemang, eftersom dessa var mer tillfredsställande för individen. 

 

7.2.4 Social faktor 

Leijonklo berättar i intervjun att klubben arbetar efter parollen ”Vi träffas, trivs och umgås i 

Behrn Arena – och så kollar vi på hockey också”119, vilket tydligt markerar att det inte enbart 

är ishockeymatchen som är i fokus, utan även det sociala umgänget före och under matchen. 

På klubbens matcher är åskådarna ofta i sällskap, så som familjer, skolelever, kommun-

anställda eller anställda på sponsrande företag. Förutom sällskap som tillsammans går på  

matcher skapas det i arenan en slags sammanhållning bland åskådarna när det är bra  

stämning. Detta är en skillnad mot att se en match på tv, eftersom det i tv-sändningen inte 

uppstår samma stämningseffekt. Ses matchen hemma är det heller inte säkert att det är ett 

sällskap som ser matchen, utan matchen kan istället ses ensam. Eftersom studier visar att  

upplevelsen av sport ökar av att det ses i grupp innebär det att sport live i arenan har en  

konkurrensfördel jämfört med tv-sänd sport.  

 

7.2.5 Helhetsfaktorer 

Viktiga bakgrundsfaktorer är arenans tillgänglighet, parkeringsmöjligheter och lätthet att hitta 

en sittplats i arenan. Behrn Arena är centralt belägen i Örebro, vilket gör att arenan är lättill-

gänglig. Leijonklo berättar att många åskådare cyklar, går eller åker kommunala färdmedel till 

arenan. Det finns däremot få parkeringsmöjligheter i anslutning till arenan, vilket försvårar 

för åskådare som kommer med bil. Efter matcherna bildas det bilköer utanför arenan, även om 
                                                
119 Leijonklo, loc. cit. 
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Leijonklo inte anser att det är ett stort problem för klubben. Persson uttrycker i intervjun  

vikten av att som åskådare enkelt kunna ta sig till arenan och hitta parkeringsplats för att upp-

levelsen av evenemanget ska vara tillfredsställande. De begränsade parkeringsmöjligheterna 

vid Behrn Arena kan således uppfattas som negativt för upplevelsen av evenemanget. Väl 

inne i arenan finns det publikvärdar vid varje läktarsektions ingång, vilket gör att det är enkelt 

för åskådare att hitta rätt sittplats.   

 

Förgrundsfaktorer av vikt är standarden för mat och dryck, utrymmen för barn samt alkohol-

fria zoner. Utbudet av mat och dryck är stort för sponsorer och VIP-gäster, med flertalet barer 

och restauranger. I en del av dessa finns möjlighet att inta mat och dryck samtidigt som  

matchen ses. För vanliga åskådare är utbudet begränsat till arenans kiosker samt en bar där 

dryck och enklare maträtter kan köpas. Att utbudet för vanliga besökare är begränsat är en 

faktor som i negativ bemärkelse kan påverka åskådares upplevelse av evenemangets  

faciliteter. Wiklander påpekar i intervjun att klubben är medveten om det begränsade utbudet 

och att det är något som kommer att förbättras till kommande säsonger. Det finns inga  

särskilda utrymmen för barn i arenan, utan klubben fokuserar istället på särskilda tema-

matcher som är passande för barnfamiljer. Ett exempel är ”Idrottens dag”, som Leijonklo i 

intervjun berättar var uppskattat av många barn. Alkoholförsäljning sker endast i restauranger 

och barer, vilket gör att resterande del av arenan är alkoholfri.  

 

De förändringar som klubben har gjort under de senaste åren ökar sannolikheten för att  

åskådare tillfredsställs med förgrundsfaktorerna i arenan. Det faktum att det tidigare enbart 

fanns ett ytterst begränsat utbud av mat, ingen alkoholservering och heller inga temamatcher 

passande för barnfamiljer gör att dåtidens åskådare troligen upplevde missnöje beträffande 

arenans förgrundsfaktorer.       

 

7.2.6 Evenemangsfaktorer 

Evenemang med stjärnspelare ökar benägenheten för åskådare att besöka evenemanget.  

Örebro Hockey har ett antal stjärnspelare i laget, som efter säsongen både vunnit priser och 

representerat landslag. Målvakten Julius Hudacek blev efter säsongen tilldelad pris både för 

årets målvakt och mest värdefulla spelare i SHL.120 Efter varje vinst stannar Hudacek kvar på 

isen och showar för publiken, vilket har gjort Hudacek populär bland supportrarna. Örebro 
                                                
120 F. Nyängen, ”Julius Hudacek blev Årets Målvakt & MVP”, Örebro Hockey [webbplats], 27 april 2015, <http 
://www.orebrohockey.se/artikel/66601/>, hämtad 3 maj 2015.    



 53 

Hockey säljer tröjor med Hudaceks firande som motiv, vilket visar att firandet blivit en egen 

attraktion inom evenemanget som kan locka besökare.121 Andra stjärnspelare i laget är  

Derek Ryan, tilldelad priset som bäste forward i SHL, och Martin Johansson, som under  

säsongen spelat i det svenska landslaget.122  

 

Örebro Hockey genomför många mindre event inom ramen för det större evenemanget för att 

öka upplevelsen av vistelsen i arenan. Under en match görs många olika kringarrangemang, 

så som spelarintrot på isen, intervjuer och analyser i arenans studio samt tävlingar och pris-

utdelningar. Vissa matcher är även särskilda temamatcher. Dessa event görs för att attrahera 

åskådare till matcherna.  

 

Innan 2011 spelade Örebro Hockey i HockeyAllsvenskan och lägre divisioner, vilket talar för 

att laget länge saknade stjärnspelare som ökade benägenheten för åskådare att besöka  

matcherna. Eftersom det inte gjordes några sidoevenemang, var det enbart den sportsliga  

delen av evenemangsfaktorn som klubben satsade på. Således var evenemangets omständig-

hetsberoende faktor inte uppfylld. Eftersom de sportsliga resultaten många säsonger inte  

heller var vidare lyckosamma var även uppfyllelsen av den sportsliga faktorn bristfällig.  

 

Gemensamt för samtliga sju ovannämnda faktorer är att det innan Wiklander började arbeta 

för klubben inte tillfördes evenemanget något extra vid sidan av ishockeymatchen, vilket 

gjorde att faktorerna då i betydligt mindre utsträckning uppfylldes. Detta är en trolig  

anledning till att publikssiffrorna tidigare var låga. Sedan Wiklander anställdes har klubben 

för varje säsong gjort ytterligare satsningar på kringarrangemang, temamatcher och faciliteter 

vilket gjort att faktorerna nu i hög grad uppfylls tillfredsställande. Således är de senaste årens 

hårda arbete med faktorer som påverkar åskådarantalet en viktig anledning till de senaste  

säsongernas höga publikssiffror. 

 

                                                
121 T. Jörtsö, ”Nyhet: #HudaShow t-shirt för endast 150 kr”, Örebro Hockey [webbplats], 19 december 2014, 
<http://www.orebrohockey.se/artikel/61568/>, hämtad 3 maj 2015.    
122 F. Nyängen, ”Derek Ryan Bäste Forward i SHL”, Örebro Hockey [webbplats], 27 april 2015, <http://www. 
orebrohockey.se/artikel/66598/>, hämtad 3 maj 2015; T. Jörtsö, ”Martin Johansson får fortsatt förtroende i Tre 
Kronor”, Örebro Hockey [webbplats], 20 april 2015, <http://www.orebrohockey.se/artikel/66456/>, hämtad 3 
maj 2015.   
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7.3 Kundtillfredsställelse 

7.3.1 Servicekvalitet och servicetillfredsställelse 

Serviceaktiviteter som sker i arenan rör arenapersonal, faciliteter och tillgänglighet. Service-

kvalitet innebär i sin tur interaktionen mellan arenapersonalen och servicemiljön i arenan. 

Personalen i Behrn Arena består av både avlönad personal och funktionärer. Den avlönade 

personalen arbetar i loger, restauranger, barer, de flesta kiosker samt med säkerhet, medan 

resterande arbetsuppgifter huvudsakligen utförs av funktionärer. Således kommer åskådarna i 

kontakt med både avlönad personal och funktionärer. För att förbättra servicekvaliteten  

genomgår funktionärerna olika utbildningar inför varje säsong för att utveckla servicen och 

bemötandet i arenan.  

 

Servicetillfredsställelsen innebär åskådarens tillfredsställelse med servicekvaliteten. Leijonklo 

berättar om undersökningar som klubben har genomfört just för att mäta servicetillfreds-

ställelsen. Resultatet från en av undersökningarna visar att 87 % av respondenterna, som  

representerar olika ålderssegment, är nöjda med arenapersonalen och omgivande servicemiljö 

och således upplever hög servicetillfredsställelse.  

 

Innan Wiklander anställdes av Örebro Hockey var situationen annorlunda. Arenans faciliteter 

var ytterst begränsade och det som fanns att köpa i kioskerna var enbart kaffe och korv.  

Således var servicekvaliteten låg och därmed troligtvis även åskådarnas servicetillfreds-

ställelse.   

 

7.3.2 Kvalitet för kärnprodukten och matchtillfredsställelse 

Kärnprodukten består av två dimensioner: lagkännetecken och spelarprestationer. Säsongen 

2014/2015 vann Örebro Hockey 14 av 28 hemmamatcher i grundserien, vilket innebär en 

vinstprocent på 50 %. Laget slutade sexa i tabellen och var som bäst placerat på fjärde 

plats.123 Som tidigare nämnts har laget ett antal stjärnspelare som efter säsongen prisats och 

representerat landslag. Framgångarna är ett bevis för att spelarprestationerna under säsongen 

har varit goda. Klubbens goda resultat indikerar att matchtillfredsställelsen för säsongen varit 

hög.  

 

                                                
123 Everysport.com, ”Tabell 2014/2015”, Everysport.com [webbplats], <http://www.everysport.com/sport/ishock 
ey/2014-2015/svenska-hockeyligan-herr/shl/66817>, hämtad 4 maj 2015.   
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Säsongen 2013/2014 var Örebro Hockeys situation helt annorlunda. Laget vann endast 6 av 

27 hemmamatcher i SHL, vilket genererar en vinstprocent på 22 %. Mellan grundserie-

omgång 21 och 55 låg laget konstant sist respektive näst sist i tabellen. Laget slutade på elfte 

plats i tabellen, med 10 poäng upp till laget på tionde plats.124 Den dåliga tabellplaceringen 

innebar att laget tvingades genomgå ett kval för att säkra fortsatt spel i högsta ligan.  

Säsongens sämre resultat innebar att matchtillfredsställelsen var bristande.  

 

7.3.3 Beteendeintentioner 

Åskådarens beteendeintentioner avgörs slutligen av tillfredsställelsen för de två tidigare  

beskrivna distinktionerna. Beteendeintentioner innebär i sin tur åskådarens intention att  

rekommendera laget till andra och besöka lagets framtida evenemang. För säsongen 

2014/2015 har både servicetillfredsställelsen och matchtillfredsställelsen för många åskådare i 

Behrn Arena varit hög, vilket kan förklara den höga beläggningsgraden. Intressant är däremot 

att matchtillfredsställelsen för säsongen 2013/2014 inte kan anses vara hög, men att klubben 

trots det hade ligans högsta beläggningsgrad. Det talar dels för att servicetillfredsställelsen var 

god även förra säsongen, men även för att servicetillfredsställelsen i Örebro Hockeys fall  

spelar större roll än vad matchtillfredsställelsen gör för åskådarnas beteendeintentioner.  

Eftersom laget förra säsongen tidigt låg dåligt till i tabellen, med mycket begränsade möjlig-

heter att avancera i tabellen, saknades det dramatik under stora delar av säsongen. Trots att 

det tidigt stod klart att laget skulle tvingas till nedflyttningskval lyckades klubben få åskådare 

att komma till arenan. I intervjun poängterar Wiklander att kärnprodukten och matchtillfreds-

ställelsen bör spela mindre roll och att upplevelsen i arenan istället ska vara avgörande för 

åskådarens upplevelse av evenemanget. De senaste två säsongernas publikmässiga resultat 

talar för att klubben lyckats med just det: att få servicekvaliteten och servicetillfredsställelsen 

att bli ensamt avgörande för åskådarens beteendeintentioner.  

 

En tillbakablick till tiden före 2011 visar att förhållandet då var omvänt. Eftersom service-

tillfredsställelsen var låg, var åskådarens beteendeintentioner helt beroende av matchtillfreds-

ställelsen. Följden blev en omvänd situation mot vad klubben idag arbetar för. För att  

tillfredsställas med dåtidens evenemang var åskådaren tvungen att ha ett stort intresse för 

ishockey, vilket Nyängen i intervjun påpekar att dagens åskådare i Behrn Arena inte ska  

behöva ha. Detta visar att klubben på endast några år förändrats mycket: från att  
                                                
124 Everysport.com, ”Tabell 2013/2014”, Everysport.com [webbplats], <http://www.everysport.com/sport/ishock 
ey/2013-2014/svenska-hockeyligan-herr/shl/60243>, hämtad 4 maj 2015.  
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kärnprodukten är av avgörande betydelse för åskådarens beteendeintentioner till att det istället 

är servicetillfredsställelsen som avgör. Talande för utvecklingen är att klubben i takt med  

förändringen har gått från låga till höga publikssiffror.    

 

8. Diskussion 

8.1 Kritik av arbetet 

Majoriteten av datan för studien kommer från intervjuer med respondenter från Örebro  

Hockey. Eftersom respondenterna därmed inte är objektiva, finns en risk att respondenternas 

svar inte är helt överensstämmande med den verkliga situationen. Det faktum att studiens 

syfte är att undersöka Örebro Hockeys arbete med arenaupplevelsen gör däremot att objektiva 

respondenter inte finns. Intervjun med Dan Persson görs för att få en mer objektiv synvinkel, 

som ett komplement till övriga intervjuer.   

 

Studien kunde med fördel ha genomförts tidigare under säsongen och inte under slutspelet. 

Det fanns endast möjlighet att göra en observation i Behrn Arena, eftersom Örebro Hockey 

inte spelade fler matcher för den aktuella säsongen. Om fler observationer gjordes kunde  

troligtvis fler upptäckter ha gjorts, vilket i så fall hade gynnat studien. Att observera en grund-

seriematch istället för en slutspelsmatch kunde gett ett annat resultat, eftersom slutspels-

matcher är mer attraktivt för publiken. Det faktum att matcher i slutspelet ofta är mer  

avgörande och dramatiska än grundseriematcher gör att det troligen är svårare att locka publik 

till grundseriematcher, vilket även kan tänkas påverka klubbens utformning av evenemanget. 

Vidare hade det varit intressant för studien att observera en temamatch, för att mer i detalj 

undersöka hur klubben arrangerar dessa.  

 

8.2 Förslag på fortsatta studier 

Det finns flertalet förslag på fortsatta studier som är intressanta att genomföra efter denna 

studie. Studien kan vidareutvecklas och undersöka samtliga SHL-klubbar för att undersöka 

vad som skiljer de olika klubbarnas arbete med arenaupplevelsen åt. Vidare kan en gransk-

ning av klubbar med olika förutsättningar ge förståelse för hur dessa förutsättningar påverkar 

klubbens arbete. Ett exempel på förutsättningar som kan påverka är klubbens geografiska 

position och om klubben är belägen i en storstad eller i en småstad. Denna studie undersöker 

en relativt ung klubb, vilket gör att en jämförelse med hur en äldre, mer klassisk, klubb  
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arbetar med att öka arenaupplevelsen är intressant. Eftersom supportrarna för en ung  

respektive gammal klubb troligtvis skiljer sig åt innebär det att klubbarna har olika  

begränsningar för arbetet. Ytterligare ett förslag på fortsatta studier är att jämföra arbetet med 

arenaupplevelse och beläggningsgrad för olika sporter och inte enbart undersöka ishockey.  

 

8.3 Slutdiskussion 

En intressant aspekt som framkommer av studien är den olika syn på arbetet med arena-

upplevelsen som respondenterna från Örebro Hockey och Dan Persson har. Utgångspunkten 

för arbetet med Örebro Hockeys event är att få en fullsatt arena, medan Persson istället mer 

eller mindre beskriver det som ett misslyckande att ha utsålda matcher. Till skillnad från  

Örebro Hockey menar Persson att publiksiffror är ointressant och att det istället är publik-

intäkter som är viktigast. Det finns däremot även likheter mellan parternas syn. Både  

Wiklander och Nyängen poängterar att åskådaren inte ska behöva vara särskilt ishockey-

kunnig för att bli tillfredsställd av evenemanget. Persson förespråkar i sin tur att klubbar ska 

erbjuda åskådaren specialanpassade erbjudanden och att helhetsupplevelsen i arenan ska vara 

god, vilket i förlängningen gör att det sportsliga resultatet inte blir lika avgörande för tillfreds-

ställelsen. 

 

Avslutningsvis leder studien till reflektion över möjliga framtidsscenarion för svensk  

ishockeys arbete med arenaupplevelsen. Baserat på empirin från intervjuerna med främst  

Wiklander och Persson är det troligt att det i framtiden blir allt vanligare med specifika  

tjänster inom event i SHL-klubbarna, så som Wiklanders roll som privatmarknadschef eller 

Leijonklos roll som eventkoordinator. Detta kan ses som en nödvändighet för att ishockeyn 

ska kunna konkurrera med andra evenemang och tv-sända matcher. Om klubbarna inte 

utvecklar organisationen på detta sätt är det fortsättningsvis i många fall enbart  

ishockeymatchen som är produkten, vilket troligen skulle vara förödande för den publik-

mässiga utvecklingen. En viktig aspekt av detta är att rollen för biljettansvaret i klubbarna 

troligtvis kommer att förändras i framtiden. I dagsläget är rollen som biljettansvarig i många 

klubbar en arbetsroll med administrativ karaktär, istället för att vara en ren säljarroll som det 

sannolikt kommer att vara i framtiden. Denna utveckling är avgörande för att svensk ishockey 

ska kunna överleva konkurrensen mot andra upplevelser.  
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9. Slutsats 

9.1 Vad gör Örebro Hockey för arenaupplevelsen i Behrn Arena? 

Resultatet av intervjuer med respondenter från Örebro Hockey samt observationen i Behrn 

Arena visar att klubben främst använder kringarrangemang och temamatcher för att skapa en 

bra arenaupplevelse för publiken. Kringarrangemang görs i form av ett särskilt spelarintro; 

aktiviteter i arenans studio, så som intervjuer och matchanalyser; en egen speaker som  

annonserar lagets förstafemma och målskyttar; diverse tävlingar, så som exempelvis Elon-

skottet och Halva potten-lotteriet samt prisutdelningar till slumpmässigt utvalda åskådare. För 

den observerade matchen anordnas en after work i den publika baren som ett kring-

arrangemang. Jumbotronen har en viktig roll i samtliga beskrivna kringarrangemang, förutom 

för after work, och utnyttjas även vid andra tillfällen för att skapa bättre stämning i arenan. 

Exempelvis visas det på jumbotronen repriser av mål och farliga situationer, statistik,  

åskådare filmas, det genomförs så kallad ”dance cam” och ”kiss cam” samt att publiken upp-

manas att klappa med i låtar som spelas i högtalarna. Vid temamatcher genomsyras hela  

evenemanget av ett särskilt tema. Exempel på temamatcher som gjorts under säsongen 

2014/2015 är ”Idrottens dag”, ”NHL-matchen” och ”Pride-matchen”.  

 

Utbudet av mat och dryck är viktigt för åskådares arenaupplevelse, vilket både forsknings-

studier visar och Dan Persson framhåller i intervjun. För VIP-gäster och sponsorer finns ett 

rikt utbud av restauranger och barer i Behrn Arena. I en del av dessa kan matchen ses  

samtidigt som mat och dryck intas. För vanliga åskådare är utbudet begränsat till kiosker samt 

en bar med enklare maträtter till försäljning. Således utgör utbudet av mat och dryck troligen 

större positiv inverkan på arenaupplevelsen för VIP-gäster och sponsorer än för vanliga  

åskådare.  

 

9.2 Vad kan Örebro Hockey göra för att i framtiden förbättra arenaupplevelsen för 

publiken? 

Wiklander framhåller i intervjun att klubben planerar att förändra utbudet av mat och dryck 

för vanliga åskådare till kommande säsong. Utbudet för dessa supportrar är idag betydligt 

sämre än vad utbudet för VIP-gäster och sponsorer är, vilket kan ha negativ inverkan på  

arenaupplevelsen för vanliga supportrar. Vidare menar både Wiklander och Leijonklo att det 

som kan förbättras i evenemanget främst är att kvaliteten på de aktiviteter som görs kan höjas, 
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snarare än att någon aktivitet bör tas bort eller läggas till. Wiklander påpekar att det inte har 

gjorts något kringarrangemang som helt misslyckats, men att saker trots det kan förbättras till  

framtiden. Ett exempel på en förändring som klubben planerar att göra är att i arenans studio 

även intervjua spelare från motståndarlaget och inte bara spelare från Örebro Hockey.  

 

Persson påpekar i intervjun flera aspekter som Örebro Hockey kan göra för att förbättra  

arenaupplevelsen för publiken. Ett stort problem i Behrn Arena, menar Persson, är att det 

finns för få kassaplatser. Detta gör att det bildas köer, vilket både är negativt för åskådarens 

arenaupplevelse samt innebär att konsumtionen begränsas. Ett ökat antal kassaplatser med 

snabbare kassaapparater i arenan skulle således leda till förbättrad arenaupplevelse för  

publiken och ökade intäkter för klubben. En annan viktig aspekt, som även gäller övriga 

SHL-klubbar, är att förlägga biljettförsäljningen till internet och tidigarelägga åskådarnas  

biljettköp. Tidigarelagd försäljning innebär att klubben under perioden från biljettköp till  

evenemanget kan erbjuda åskådaren specialanpassade erbjudanden, som både förbättrar  

åskådarens arenaupplevelse och innebär ökade intäkter för klubben.  

 

Vidare poängterar Persson vikten av att klubben tar ansvar för åskådarens tid, från resan till 

arenan till dess att matchen är slut och arenan lämnas. Därmed bör det exempelvis finnas  

parkeringsplatser i närheten av arenan så att det inte bildas köer. Örebro Hockey bör därför 

förbättra parkeringsmöjligheterna kring arenan. För att förbättra upplevelsen i Behrn Arena 

bör Örebro Hockey även förbättra utbudet av mat och dryck. Denna faktor anser Persson är 

viktig för åskådarens arenaupplevelse.   

 

9.3 Hur har den historiska utvecklingen av arenaupplevelsen i Behrn Arena sett ut för 

Örebro Hockey? 

När Emilie Wiklander anställdes av Örebro Hockey 2011 var det enbart ishockeymatchen 

som var evenemangets produkt. Arenan var nedgången, det fanns varken alkoholtillstånd eller 

variationsrikt utbud av mat och dryck och publikssiffrorna var låga. Efter att Wiklander blivit 

ansvarig för klubbens event skedde stora förändringar med matcharrangemanget och det var 

inte längre enbart ishockeymatchen som utgjorde evenemangets produkt. Viktiga förändringar 

var införandet av diverse kringarrangemang, så som en egen speaker för annonsering av lagets 

förstafemma och målskyttar samt en egen studio i arenan för intervjuer. För att öka intresset 

för klubben i Örebro genomfördes olika aktiviteter, så som spelaraktiviteter i köpcentrum. 
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Detta, tillsammans med kringarrangemangen i arenan, gjorde att många åskådare som en gång 

besökt arenan sedan kom tillbaka senare matcher. Temamatcher har även spelat en viktig roll 

för att locka åskådare att komma till arenan. Ytterligare en viktig förändring som gjorts sedan 

Wiklander anställdes är att det numer finns flertalet restauranger och barer i arenan, vilket gör 

att utbudet av mat och dryck radikalt har förbättrats. Utbudet är däremot betydligt mer  

begränsat för vanliga åskådare jämfört med VIP-gäster och sponsorer.  

 

En viktig aspekt av arbetet med utvecklingen av arenaupplevelsen i Behrn Arena är klubbens 

organisation för event, som efter att Wiklander anställdes stadigt har vuxit. År 2012 blev 

Tony Jörtsö, ansvarig för klubbens hemsida, webb-tv och jumbotron, heltidsanställd av  

Örebro Hockey. Filip Nyängen, press- och informationsansvarig, anställdes av klubben 2013 

och har sedan dess haft en viktig roll för matcharrangemanget som speaker. Nyängen är även 

en viktig del av studion i arenan. Den senaste förändringen av organisationen är tillkomsten 

av tjänsten som eventkoordinator, som Linnea Leijonklo innehar sedan 2014. Tjänsten inne-

bär planering och koordinering av event och skapades för att ytterligare satsning på event 

skulle vara möjlig.   

 

Resultatet av förändringarna som har gjorts sedan Wiklander anställdes är tydligt: Behrn 

Arena har gått från att vara en folktom arena till att istället bli en publikfest under Örebro 

Hockeys matcher. Det tydligaste beviset för det är att klubben de två senaste säsongerna har 

haft högst beläggningsgrad i SHL.    

 

9.4 Vad finns det för skillnader mellan Örebro Hockeys matcharrangemang i Behrn 

Arena och tv-sändningar av C More? 

Observationerna som har gjorts under en match i Behrn Arena samt under en tv-sänd match 

på TV 12 visar att det finns skillnader mellan Örebro Hockeys matcharrangemang och tv-

sändningar av C More. I arenan skapas stämning på flera olika sätt: vid spelarintrot när  

Örebro Hockeys hymn spelas, projiceringar görs på isen och jumbotronen samt när spelarna 

kommer ut på isen genom ett upplåsbart slott; genom speakerns annonsering av lagets första-

femma och målskyttar; genom uppmaningar till publiken på jumbotronen, så som att klappa 

händerna; genom ”dance cam” och ”kiss cam” som görs i periodernas power break-avbrott 

samt efter matchen när spelarna tackar publiken. Vidare görs ett antal kringarrangemang  

under den observerade matchen, så som intervjuer och analyser i arenans studio, tävlingar i 
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periodpauserna samt prisutdelningar till slumpmässigt utvalda åskådare. Gemensamt för 

samtliga nämnda aktiviteter är att det skapar en känsla av gemenskap bland åskådarna i  

arenan.    

 

I tv-sändningen av C More på TV 12 visas endast korta sekvenser av spelarintrot, vilket gör 

att det inte skapas samma stämning som vid spelarintrot i Behrn Arena. Det faktum att publik-

ljudet från arenan inte framgår i sändningen gör att det genomgående under matchen inte  

upplevs vara samma stämning som för den observerade matchen i Behrn Arena. Vid avbrotten 

för power break visas i tv-sändningen endast reklam, vilket inte adderar något till upp-

levelsen.  

 

Vidare kommenteras matchen av två kommentatorer, som refererar, förklarar och analyserar 

det som sker. I periodpauserna analyseras det som skett under matchen ytterligare. Både före 

matchen, i periodpauserna och efter matchen intervjuas spelare och tränare från båda lagen. 

Även om det i studion i Behrn Arena ges intervjuer med hemmaspelare och görs analyser sker 

det i betydligt mindre utsträckning än i tv-sändningen. I Behrn Arena finns det heller ingen 

möjlighet att få matchen kommenterad. I tv-sändningen ges information om en spelare som 

skadats och därmed är tvungen att utgå av en reporter placerad mellan spelarbåsen. Reportern 

rapporterar även om ordväxling som sker mellan spelare i de två lagen. Information av denna 

typ är svår att få på plats i arenan.  

 

Under hela den tv-sända matchen visas vid spelavbrott och periodpauser repriser av mål,  

farliga chanser, utvisningssituationer och liknande. Det visas även mycket statistik, både för 

lagen och enskilda spelare. Repriser och statistik ges även åskådaren i Behrn Arena, men det 

är inte lika många repriser och inte lika djuplodande statistik. Efter matchen visas i tv-

sändningen endast lite av det vinnande lagets firande på isen innan sändningen avslutas. En 

åskådare på plats i arenan kan istället stanna kvar och se det som sker på isen efter matchens 

slut.   

 

Sammanfattningsvis ger tv-sändningen åskådaren mycket information, så som kommentarer, 

analyser, repriser och statistik. Denna typ av information är svår att få på plats i arenan, även 

om Örebro Hockey försöker närma sig tv-sändningar genom en egen studio i arenan samt 

repriser och statistik som visas på jumbotronen. Åskådaren på plats i Behrn Arena får däremot 

uppleva en stämning som är svår att förmedla via en tv-sändning. Stämningen uppkommer 
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dels genom medvetna aktiviteter från klubben, så som ett planerat spelarintro och publik-

uppmaningar på jumbotronen, men även av det faktum att 5 200 individer tillsammans följer 

samma match.  

  



 63 

Referenslista 

Alpenberg, J. & Lundberg, H., ”Arenainvesteringar i Sverige – rationella processer och  
samhällelig legitimering i internationell belysning”, Svensk idrottsforskning, no. 4, 2006, pp. 
9-11. 
 

Bryman, A. & Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, Malmö, 2011. 
 

Brännmyr, J., ”Klart: Örebro Hockey bolagiseras”, NA [webbplats], 13 april 2013, <http:// 
na.se/sporten/ishockey/nedslapp/1.2928044-klart-orebro-hockey-bolagiseras>, hämtad 29 
april 2015.    
 

Dagens Näringsliv, ”Örebro Hockey får större ishall”, Dagens Näringsliv [webbplats], <http 
://www.dagensnaringsliv.se/2011/01/rebro-hockey-f-r-st-rre-ishall>, hämtad 19 maj 2015. 
 

Denscombe, M., Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhälls-
vetenskaperna, 2:a uppl. Studentlitteratur AB, Lund, 2009. 
 

Eriksson, F., ”Elitserien i ishockey hos C More till 2018”, SHL [webbplats], 15 mars 2013, 
<http://www.shl.se/artikel/34779/>, hämtad 20 mars 2015. 
 

Everysport.com, ”Tabell 2013/2014”, Everysport.com [webbplats], <http://www.everysport. 
com/sport/ishockey/2013-2014/svenska-hockeyligan-herr/shl/60243>, hämtad 4 maj 2015. 
 

Everysport.com, ”Tabell 2014/2015”, Everysport.com [webbplats], <http://www.everysport. 
com/sport/ishockey/2014-2015/svenska-hockeyligan-herr/shl/66817>, hämtad 4 maj 2015.   
 

Gullbrand, J., ”Michael Sundlöv slutar som sportchef i Brynäs”, SHL [webbplats], 23 april 
2014, <http://www.shl.se/artikel/55009/>, hämtad 29 mars 2015. 
 

Gustafsson, N., ”Svensk forskning – rik på upplevelser”, VINNOVA [webbplats], juni 2004, 
<http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/vr-04-07.pdf>, hämtad 2 april 2015.  
 

Hall, J., O’Mahony, B. & Vieceli, J., ”An empirical model of attendance factors at major 
sporting events”, International Journal of Hospitality Management, vol. 29, no. 2, 2010, pp. 
328-334. 
 

Hellström, L., ”Idrottens evenemang”, i B.M. Öland red., Perspektiv på Sport Management, 
SISU Idrottsböcker, Stockholm, 2004, pp. 302-319. 
 

Idrottens Affärer, ”Sanningen om hockeymiljonerna”, Idrottens Affärer [webbplats], 25 okto-
ber 2013, <http://www.idrottensaffarer.se/affarer/2013/10/sanningen-om-hockeymiljonerna>, 
hämtad 20 mars 2015. 
 



 64 

Jörtsö, T., ”Martin Johansson får fortsatt förtroende i Tre Kronor”, Örebro Hockey [webb-
plats], 20 april 2015, <http://www.orebrohockey.se/artikel/66456/>, hämtad 3 maj 2015.   
 

Jörtsö, T., ”Nyhet: #HudaShow t-shirt för endast 150 kr”, Örebro Hockey [webbplats], 19 
december 2014, <http://www.orebrohockey.se/artikel/61568/>, hämtad 3 maj 2015.    
 

KK-stiftelsen, Upplevelseindustrin i Sverige 2002 – Näringsliv och utbildningar, KK- 
stiftelsen, u.o. 2003. 
 

Lundberg, H., Kommunikativt entreprenörskap: underhållningsidrott som totalupplevelse 
före, under och efter formeringen av den svenska upplevelseindustrin 1999-2008, Växjö  
University Press, Växjö, 2009. 
 

Malmsten, K. & Pallin, C., Idrottens föreningsrätt, 2:a uppl. Norstedts Juridik AB,  
Stockholm, 2005. 
 

Nyängen, F., ”Derek Ryan Bäste Forward i SHL”, Örebro Hockey [webbplats], 27 april 2015, 
<http://www.orebrohockey.se/artikel/66598/>, hämtad 3 maj 2015. 
 

Nyängen, F., ”Julius Hudacek blev Årets Målvakt & MVP”, Örebro Hockey [webbplats], 27 
april 2015, <http://www.orebrohockey.se/artikel/66601/>, hämtad 3 maj 2015.    
 

Peterson, T., ”Idrott mellan folkrörelse och kommersialism”, Svensk idrottsforskning, no. 2, 
2003, pp. 60-64. 
 

T. Peterson, ”Idrottens professionaliserings- och kommersialiseringsprocesser”, Sociologisk 
Forskning, no. 1, 2005, pp. 3-10. 
 

Pine, B.J. & Gilmore, J.H., ”Welcome to the experience economy”, Harvard Business  
Review, vol. 76, no. 4, 1998, pp. 97-105.   
 

Riksidrottsförbundet, ”RF:s stadgar”, RF [webbplats], <http://www.rf.se/ImageVaultFiles/ 
id_59059/cf_394/RF-s_stadgar_2014.PDF>, hämtad 30 april 2015. 
 

SHL, ”Direktiv kring powerbreak”, SHL [webbplats], 19 maj 2011, <http://www.shl.se/blog/1 
/2011/05/direktiv-kring-powerbreak/228>, hämtad 25 mars 2015. 
 

SHL, ”Om SHL AB”, SHL [webbplats], <http://www.shl.se/om-shl/om-shl-ab>, hämtad 2 
februari 2015.  
 

Stark, T., ”Folkhemmet på is. Nedslag i den svenska ishockeyns historiska utveckling, 1920-
1970”, Svensk idrottsforskning, no. 4, 2006, pp. 14-18. 
 



 65 

Sunnervik, L., ”Publikkrisen i SHL: ”oroad för tendensen””, Expressen [webbplats], 7  
oktober 2013, <http://www.expressen.se/sport/hockey/shl/publikkrisen-i-shl-oroad-for- 
tendensen/>, hämtad 20 mars 2015.   
  

Svenska Akademien, Svenska akademiens ordlista över svenska språket, 14:e uppl. Norstedts, 
Stockholm, 2015. 
 

Svenska Ishockeyförbundet, ”Official Statistics”, Svenska Ishockeyförbundet [webbplats], 
<http://historical.stats.swehockey.se >, hämtad 13 maj 2015. 
 

Svenska Ishockeyförbundet, ”Official Statistics”, Svenska Ishockeyförbundet [webbplats], 
<http://stats.swehockey.se/Teams/Statistics/Attendance/1857>, hämtad 13 maj 2015. 
 

Svenska Ishockeyförbundet, ”SM-slutspel”, Svenska Ishockeyförbundet [webbplats], <http:// 
stats.swehockey.se/ScheduleAndResults/Overview/5995>, hämtad 30 mars 2015. 
 

Söderman, S., Football and management: comparisons between sport and enterprise,  
Palgrave Macmillan, New York, 2013. 
 

Wakefield, K.L. & Sloan, H.J., ”The effects of team loyalty and selected stadium factors on 
spectator attendance”, Journal of Sport Management, vol. 9, no. 2, 1995, pp. 153-172. 
 

Wikberg, K., Amatör eller professionist? Studier rörande amatörfrågan i svensk tävlings-
idrott 1903-1967, SISU Idrottsböcker, Stockholm, 2005. 
 

Yoshida, M. & James, J.D., ”Customer satisfaction with game and service experiences:  
antecedents and consequences”, Journal of Sport Management, vol. 24, no. 3, 2010, pp. 338-
361. 
 

Öhrling, J., ”SHL:s publiksiffror sjunker kraftigt”, Kalmarpressen [webbplats], 20 februari 
2014, <http://www.jomm.se/Digital-publicering-2014/kalmarpressen/Sport-fritid/Analys-SHL 
-s-alarmerande-publiksiffror-sjunker-aar-foer-aar>, hämtad 29 mars 2015. 
 

Örebro Hockey, ”Om Örebro: Personal”, Örebro Hockey [webbplats], <http://www.orebro 
hockey.se/om-orebro/personal>, hämtad 29 april 2015. 
 

Örebro Hockey, ”Årsredovisning för räkenskapsåret 2013.05.01 – 2014.04.30”, Örebro 
Hockey [webbplats], <http://cdn1.shl.se/files/OHK/Arsredovisningar/201314.pdf>, hämtad 29 
april 2015. 
 

Örebro Hockey, ”1990-2005: En ny förening tar sin form”, Örebro Hockey [webbplats], 
<http://www.orebrohockey.se/om-orebro/historia/1990-2005>, hämtad 27 mars 2015. 
 

 



 66 

Örebro Hockey, ”2006-2009: Från Division 1 2006 till Allsvenskan 2009”, Örebro Hockey 
[webbplats], <http://www.orebrohockey.se/om-orebro/historia/2006-2009>, hämtad 27 mars 
2015. 
 

Örebro Hockey, ”2009 – Comeback i Allsvenskan!”, Örebro Hockey [webbplats], <http:// 
www.orebrohockey.se/om-orebro/historia/2009-2013>, hämtad 27 mars 2015.   
 

Örebro Hockey, ”2013-Nutid”, Örebro Hockey [webbplats], <http://www.orebrohockey.se/ 
om-orebro/historia/2013-nutid> hämtad 27 mars 2015. 
 

 

  



 67 

Bilaga 1 – Intervjufrågor till Emilie Wiklander 

1. När anställdes du och i vilket skede var klubben då? 

2. Vad hade du för roll då och hur har den utvecklats genom åren? 

3. Har du någon uppfattning om hur klubben arbetade för att öka arenaupplevelsen innan du 

anställdes? 

4. Vilka skillnader upplever du att det finns i ishockeybranschen idag jämfört med när du bör-

jade arbeta i den? 

5. Hur har ni anpassat verksamheten efter denna utveckling? 

6. Ni har högst beläggningsgrad i hela ligan, hur kommer det sig? 

7. Vilka är det som går på era matcher?  

8. Upplever ni att trycket på biljetter minskar vid perioder av dåliga sportsliga resultat och 

tvärtom vid perioder av bra sportsliga resultat? 

9. Hur upplever ni att klubbens supporterkultur ser ut? 

10. Hur ser du på konkurrensen med tv-sändningar?  

11. Hur arbetar ni för att få folk att komma till arenan istället för att sitta hemma och titta? 

12. Hur tror du att utvecklingen i framtiden ser ut för svensk ishockey? 

13. Tar ni inspiration från hur andra klubbar arbetar med samma frågor? 

14. Finns det något du anser att ni kan göra bättre? 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till Linnea Leijonklo 

1. När anställdes du och i vilket skede var klubben då?  

2. Vilken är din roll och vilka arbetsuppgifter har du? 

3. Hur arbetar ni för att locka folk till arenan? 

4. Vilka kringarrangemang upplever du att publiken har uppskattat mest? 

5. Har någon supportergrupp, eller någon annan kundgrupp (sponsorer etc) reagerat negativt 

på arbetet med kringarrangemang? 

6. Finns det något ni har gjort som inte fått önskad effekt och därför inte kommer att göras 

om? 

7. Vad är det för geografisk spridning på åskådarna? 

8. Hur många funktionärer arbetar det under en match? 

9. Vilka områden finns det funktionärer för? 

10. Hyrs någon personal in, eller är alla ideella arbetare? 

11. Får funktionärerna någon utbildning? 

12. Har ni hört något från åskådarna om hur de upplever att servicen inne i arenan är? 

13. Vad finns det för parkeringsmöjligheter intill arenan? 

14. Brukar det bli problem med bilköer efter matcherna? 

15. Vad finns det för alkoholförsäljning i arenan? 

16. Finns det några alkoholfria zoner i arenan?  
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Bilaga 3 – Intervjufrågor till Pontus Gustafsson 

1. Hur länge har du varit klubbens general manager? 

2. Hur viktigt är det att skapa en bra upplevelse i arenan för publiken? 

3. Hur anser du att Örebro Hockey ska arbeta för att öka arenaupplevelsen för publiken? 

4. Vad har du för roll i arbetet med arenaupplevelsen? 

5. Hur anser du att utvecklingen varit angående arenaupplevelser och matcharrangemang  

sedan du kom in i klubben? 

6. Vad betyder Emilie Wiklander och hennes roll för Örebro Hockey? 

7. Vad har Wiklander för befogenheter och begränsningar i rollen som privatmarknadschef? 

8. Örebro Hockey har bäst beläggningsgrad av alla lag i SHL, vad beror det på? 
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Bilaga 4 – Intervjufrågor till Filip Nyängen 

1. Hur länge har du varit anställd i klubben? 

2. Vad har du för titel? 

3. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

4. Örebro Hockey har bäst beläggningsgrad av alla lag i SHL, vad beror det på? 

5. Vad är det ni gör så bra jämfört med andra klubbar med sämre siffror? 

6. Hur arbetar du med att öka arenaupplevelsen för publiken? 

7. Hur ser du på konkurrensen mot tv-sändningar? 

 

 

 
 

  



 71 

Bilaga 5 – Intervjufrågor till Tony Jörtsö 

1. Hur länge har du varit anställd i klubben? 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

3. Hur arbetar ni med jumbotronen under matcherna? 

4. Hur har arbetet med jumbotronen utvecklats under din tid i klubben? 

5. Vilka möjligheter finns det att med hjälp av jumbotronen öka arenaupplevelsen för publi-

ken? 
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Bilaga 6 – Intervjufrågor till Dan Persson 

1. Vad jobbar du med? 

2. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

3. Hur ser du på SHL, är det en upplevelseindustri? I så fall, vad var den innan upplevelsein-

dustrin?  

4. Hur ser du på den konkreta situationen i SHL idag – vad gör klubbar som fungerar bra och 

mindre bra?  

5. Hur anser du att klubbarna bör arbeta för att sälja biljetter till privatpersoner? 

6. Vad anser du om publikssiffrorna för SHL idag?  

7. Vad anser du att SHL-klubbarna gör för att öka arenaupplevelsen för publiken? 

8. Vad anser du att SHL-klubbarna bör göra för att öka arenaupplevelsen för publiken? 

9. Hur ser du på tv-sändningars roll? Är det en negativ konkurrenssituation eller är det posi-

tivt för ishockeyn? 

10. Örebro Hockey har högst beläggningsgrad i SHL, har du någon uppfattning om vad det är 

som gör att de har så hög beläggningsgrad? 

11. Vad anser du om Örebro Hockeys arbete med publikfrågor under de senaste åren? 

12. Finns det något i Örebro Hockeys arbete som andra klubbar kan ta efter? 

13. Hur tror du att framtiden ser ut för svensk ishockey inom detta område? 
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Bilaga 7 – Beräkning av beläggningsgrad 

 
2014/2015 Grundserie   Slutspel   

 Maxantal  Publiksnitt 
grundserie 

Beläggningsgrad 
grundserie Maxantal  Publiksnitt  

slutspel 
Beläggningsgrad 

slutspel 
Frölunda 12044 9087 75 % 12044 10140 84 % 

DIF 8094 7924 98 % 0 0 0 % 
Hv71 7000 6784 97 % 7000 6941 99 % 

Leksand 7650 6132 80 % 0 0 0 % 
Färjestad 8647 5992 69 % 0 0 0 % 

Linköping 8500 5850 69 % 8500 7417 87 % 
Modo 7600 5383 71 % 0 0 0 % 
Örebro 5200 5148 99 % 5200 5200 100 % 
Brynäs 7909 5103 65 % 7909 5645 71 % 

Skellefteå 6001 5030 84 % 6001 5792 97 % 
Luleå 6300 5021 80 % 6300 5506 87 % 
Växjö 5700 4980 87 % 5700 5629 99 % 
Totalt 90645 72434 80 % 58654 52270 89 % 

 
 
 

 
2013/2014 Grundserie   Slutspel   

 Maxantal Publiksnitt 
grundserie 

Beläggningsgrad 
grundserie Maxantal  Publiksnitt  

slutspel 
Beläggningsgrad 

slutspel 
Frölunda 12044 9362 78 % 12044 9886 82 % 

Linköping 8500 6697 79 % 8500 7138 84 % 
Hv71 7000 6587 94 % 7000 6776 97 % 

Leksand 7650 6574 86 % 0 0 0 % 
Färjestad 8647 5963 69 % 8647 7625 88 % 

Modo 7600 5701 75 % 0 0 0 % 
Brynäs 7909 5701 72 % 7909 6083 77 % 

Skellefteå 6001 5225 87 % 6001 5691 95 % 
Luleå 6300 5090 81 % 6300 5147 82 % 

Örebro 5200 5027 97 % 0 0 0 % 
Växjö 5700 5022 88 % 5700 5619 99 % 
AIK 8094 4788 59 % 0 0 0 % 

Totalt 90645 71737 79 % 62101 53965 87 % 
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2012/2013 Grundserie   Slutspel   

 Maxantal Publiksnitt 
grundserie 

Beläggningsgrad 
grundserie Maxantal  Publiksnitt  

slutspel 
Beläggningsgrad 

slutspel 
Frölunda 12044 8588 71 % 12044 10898 90 % 

Hv71 7000 6770 97 % 7000 6977 100 % 
Linköping 8500 6287 74 % 8500 8364 98 % 

Brynäs 7909 6229 79 % 7909 5994 76 % 
Färjestad 8647 6209 72 % 8647 7232 84 % 

Modo 7600 5884 77 % 7600 5830 77 % 
Skellefteå 6001 5197 87 % 6001 5862 98 % 

Luleå 6300 5184 82 % 6300 5898 94 % 
Växjö 5700 5042 88 % 0 0 0 % 
AIK 8094 4998 62 % 0 0 0 % 

Timrå 6000 4326 72 % 0 0 0 % 
Rögle 5150 3886 75 % 0 0 0 % 
Totalt 88945 68600 77 % 64001 57055 89 % 

 
 
 
 

2011/2012 Grundserie   Slutspel   

 Maxantal Publiksnitt 
grundserie 

Beläggningsgrad 
grundserie Maxantal  Publiksnitt  

slutspel 
Beläggningsgrad 

slutspel 
Frölunda 12044 10482 87 % 12044 10941 91 % 

DIF 8094 7724 95 % 0 0 0 % 
Hv71 7000 7000 100 % 7000 6925 99 % 

Linköping 8500 6904 81 % 0 0 0 % 
Färjestad 8647 6590 76 % 8647 7644 88 % 
Brynäs 7909 6265 79 % 7909 7864 99 % 
Modo 7600 6119 81 % 7600 6661 88 % 
AIK 8094 5450 67 % 8094 8094 100 % 
Luleå 6300 5120 81 % 6300 5464 87 % 
Växjö 5700 5099 89 % 0 0 0 % 

Skellefteå 6001 5078 85 % 6001 5758 96 % 
Timrå 6000 4523 75 % 0 0 0 % 
Totalt 91889 76354 83 % 63595 59351 93 % 
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2010/2011 Grundserie   Slutspel   

 Maxantal Publiksnitt 
grundserie 

Beläggningsgrad 
grundserie Maxantal  Publiksnitt  

slutspel 
Beläggningsgrad 

slutspel 
Frölunda 12044 9378 78 % 0 0 0 % 

DIF 8094 7401 91 % 10013 10012 100 % 
Hv71 7000 6849 98 % 7000 6895 99 % 

Färjestad 8647 6784 78 % 8647 7718 89 % 
Linköping 8500 6676 79 % 8500 7315 86 % 

Modo 7600 6194 82 % 0 0 0 % 
Brynäs 7909 5683 72 % 7909 7021 89 % 

AIK 8094 5614 69 % 9533 9402 99 % 
Luleå 6300 5226 83 % 6300 5939 94 % 
Timrå 6000 4998 83 % 0 0 0 % 

Skellefteå 6001 4993 83 % 6001 5691 95 % 
SSK 6200 4230 68 % 0 0 0 % 

Totalt 92389 74026 80 % 63903 59993 94 % 
 
 
 
 

2009/2010 Grundserie   Slutspel   

 Maxantal Publiksnitt 
grundserie 

Beläggningsgrad 
grundserie Maxantal  Publiksnitt  

slutspel 
Beläggningsgrad 

slutspel 
Frölunda 12044 11399 95 % 12044 10331 86 % 

DIF 8094 7034 87 % 10652 10519 99 % 
Hv71 7000 6939 99 % 7000 6989 100 % 

Linköping 8500 6899 81 % 8500 7856 92 % 
Färjestad 8647 6784 78 % 8647 6312 73 % 

Modo 7600 6405 84 % 0 0 0 % 
Brynäs 7909 5738 73 % 7909 7694 97 % 
Luleå 6300 5332 85 % 0 0 0 % 
Timrå 6000 5051 84 % 6000 5581 93 % 

Skellefteå 6001 4892 82 % 6001 5680 95 % 
Rögle 5150 4162 81 % 0 0 0 % 
SSK 6200 3644 59 % 0 0 0 % 

Totalt 89445 74279 83 % 66753 60962 91 % 
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2008/2009 Grundserie   Slutspel   

 Maxantal Publiksnitt 
grundserie 

Beläggningsgrad 
grundserie Maxantal  Publiksnitt  

slutspel 
Beläggnings-
grad slutspel 

Frölunda 12044 11234 93 % 12044 11687 97 % 
Linköping 8500 7467 88 % 8500 7526 89 % 

Hv71 7000 6984 100 % 7000 7000 100 % 
Färjestad 8250 6577 80 % 8250 8069 98 % 

Modo 7600 6520 86 % 0 0 0 % 
DIF 8094 6161 76 % 0 0 0 % 

Brynäs 7909 6116 77 % 7909 6261 79 % 
Timrå 6000 5400 90 % 6000 5802 97 % 

Skellefteå 6001 5294 88 % 6001 5852 98 % 
Luleå 5600 4943 88 % 5600 5351 96 % 
Rögle 5150 4820 94 % 0 0 0 % 
SSK 6200 3817 62 % 0 0 0 % 

Totalt 88348 75333 85 % 61304 57548 94 % 
 
 
 
 

2007/2008 Grundserie   Slutspel   

 Maxantal Publiksnitt 
grundserie 

Beläggningsgrad 
grundserie Maxantal  Publiksnitt  

slutspel 
Beläggnings-
grad slutspel 

Frölunda 12044 11688 97 % 7542 7491 99 % 
Linköping 8500 7182 84 % 8500 7962 94 % 

Modo 7600 7012 92 % 7600 7221 95 % 
Hv71 7000 7000 100 % 7000 7000 100 % 

Färjestad 8250 7000 85 % 8250 7423 90 % 
DIF 8094 6623 82 % 8094 7575 94 % 

Brynäs 7909 5995 76 % 0 0 0 % 
Skellefteå 6001 5386 90 % 6001 5950 99 % 

Timrå 6000 5298 88 % 6000 5930 99 % 
Luleå 5600 4555 81 % 0 0 0 % 
SSK 6200 4270 69 % 0 0 0 % 
Mora 4500 3988 89 % 0 0 0 % 
Totalt 87698 75997 87 % 58987 56552 96 % 
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2006/2007 Grundserie   Slutspel   

 Maxantal Publiksnitt 
grundserie 

Beläggningsgrad 
grundserie Maxantal  Publiksnitt  

slutspel 
Beläggningsgrad 

slutspel 
Frölunda 12044 11469 95 % 0 0 0 % 
Färjestad 8250 7529 91 % 8250 8042 97 % 

Linköping 8500 7266 85 % 8500 8284 97 % 
Hv71 7000 6970 100 % 7000 7000 100 % 
DIF 8094 6865 85 % 0 0 0 % 

Modo 7600 6759 89 % 7600 7351 97 % 
Brynäs 7909 6664 84 % 7909 7261 92 % 
Timrå 5500 5210 95 % 5500 5500 100 % 
Luleå 5600 4631 83 % 5600 4682 84 % 

Skellefteå 5200 4403 85 % 0% 0 0 % 
Mora 4500 3799 84 % 4500 4398 98 % 

Malmö 5800 3744 65 % 0 0 0 % 
Totalt 85997 75309 88 % 54859 52518 96 % 

 
 
 
 

2005/2006 Grundserie   Slutspel   

 Maxantal Publiksnitt 
grundserie 

Beläggningsgrad 
grundserie Maxantal  Publiksnitt  

slutspel 
Beläggningsgrad 

slutspel 
Frölunda 12044 11682 97 % 10538 10442 99 % 
Färjestad 8250 7633 93 % 8250 7785 94 % 

Linköping 8500 7531 89 % 8500 8066 95 % 
Hv71 7000 7000 100 % 7000 6992 100 % 
DIF 8094 6964 86 % 0 0 0 % 

Leksand 7650 6487 85 % 0 0 0 % 
Timrå 5500 5108 93 % 0 0 0 % 
Luleå 5600 4982 89 % 5600 5167 92 % 

Brynäs 6232 4790 77 % 6232 5243 84 % 
Modo 5200 4128 79 % 5200 4488 86 % 
Mora 4500 3917 87 % 4500 4125 92 % 
SSK 6200 3622 58 % 0 0 0 % 

Totalt 84770 73844 87 % 55820 52308 94 % 
 
 

 

 


