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Sammanfattning 

Åskådarna inom idrottssektorn har en aktiv roll och en stor betydelse för 

idrottsorganisationers ekonomi. Tidigare forskning visar att det är viktigt för 

idrottsorganisationer att integrera med åskådarna med tilläggstjänster som skapar mervärde, 

eftersom matchen i sig säkerställer inte återkommande åskådare. Konsekvensen av minskat 

publiksnitt utsätter idrottsorganisationernas ekonomi, eftersom åskådarna generar centrala 

intäkter för idrottsorganisationer men kan även ha en indirekt effekt på de övriga intäkterna. 

Publiksnitten för innebandyn i Sverige och i SSL Herr har varit låg och sjunkit under de två 

senaste säsongerna med 14 procent. Därför har det varit av intresse att förstå hur 

innebandyföreningar i SSL Herr arbetar för att skapa tjänstevärde för åskådarna. Syftet för 

studien har varit att genom en jämförelse av innebandyföreningar i SSL Herr undersöka om 

det finns faktorer i deras matcharrangemang, i sådana fall vilka, som har påverkat 

förändringen i publiksnittet.  

 

För att besvara syftet genomfördes semi-strukturerade intervjuer med respondenter från sju 

olika innebandyföreningar i SSL Herr. Det insamlade materialet har tolkats med hjälp av den 

teoretiska referensramen där resultatet visar att det finns skillnader och likheter i 

innebandyföreningars matcharrangemang vilka kan påverkat förändringen i publiksnittet. Det 

finns samband mellan ökat publiksnitt och restaurangmöjligheter, vilket kan vara en stor 

bidragande faktor för förändringen i publiksnittet. Studien påvisar även att det kan vara 

problematiskt att skapa atmosfär och tjänstevärde för åskådarna i för stora arenor i förhållande 

till publiksnittet. Slutligen visar studien att det kan vara problematisk för innebandyföreningar 

att planera in matchdagar om de har en geografisk position där de konkurrera med övriga 

aktörer inom upplevelseindustrin. Vissa innebandyföreningar verkar lämna ansvaret att skapa 

en bra atmosfär till åskådarna och är inte underförstådda att de i lika stor utsträckning kan 

själva påverka atmosfären inne i arenan. Under de senaste åren har publiksnitten sjunkit i de 

flesta åskådaridrotter i Sverige där innebandy är bara ett exempel av problemet som legat till 

grund för studien. Denna studie visade att det finns brister i tjänsteerbjudandet och därför bör 

vidare studier inrikta sig mot innebandyns åskådare men även andra idrotter i Sverige. 

 

 

 

Nyckelord: Åskådare, idrottsorganisationer, tjänsteerbjudande, mervärde, upplevelse 



 

Abstract 

Spectators in sport have an active role and are significant for sports organizations' economy. 

Previous research shows that it is important for sports organizations to integrate with 

spectators with additional services that create added value, because the game itself does not 

ensure recurring spectators. The consequence of reduced number of spectators exposes the 

sports organizations' economy, as spectators generate a central income for sports 

organizations, it may also have an indirect effect on other income. The number of spectators 

for floorball in Sweden and in “SSL Herr” has been low and has decreased with 14 percent 

under the last two seasons. Therefore, it has been of interest to understand how floorball 

organizations in “SSL Herr” work to create service value for the spectators. The purpose of 

this study has been to investigate whether there are factors in floorball organizations in “SSL 

Herr” game events, in such cases, which have influenced the change in the number of 

spectators.  

To answer the purpose of this study, semi-structured interviews were conducted with 

respondents from seven different floorball organizations in “SSL Herr”. The gathered material 

has been interpreted using the theoretical frame of reference, where the results show that there 

are differences and similarities in floorball organizations game events that may have affect the 

change in the number of spectators. There is correlation between increased number of 

spectators and restaurant possibilities, which can be a major contributing factor to the change 

in the number of spectators. This study also shows that creating ambience and service value 

for spectators in large arenas can be problematic if the number of spectators is low. Finally, 

the study shows that it may be problematic for floorball organizations to schedule game days 

if they have a geographic position where they compete with other actors in the experience 

industry. Some floorball organizations seem to leave the responsibility to create a good 

ambience to the spectators and are not implied that they can influence the ambience 

themselves. Over the last few years, the number of spectators has reduced in most of the 

spectator sports in Sweden where floorball is just one example of the problem that was the 

basis for this study. This study showed that there are shortcomings in the service offerings and 

therefore future studies should focus on floorball spectators but also other sports in Sweden.  

 

 

 

Keywords: Spectators, sport organizations, service offerings, added value, experience 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras först en kort introduktion om ämnet och därefter diskuteras det 

valda problemområdet. Kapitlet avrundas med en frågeställning och syfte som ger en 

förklaring av författarnas avsikt med uppsatsen. 

 

Allteftersom kommersialiseringen av idrotten och kostnaderna för idrottsmatcher ökar ställer 

det större krav på idrottsorganisationerna att bemöta åskådarnas efterfrågan (Stavros, Meng, 

Westberg & Farrelly, 2014). Kommersialisering innebär “… att göra något - i vårt fall idrott - 

till föremål för vinstgivande affärsverksamhet” (Peterson, 2004, s. 20). Idrotten blir således en 

tjänst som framställs för en marknad med flera intressenter (Peterson, 2004). Åskådarna som 

har en aktiv roll inom upplevelseindustrin utgör en viktig del av marknadens intressenter och 

blir betydelsefulla för idrottsorganisationernas ekonomi (Calabuig-Moreno, Prado-Gascó, 

Crespo Hervás, Núñez-Pomar & Año Sanz, 2015). Då åskådarna genererar en av de 

huvudsakliga intäkterna för de flesta idrottsorganisationer (Hall, O’Mahony & Vieceli, 2010; 

Hill & Green, 2000). Denna studie kommer att beröra innebandyföreningar som spelar i 

högsta serien i Sverige för herrar och deras matcharrangemang.  

 

1.1 Problemdiskussion 

För att kunna öka eller behålla intäkterna vilka genereras via åskådarnas konsumtion blir det 

viktigt att förstå vad som motiverar åskådarna att komma tillbaka till framtida matcher (Hall 

et al., 2010). För att idrottsorganisationer ska överleva ekonomiskt kan de inte enbart förvänta 

sig att kärntjänsten, matchen i sig skulle tillfredsställa de som väljer att konsumera tjänsten. 

Konkurrensen inom upplevelseindustrin är stor och därför ställer det större krav på vad 

idrottsorganisationer erbjuder (Robertson & Pope, 1999). Det blir därför viktigt för 

idrottsorganisationerna att integrera med åskådarna utöver matchen med tilläggstjänster för att 

skapa en upplevelse och därmed säkerställa stabila och långvariga relationer (Stavros et al., 

2014). Även om det i tidigare forskning framgår att matchens resultat har ett stort inflytande 

på åskådarnas uppfattade värde av arrangemanget garanterar det inte tillfredsställda åskådare 

(Yoshida & James, 2010). Tidigare studier visar att det finns flera faktorer förutom det 

sportsliga resultatet som påverkar om åskådarna är nöjda eller inte med tjänsten som 

idrottsorganisationerna erbjuder. Hall et al. (2010) menar att de flesta åskådarna är mer 

intresserade av det totala värdet av upplevelsen som innehåller olika faktorer utöver själva 

matchen. Mervärdet av arrangemanget blir därför en minst lika viktig aspekt för att åskådarna 
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skall bli tillfredsställda av besöket. Mervärdet åstadkommer genom att tillhandahålla olika 

tilläggstjänster, som fungerar som ett komplement till matchen (Biscaia, 2016; Calabuig-

Moreno et al., 2015; Calabuig-Moreno, Crespo-Hervas, Nunez-Pomar, Valantine & 

Staskeviciute-Butiene, 2016; Stavros et al., 2014; Theodorakis, Alexandris, Tsigilis & 

Karvounis, 2013; Yoshida, 2017; Yoshida & James, 2010; Yoshida, James & Cronin Jr, 

2013). Mervärdet blir än viktigare när idrottsorganisationens sportsliga resultat inte lever upp 

till åskådarnas förväntningar (Norris, Wann & Zapalac, 2015). Med åskådarnas förväntningar 

menas att idrottsorganisationer som har ett lag som presterat bra förväntas fortsätta göra det. 

En idrottsorganisation som är ny i serien förväntas troligen av åskådarna att hålla sig kvar i 

serien, det vill säga att inte hamna sist. Därför är det av betydelse för idrottsorganisationer att 

arbeta mot en stor bas av lojala åskådare för att säkerställa de intäkter som genereras via 

åskådarna. Med lojala åskådare har idrottsorganisationer en stadigvarande nivå av 

återkommande publik som skulle betyda att det inte förekommer några markanta nedgångar i 

publikantalet. 

 

Vid ett försämrat sportsligt resultat finns risken att idrottsorganisationer tappar publik då 

Koenig-Lewis, Asaad och Palmer (2018) menar på att det sportsliga resultatet har en stor 

påverkan till åskådarnas framtida intentioner. Konsekvensen med minskat publiksnitt blir att 

idrottsorganisationer drabbas ekonomiskt då åskådarna utgör en av de centrala intäkterna. 

Åskådarna kan även påverka indirekt idrottsorganisationernas andra intäkter, 

sponsringsintäkterna kan minska som en följd av försämrat publiksnitt då organisationen inte 

blir lika attraktiv som sponsringsobjekt. De flesta idrottsorganisationer kan antas ha sin egna 

försäljning av diverse varor, som souvenirer, mat och dryck, som kan försämras som en 

påföljd av minskat publiksnitt. TV-intäkterna kan också bli påverkade av de minskade 

publiksnittet då det inte blir lika attraktivt att visa idrottsorganisationernas matcher eller 

upplysa om dem. Det kan i sin tur även påverka sponsorintäkterna då de får en minskad 

synlighet i TV.  

 

Minskat publiksnitt kan följaktligen påverka idrottsorganisationen både sportsligt och 

organisationsmässigt. Sportsligt i den mån att idrottsorganisationer inte har samma resurser att 

spendera på spelare och kan behöva sälja vissa spelare för att klara budgeten. En konsekvens 

kan bli att idrottsorganisationen väljer att minska ner på sina resurser inom organisationen för 

att klara av det sportsliga resultatet och eftersom rese- och arenakostnader förblir mångt och 

mycket detsamma är det andra delar som kommer att påverkas. Till exempel att 
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organisationen väljer att minska ner på administrativa positioner och låter vissa anställda 

inneha flera olika roller inom organisationen som kan påverka negativt de olika sektionerna. 

 

Vi ser att det är en aktuell fråga i dagsläget inom innebandyn i Sverige. Publiksnittet för den 

Svenska Superligan för herrar, SSL, som är den högsta innebandyligan i Sverige på seniornivå 

har varit låg och även sjunkit under de senaste två säsongerna med cirka 14 procent per match 

(se tabell 1). Även om det totala publiksnittet för SSL Herr har sjunkit, har sju av de 14 lagen 

ökat sitt publiksnitt. Det betyder att hälften av innebandyföreningarna1 som spelar i SSL Herr 

har sjunkande publiksnitt. Det som måste tas i beaktning att några av lagen inte spelat i SSL 

Herr alla de senaste tre säsongerna och det kan ha påverkan till det totala publiksnittet.  

 

Tabell 1: Publiksnitt SSL (Svenska innebandyförbundet, 2016, 2017a, 2018) 

Säsong 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Publiksnitt 1014 916 891 

 

Tabell 1 visar dock inte publiksnittet för respektive lagens hemmamatcher. Därför har vi 

sammanställt en tabell som visar det sportsliga resultatet, publiksnittet för respektive lagens 

hemmamatcher samt deras placering i publikligan, men också skillnaden från säsongen innan 

(se bilaga 1). Det sportsliga resultatet visar respektive lagens tabellplacering, publiksnittet 

gäller respektive lagens publiksnitt för hemmamatcherna och publikligan visar placeringen 

publikmässigt. I tabellen framgår det bland annat att Pixbo Wallenstam IBK som har ett 

markant förbättrat sportsligt resultat har det inte påverkat deras publiksnitt och är fortfarande 

sist i publikligan. Växjö IBK som har ett tydligt försämrat sportsligt resultat har dem ändå 

lyckats med att förbättra sitt publiksnitt. FC Helsingborg däremot som har presterat lite bättre 

sportsligt har ändå en påtaglig nedgång i sitt publiksnitt. IBK Dalen som har presterat lite 

sämre sportsligt än fjolåret och har förvisso försämrat sitt publiksnitt, har de fortfarande det 

tredje högsta publiksnitten i ligan. IK Sirius IBK som har samma sportsliga resultat från 

säsongen innan har ökat sitt publiksnitt. För övrigt visar bilaga 1 att de två lagen som placerar 

sig högst både sportsligt och publikmässigt har ökat markant sitt publiksnitt från säsongen 

                                                           
1 Idrottsorganisationer är ett internationellt perspektiv och i denna studie som behandlar det svenska 
förhållandet används därför föreningar istället för organisation.  
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innan. Förutom de två lagen som är nya i serien har de lagen som positionerar sig från plats 10 

och neråt i tabellen ett sjunkande publiksnitt. 

 

Det som flera tidigare studier har undersökt är vad som motiverar åskådare utöver den 

sportsliga prestationen att konsumera tjänsten inom olika idrotter för att förstärka åskådarnas 

framtida intentioner. Eftersom att publiksnittet för SSL Herr har sjunkit de senaste åren blir 

det av intresse att förstå hur de formar sitt tjänsteerbjudande för att skapa ett mervärde hos 

åskådarna.  

 

1.2 Frågeställning 
- Hur arbetar innebandyföreningar i SSL Herr med att skapa tjänstevärde för åskådarna? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att, genom en jämförelse av innebandyföreningar i SSL Herr 

undersöka om det finns faktorer i deras matcharrangemang, i sådana fall vilka, som har 

påverkat förändringen i publiksnittet.  
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2. Teori 

Studiens andra kapitel börjas med en kort beskrivning av tjänstemarknadsföringen och 

framkomsten av den tidigare modell som ligger till grund för det teoretiska ramverket. Sedan 

förklaras studien teoretiska synsätt som stärks av tidigare studier och avslutas med en kort 

summering av kapitlet 

2.1 Tjänstemarknadsföring 

Marknadsföringen har länge varit dominerad av 4 P-modellen med en fixering på byte av 

värden som till exempel en produkt mot pengar. Därefter har en annan syn växt fram om vad 

som är det centrala fenomenet inom marknadsföringen. Det började fokuseras mer på 

relationen mellan intressenterna på marknaden som möjliggör utbyten eller transaktionerna 

istället för transaktionsvärdet i en produkt (Grönroos, 1998). Idrotten är en marknad som 

producerar en tjänst istället för en produkt och kan kännetecknas av vad Grönroos (1998) 

kallar de fyra grundläggande egenskaperna, immateriell (intangibility), oskiljaktiga 

(inseparability), varierande (hetereogenity) och kan inte lagras (perishability). Vilket innebär 

enligt Grönroos (1998) att en tjänst är opåtaglig vilket gör det svårt för kunden att bedöma 

tjänsten innan den konsumeras. Dessutom är en tjänst en aktivitet eller process som inte kan 

lagras för när tjänsten är över blir den till en helt ny nästa gång den konsumeras. Tjänster 

kännetecknas även av att produktionen och konsumtionen sammanfaller samtidigt vilket 

medför att konsumenten även intar två roller i tjänsteproduktionen, både som konsument och 

produktionsresurs (ibid).  

 

2.1.1 Tjänstemarknadsföring inom idrotten 

Den modell som har använts mest vid mätningen av tjänstevärdet inom tjänsteindustrins olika 

branscher är SERVQUAL (Cevik, Simsek & Yilmaz, 2017), som är utvecklad av 

Parasuraman, Zeithaml och Berry (1985). Parasuraman et al. (1985) modell har legat till 

grund för utvecklingen av modeller som avser att förstå åskådarnas uppfattning av tjänstens 

helhet inom idrottssektorn genom att anpassa den till idrottsindustrins karaktäristiska 

förhållanden. Vidare har modeller som innefattar vissa av SERVQUALS fem dimensionerna 

skapats för att förstå olika perspektiv av åskådarna inom idrotten (Cevik et al., 2017). Model 

of the Event Quality for Spectator Sport (MEQSS) grundar sig från tidigare forskning som 

berör SERVQUAL och det uppfattade värdet inom tjänsteindustrin. Eftersom idrotten innehar 
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ett speciellt konceptuellt ramverk behövs det en utvecklad omfattande modell för att förstå 

åskådarnas uppfattade värde av matcharrangemanget (Ko, Zhang, Cattani & Pastore, 2011).  

 

2.2 MEQSS 
Modellen består av fem högre konstruerade dimensioner matchen, kompletterande tjänster, 

interaktion, utbytesvärde och miljö, där varje dimension har minst två underliggande 

dimensioner, sub-dimensioner (Ko et al., 2011).  

Figur 1: MEQSS (Ko et al., 2011, s. 316) 
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2.2.1 Matchen 

Den första dimensionen som skapar värde för åskådarna är matchen, det vill säga själva 

kärntjänsten som idrottsorganisationer erbjuder. Tidigare studier har visat att de spelande 

lagens prestationsnivå har en direkt effekt på hur attraktiv matchen är och att detta kan 

påverka publiksnittet (Ko et al., 2011). Yoshida (2017) menar att matchen har en stor 

påverkan i hur nöjda åskådarna är med arrangemanget. Matchen har tre stycken sub-

dimensioner vilka är prestation, matchtider och information (Ko et al., 2011). 

 

Prestation utgörs av spelarnas prestationsnivå som kan tendera till att spänningen och dramat 

ökar (Ko et al., 2011). Yoshida och James (2010) påpekar även att en match som är jämn och 

spännande ökar sannolikheten att åskådarna återkommer på matcher i framtiden. Theodorakis 

et al. (2013) klassar själva matchens kvalité, spelarens kvalité samt hur lagen presterar som en 

del av elementen som skapar tjänstevärde. Matchtiderna berör betydelsen som matchernas 

starttid och matchlängd har för åskådarnas upplevda värde av tjänsten. Den tredje sub-

dimensionen definieras av hur enkelt det är att motta aktuell information om organisationen, 

såsom laget, arrangemanget, spelarna och produkter (Ko et al., 2011). Kelley och Turley 

(2001) studie visade att matchen var den viktigaste dimensionen för åskådarna. Det betyder 

enligt Kelley och Turley (2001) att under matchen kan till exempel idrottsorganisationens 

marknadsförare inte påverka den viktigaste dimensionen. Idrottsorganisationer kan därför 

påverka denna dimensionen genom förberedelser som till exempel resursskapande, förvärva 

spelare och träna inför matchen. Därför menar Kelley och Turley (2001) att 

idrottsorganisationer måste vara mer aktiva med de övriga dimensionerna som de kan påverka 

under matchen för att skapa en upplevelse. 

 

2.2.2 Kompletterande tjänster 

Med kompletterande tjänster kan idrottsorganisationer skapa mervärde för hela tjänsten. De 

kompletterande tjänsterna erbjuds i samband med kärntjänsten. Under kompletterande tjänster 

finns det två sub-dimensioner; underhållning och försäljning. Underhållning sker oftast 

genom olika aktiviteter under arrangemangen som till exempel tävlingar och uppträdanden 

under periodpauserna. Idrottsorganisationer använder även musik för att underhålla åskådarna 

och förbättra matchupplevelsen (Ko et al., 2011). Biscaia (2016) nämner att 

idrottsorganisationer kan tillfredsställa publiken genom att anordna tilläggshändelser före 

matchen och under halvtid samt skapa interaktiva förhållanden med åskådarna genom olika 
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aktiviteter. Detta kan enligt Biscaia (2016) förstärka relationen till konsumenterna, som 

kommer sedan påverka positivt i deras framtida intentioner. Försäljning innebär element som 

att erbjuda ett brett utbud av mat och dryck till åskådarna. Där vissa lag kan använda 

erbjudandet som ett marknadsföringsverktyg för att locka publik (Ko et al., 2011). Även 

Robertson och Pope (1999) menar att mat och dryck är huvudfaktorer som 

idrottsorganisationer kan påverka för att skapa positiva upplevelser hos åskådarna. 

 

2.2.3 Interaktioner 

Interaktionen inriktar sig på rollen som människorna har i den totala upplevelsen av tjänsten. 

Där den centrala delen av upplevelsen inom dimensionen utgörs av personalen, volontärerna 

och åskådarna. Sub-dimensionerna är de anställda, interaktionen mellan anställda och 

åskådare, vilket innebär personalen och volontärernas attityd och beteende mot åskådarna. 

Åskådarnas sub-dimension innefattar interaktionen som sker mellan åskådarna, det vill säga 

beteende och attityd hos åskådarna när de konsumerar tjänsten (Ko et al., 2011). I Yoshida 

och James (2010) studie visade det sig att de anställda på arenan var en av de viktigaste 

aspekterna inom tjänsten som tillfredsställde åskådarna, det vill säga för att skapa tjänstevärde 

har de anställdas attityd samt beteende en stor påverkan. Yoshida (2017) nämner även att den 

sociala interaktionen mellan konsumenterna kan definieras som en del av tjänsten.  

 

2.2.4 Utbytesvärde   

Utbytesvärdet innebär resultatet av interaktionen åskådaren har med organisationen samt 

övriga åskådare, det vill säga att de socio-psykologiska faktorerna som spänning, njutning och 

social interaktion bemöter åskådarnas förväntningar av upplevelsen (Ko et al., 2011). Enligt 

Biscaia (2016) påverkar de känslor som åskådarna upplever i samband med arrangemanget 

deras totala upplevelse. Idrott har nämligen en tendens att skapa starka känslor bland 

åskådarna, det kan vara allt från njutning till ångest utifrån olika situationer, spelare och 

handlingar som sker på plan (Stavros et al., 2014). Konsumenter som har känslor inblandat 

tenderar att investera mer i relationen och därmed är mer engagerade (Calabuig-Moreno et al., 

2015). Idrottsorganisationer kan ha en fördel i att kunna skapa ett känsloladdat förhållande 

med åskådarna om matcherna producerar starka känslor som till exempel glädje, spänning och 

ilska (Biscaia, 2016). Socialitet är den första sub-dimensionen som berör den sociala 

tillfredställelsen som åskådarna upplever när de har möjlighet att möta andra människor som 

gillar liknande aktiviteter. Det i sin tur ger möjlighet för åskådarna att skapa nya vänskaper 
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och tillhörigheter. Den andra sub-dimensionen reflektion, innefattar reflektionen som 

åskådarna har efter arrangemanget om det var gynnsamt eller ogynnsamt. I ett 

idrottssammanhang innebär detta åskådarnas uppfattning av den totala upplevelsen efter 

arrangemanget är slut. Till exempel kan åskådarna ha en positiv inställning till 

matcharrangemanget men en negativ reflektion av resultatet eftersom deras lag förlorade (Ko 

et al., 2011). 

 

2.2.5 Miljö 

Den fysiska miljön är en aspekt som påverkar de kognitiva och känslomässiga tillståndet hos 

åskådarna, men som även influerar framtida intentioner. Därför har de fysiska anläggningar 

en betydande roll i den totala upplevelsen, eftersom tjänsten konsumeras och produceras inom 

dessa anläggningar. Idrottsarenorna blir således en central del i skapande av 

arrangemangsupplevelsen (Ko et al., 2011). Yoshida och James (2010) påpekade även i sin 

studie att anläggningstillgångar var en viktig aspekt för åskådarnas totala upplevelse av 

tjänsten. Atmosfär, arenans design och skyltning utgör omgivningens sub-dimensioner. 

Atmosfär består av aspekter inne i arenan som till exempel temperatur, belysning, ljud, doft 

och musik (Ko et al., 2011). Även Yoshida och James (2010) påpekar att en bra atmosfär av 

ljud, doft, belysning och musik kan påverka spänningen i matchen och den totala upplevelsen 

hos åskådarna. Utöver dessa faktorer kan temamatcher och speciella arrangemang bidra till en 

ökad atmosfär (Yoshida et al., 2013). Designen innefattar arenans funktionella och estetiska 

komponenter (Ko et al., 2011), som till exempel tillgängligheten av sittplatser och hur 

sittplatserna är placerade (Yoshida et al., 2013). Den tredje sub-dimensionen, skyltning, 

innefattar de estetiska attraktiviteterna som visandet av sponsorer och informationsskyltar (Ko 

et al., 2011). I Yoshida och James (2010) studie visade sig informationsskyltar till arenan och 

inne i arenan vara en viktig aspekt för åskådarnas totala upplevelse. Även resultattavlan har 

visat sig ha en stor betydelse för åskådarna, eftersom resultattavlan har flera funktioner än 

bara visa det resultatmässiga i dagens idrottsarrangemang som till exempel information om 

arrangemang, underhållning och sponsring (Ko et al., 2011).  

 

2.3 Lojala åskådare 
Det har blivit viktigt för idrottsorganisationer att erbjuda upplevelser som skapar tjänstevärde 

för åskådare. När åskådarna känner sig nöjda med matcharrangemangen genom de olika 

dimensionerna kan det leda till att åskådarna blir lojala som senare ökar lönsamheten för 
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organisationen (Ko et al., 2011). En lojal bas av åskådare är mycket önskvärt för 

idrottsorganisationer eftersom lojala åskådare är mer villiga att konsumera tjänsten igen och 

ersätter inte tjänsten lika lätt som mindre lojala åskådare (Hill & Green, 2000). De lojala 

åskådarna besöker matcharrangemangen för att stödja laget även vid motgångar och är inte 

lika känsliga av mottagandet av tjänstevärdets olika dimensioner (Hall et al., 2010). Även 

Bauer, Stokburger-Sauer och Exler (2008) menar att de viktigaste åskådarna som 

idrottsorganisationer har är de lojala åskådarna. Därför är det av betydelse för 

idrottsorganisationer att anskaffa en hög nivå av lojala åskådare för att säkerställa det inte blir 

stora skillnader i publikantalet under säsongen.  

 

Ett högt publikantal lockar även fler sponsorer för idrottsorganisationerna, då sponsorerna kan 

uppmärksammas av en stor mängd människor. Idrottsorganisationer som har lojala åskådare 

och ett högt publiksnitt genom hela säsongen är även mer attraktiva utåt (Biscaia, 2016). De 

lojala åskådare är oftast mer engagerade med idrottsorganisationen och villiga att konsumera 

mer av de övriga tjänsterna och produkterna som idrottsorganisationen erbjuder (Norris et al., 

2015). En bra strategi för att skapa en lojal bas av åskådare enligt Bauer et al. (2008) är att 

skapa starka, positiva och unika upplevelser av idrottsorganisationen. Detta kommer vidare att 

förstärka idrottsorganisationens varumärkesbild och som senare kan influera nya åskådare 

men även för att differentiera sig från konkurrenterna (Bauer et al., 2008).  

 

2.4 Summering av det teoretiska ramverket 

Innebandyföreningarna i SSL Herr erbjuder en tjänst till åskådarna som kan kännetecknas av 

vad Grönroos (1998) kallar de fyra grundläggande egenskaperna, immateriell, oskiljaktig, 

varierande och kan inte lagras. Eftersom idrottssektorn har ett speciellt konceptuellt ramverk 

valdes en omfattande modell som är specifik mot idrotten. MEQSS modellen berör de olika 

aspekterna som påverkar åskådarnas uppfattningar om idrottens tjänsteerbjudande, den ger en 

förståelse för vilka aspekter en idrottsorganisation ska sträva efter för att skapa ett värde i 

tjänsten de erbjuder. Annan forskning inom åskådaridrotten har även belyst de olika 

dimensionernas betydelse för tjänstevärdet och stärker således användningen av teorin. Det 

teoretiska ramverket har modifierats för att vara applicerbart för studiens syfte att genom en 

jämförelse av innebandyföreningar i SSL Herr undersöka om det finns faktorer i deras 

matcharrangemang, i sådana fall vilka, som har påverkat förändringen i publiksnittet.  
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3. Metod 

I det tredje kapitlet presenteras hur forskarna har gått tillväga för att nå syftet. Det 

presenteras studiens ansats, urval, utformning av intervjuguide, etiska aspekter, bearbetning 

av data och slutligen studiens trovärdighet.  

3.1 Angreppssätt 
Det är syftet som styr tillvägagångssättet av den insamlade data i forskningen (Trost & 

Hultåker, 2016). Som för denna studie är att genom en jämförelse av innebandyföreningar i 

SSL Herr undersöka om det finns faktorer i deras matcharrangemang, i sådana fall vilka, som 

har påverkat förändringen i publiksnittet. Eftersom området vi avser att undersöka är tämligen 

otydlig till en början ville vi få utpräglade svar av intervjuobjekten där dem reflekterar och 

motiverar djupgående kring hur de tänker vid sina matcharrangemang. Därför har vi valt ett 

kvalitativt angreppsätt för studien. 

 

Vidare för att besvara syftet har studien utgått ifrån den teoretiska referensram som förklarar 

vilka dimensioner som skapar tjänstevärde inom idrottssektorn. Fördelen med att genomföra 

en studie utifrån befintlig teori är att forskningen genomsyras av en objektivitet eftersom det 

finns något att förhålla sig till. Vilket gör att forskningsprocessen håller sig till stora delar 

ifrån partiska uppfattningar av forskaren. Däremot blir forskningen väldigt specifik och 

inriktad eftersom forskningen utgår ifrån befintlig teori och studien kan enkelt gå miste om 

nya intressanta iakttagelser (Patel & Davidson, 2011).  

 

3.2 Val av intervjuobjekt 

Vid valet av respondenter fokuserade vi på innebandyföreningar som spelade i SSL Herr 

under säsongen 2017/2018. Innebandyföreningar som spelar i lägre divisioner tenderar att ha 

lägre publik och inte lika omfattande matcharrangemang som de i högsta ligan. På 

motsvarande sätt valde vi att inte fokusera på SSL Dam eftersom intresset att besöka deras 

matcharrangemang inte är lika stort som för SSL Herr. Önskvärt för studiens syfte hade varit 

att ha respondenter från samtliga lag i SSL Herr under säsongen 2017/2018. Eftersom tids- 

och resursbrist är ett vanligt förekommande fenomen vid examensarbete har vi valt att 

begränsa studien till sju respondenter för att kunna förhålla oss till tidsramen för studien med 

transkribering och tolkning. För att säkerställa att vi får in rätt information för studiens syfte 
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valde vi respondenter strategiskt utifrån den innebandyförening de tillhör och den kunskap de 

besitter.  

Med intervjuer vill man försäkra sig om att ha respondenter som kan ge den mest värdefulla 

data i förhållning till syftet. Genom att vi använder oss av ett subjektivt urval, vilket innebär 

att forskarna väljer ut specifikt vilka respondenter som de vill ska ingå i undersökningen 

utifrån deras relevans, kunskaper och erfarenheter de har om ämnet (Denscombe, 2016). Via 

att ta kontakt med Svenska innebandyförbundet och fråga om de kunde bistå med 

kontaktuppgifter till lämpliga personer i varje vald innebandyförening utifrån syftet. På så sätt 

försäkrade vi oss att de vi kom i kontakt med har den relevans, kunskap och erfarenhet om 

ämnet som eftersträvades. För Förening 1 förmedlades vi vidare till en annan respondent än 

den vi först kom i kontakt med. Vi fick dock en förklaring om personens arbetsuppgifter och 

ansåg att denne besitter den relevans, kunskap och erfarenhet för att kunna besvara syftet. För 

att ett subjektivt urval ska fungera krävs det att forskarna redan har en viss vetskap om de 

företeelser som är avsedda att undersökas och utifrån det väljer respondenter som anses ge 

den mest trovärdiga data för studien (Denscombe, 2016).  

 

Utifrån den kännedom vi har skaffat oss och genom de kontaktuppgifter som Svenska 

innebandyförbundet bistod med har följande föreningar och respondenter valts:  

Robert Sundin, Marknadschef, IBF Falun  

Robert Andersson, Marknadschef, Storvreta IBK 

Stefan Angeskog, Klubbchef, Växjö IBK 

Kristofer Widlundh, Marknadschef, IK Sirius IBK 

Fredrik Azelius, Klubbchef, FC Helsingborg 

”Linus Karlsson”, Arrangemang, Förening 1 

”Kim Ekstrand”, Arrangemangsansvarig, Förening 2 

 

Anledningen till varför Växjö IBK, IK Sirius IBK och FC Helsingborg valdes strategiskt var 

för att det inte fanns något uppenbart samband mellan det sportsliga resultatet och 

publiksnittet under säsongen 2017/2018. Val av Förening 1 och Förening 2 kan inte 

argumenteras för eftersom de har valt att vara anonyma i studien och skulle kunna bli 

uppenbart vilken innebandyförening det är för utomstående. Vi anser däremot att dem 

fortfarande är nödvändiga för studien. Även IBF Falun och Storvreta IBK har fått ingå i 

studien för att de båda ligger högst upp både sportsligt och publikmässigt.  
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3.3 Frågeunderlag 
Den teoretiska referensramen har legat till grund för formuleringen av frågorna. Den första 

frågan ställdes för att få en mer övergripande förståelse för vad åskådarna som helhet betyder 

för föreningen, det vill säga vi ville få en bakgrund till varför de anser att åskådarna utgör en 

viktig del för föreningen. Fråga två och tre är ställda utifrån dimensionen matchen i MEQSS 

modellen. För att begripa om och till vilken grad innebandyföreningen tar åskådarna i 

beaktning när de bestämmer matchtiderna, om de får bestämma matchtiderna och även vilka 

kommunikationskanaler de anser de lättast når ut till sina respektive åskådare. Anledningen 

till att sub-dimensionen prestation har utgått ifrån frågeunderlaget är att det är inget som 

innebandyföreningarna under matcharrangemanget kan påverka enligt teorin. Med fråga fyra 

ville vi först förstå vad de anser att de erbjuder sina åskådare för att sedan gå djupare in på 

dimensionen kompletterande tjänster i MEQSS modellen med hjälp av följdfrågor som är 

riktade mot sub-dimensionerna underhållning och försäljning.  

 

Eftersom dimensionen interaktion i det teoretiska ramverket belyser både åskådare och 

anställda och bemötandet dessa har inom arrangemanget ansåg vi att enbart operationalisera 

frågan utifrån de anställda. Anledningen är att sub-dimensionen socialitet inom utbytesvärdet 

och sub-dimensionen åskådare är snarlika och därför valde vi att istället i fråga fem att enbart 

beröra till vilken grad de anställda är ideellt arbetande. För att sedan i fråga sex få svar på 

vilka möjligheter åskådarna har att integrera och socialisera sig med varandra. I MEQSS 

modellen återfinns även reflektion som en sub-dimension till utbytesvärdet men eftersom den 

utgör en uppfattning av den totala upplevelsen av de olika dimensionerna och matchresultatet 

efter arrangemangets slut är det inget innebandyföreningarna direkt kan påverka och utgår 

därför i frågeunderlaget. Fråga sju är således ställd utifrån MEQSS modellens miljödimension 

som berör atmosfären, designen och skyltningen inne i arenan. Detta eftersom utöver MEQSS 

modellen påvisar tidigare studier att atmosfären och arenornas funktionalitet och estetiska 

komponenter har en betydande roll i upplevelsen hos åskådarna. Slutligen med sista frågan 

ville vi få en förståelse för om förändringar kring arrangemanget har påverkat föreningars 

publiksnitt. De frågorna som redan i förväg var definierade återfinns nedan.  
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1. Kan du beskriva vad åskådarna har för värde för er förutom att de genererar intäkter 

till föreningen? 

2. Hur mycket kan ni själva bestämma angående matchdagar och matchtider när det inte 

är TV-match? (Hur tänker ni när ni bestämmer matchdagar och matchtider?) 

3. Kan du beskriva hur ni kommunicerar ut information om föreningens händelser?  

4. Kan du beskriva vad ni erbjuder åskådarna mer än att bara se matchen? 

5. I hur stor omfattning är arbetskraften under arrangemang ideell? (café, restaurang, 

publikvärd etc.) 

6. Vilka möjligheter ger ni åskådarna att möta andra människor och skapa nya 

vänskaper samt en tillhörighet till föreningen? (t.ex. supporterklubbar) 

7. Hur uppfattar ni arenans funktionella och estetiska komponenter (t.ex. utformningen 

av arenan, sittplatser, café, restauranger, resultattavla, skyltning, etc.) 

8. Har ni arbetat på något annorlunda sätt jämfört med tidigare säsong? 

 

3.4 Genomförande 
Efter första kontakten med respondenterna fick vi svar från IK Sirius IBK, Förening 1, FC 

Helsingborg och Växjö IBK som var villiga att delta i studien. För de tre andra föreningarna, 

IBF Falun, Storvreta IBK och Förening 2 återkom vi några dagar senare då de varken hade 

bekräftat eller nekat att de ville vara med i studien. Efter det andra utskicket var samtliga 

respondenter villiga att medverka i studien. 

 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer, eftersom intervjuobjekten arbetar i olika 

föreningar och detta medför att det finns skillnader i deras arbetssätt kring 

matcharrangemangen. Det finns även skillnader i publiksnittförändringarna och därför måste 

vissa följdfrågor ställas utifrån om deras publiksnitt har sjunkit eller ökat senaste åren. Det 

som dock var gemensamt för alla intervjuer var huvudfrågorna och teman som intervjuerna 

berörde. Detta görs för att kunna jämföra intervjuerna gentemot varandra även i kvalitativa 

undersökningar (Repstad, 2007). Intervjuguiden var dock flexibel och justerades genom 

projektet utifrån vad respondenten från den andra intervjun svarade. Detta är även ett av 

kvalitativa metoders fördelar att det går att justera intervjumallen genom projektet om det 
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skulle behövas (Repstad, 2007). Andra frågan korrigerades efter andra intervjun då vi fick 

reda på hur mycket föreningarna själv får bestämma när det kommer till matchdagar och 

matchtider när den inte sänds på TV. Vilket är lika för samtliga respondenter då de återfinns 

inom samma serie. Därefter fokuserade vi på hur de tänker när de bestämmer matchdagar och 

tider för det kan det skilja föreningarna åt.  

 

Telefonintervjuer utfördes med sex av sju respondenter med båda författarna på plats. 

Anledningen till att alla intervjuer förutom med IBF Falun genomfördes via telefon var att 

intervjuobjekten är bosatta runtom i hela Sverige och vi hade varken tid eller resurserna som 

krävdes för att genomföra intervjuerna fysiskt. Intervjun med IBF Falun kunde genomföras på 

plats då det varken var tid- eller resurskrävande att ta sig dit eftersom de är lokaliserade på 

samma ort som författarna. Det finns dock en nackdel med telefonintervjuer, då intervjuaren 

får endast reda på respondentens muntliga budskap (Repstad, 2007). Däremot ser vi inte det 

som problematiskt då studiens syfte inte är beroende av hur respondenterna reagerar och 

berättar utan vad de beskriver är mer av intresse för studien.  

 

I början av alla intervjuer tillfrågades respondenterna om de gav samtycke till att intervjun 

spelades in. Att vi ville spela in intervjuerna gjordes av några anledningar. Vi kunde fokusera 

bättre på vad respondenterna svarade istället för att behöva skriva ner anteckningar ordagrant 

under intervjun. En stor fördel ger inspelad material till senare delar i arbetet, då råmaterialet 

är sparat och det behövs inte göra tolkningar utifrån anteckningarna (Repstad, 2007). 

Respondenterna tillfrågades även om vi fick använda deras och föreningens namn i studien, 

men att de hade möjlighet att vara anonyma om de ville samt att de kunde avbryta intervjun 

när de ville för att förhålla oss till de etiska aspekterna inom samhällsvetenskaplig forskning. 

Fem av sju respondenter gav godkännande till att namnen fick användas i studien, dock 

godkände samtliga respondenter att intervjun fick spelas in och ingen avbröt intervjun innan 

den var klar.  

 

3.5 Forskningsetik 
Forskningsetik har kommit att bli en kritisk del av nutidens forskning. Forskare måste 

noggrant överväga varje val i undersökning för att förhålla sig till den vetenskapliga 

förståelsen och människans välfärd samtidigt. Således utgår det forskningsetiska aspekter 

utifrån två synvinklar, skydda de som deltar i undersökningen samt att genomföra och 
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redovisa ett korrekt och sanningsenligt resultat (Graziano & Raulin, 2013). Innan intervjun 

påbörjades tillfrågades respondenterna om deras och föreningens namn fick publiceras i 

studien. Dalen (2015) förklarar att de finns kriterier som forskarna måste förhålla sig vid 

kvalitativa metoder för att forskningen ska anses vara etiskt korrekt, bland annat krav på 

konfidentialitet, krav på samtycke och krav på att bli informerad. Konfidentialitet innebär att 

skydda identiteten av de som medverkat i studien och att bara forskarna i studien ska kunna 

identifiera vilka personerna är (Dalen, 2015).  

 

Vi fick medgivande från fem av sju respondenter att namnen kunde presenteras i studien. De 

föreningar som valde att vara anonym kallas i studien för Förening 1 och Förening 2 och all 

information om föreningarna lagras så att konfidentialiteten försäkrats. Således har kriteriet 

beaktats för samtliga respondenter, likaså med samtycke och information. När vi kontaktade 

respondenterna förklarade vi vilka vi var, att vi studerade på Högskolan Dalarna, vad syftet 

var och att deltagandet vid studien var frivillig samt att de hade rätten att avbryta studien när 

de ville. Det som kan anses vara problematiskt är för de personer vi behövde kontakta två 

gånger att de kan ses som påtryckningar från forskaren. Via telefonsamtalen framkom det 

dock att de från början var villiga att medverka men hade inte haft tid att svara av olika skäl. 

Anledningen till att de kan anses som problematiskt är att samtycke enligt Dalen (2015) 

innebär ”att samtycket har lämnats utan yttre påtryckningar eller begränsningar av den 

personliga handlingsfriheten” (Dalen, 2015, s. 25). Vidare ska de som deltar i studien få 

tillräcklig information om forskningen och dess principer för att kunna göra ett rationellt 

beslut (Denscombe, 2016). Vilket belystes vid kontakten och i början av intervjun med 

respondenterna.  

 

3.6 Databearbetning och tolkning 
Efter att intervjuerna hade utförts transkriberades de med hjälp av oTranscribe på internet. 

Vid bearbetningen och tolkningen av den insamlade empiriska materialet har vi valt att gå 

igenom tre processer, sortering, reducering och argumentering. Sortering innebär att forskare 

klassificerar den oordning som finns efter att intervjun har transkriberats. Reduceringens syfte 

är att framställa en fin representation av materialet men att det är viktigt att det tolkas ur ett 

selektivt men rättvisande sätt (Rennstam & Wästerfors, 2015). Då vi vill få fram 

respondenternas faktiska syn och berättelser som låter oss se samband och mönster har vi valt 

att sortera empirin utifrån varje förening. Detta gjordes utifrån diskussioner om hur det skulle 
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vara enklast för läsaren att få en klar bild om hur respektive innebandyförening arbetar med 

sitt matcharrangemang. För att sedan reducera det som inte är väsentligt för studiens syfte att 

genom en jämförelse av innebandyföreningar i SSL Herr undersöka om det finns faktorer i 

deras matcharrangemang, i sådana fall vilka, som har påverkat förändringen i publiksnittet. 

Eftersom vi har sorterat empirin utifrån varje förening och tagit bort den data som inte är 

väsentligt för studien. För att sedan tolka data för att jämföra de olika föreningarna för att 

finna skillnader och olikheter i deras matcharrangemang i diskussionen. Den teoretiska 

referensramen blir således verktyget för att tolka empirin i diskussionen för att sedan, föra en 

argumentation som är frigjord från tidigare litteratur om det finns några faktorer som kan ha 

påverkat publiksnittet.  

 

3.7 Trovärdighet och pålitlighet  
Trovärdighet enligt Denscombe (2016) innebär ”i vilken utsträckning kvalitativa forskare kan 

visa att deras data är exakta och träffsäkra” (Denscombe, 2016, s. 410). I kvalitativ forskning 

går det inte att påvisa med garanterad säkerhet att resultatet är det rätta men dock finns det 

åtgärder som forskarna kan använda sig av för att få en rimlig sannolikhet i hur exakt och 

rättvisande empirin är. Får till exempel forskarna möjligheten att återkomma till deltagarna 

med den insamlade data och upptäckter kan de kontrollera den insamlade data (Denscombe, 

2016). Via att få godkännande av respondenterna att intervjun kunde spelas in underlättade 

det vid transkriberingen av materialet. Hade intervjun inte spelats in hade anteckningar under 

genomförande behövts göras, vilket kan lätt föranledda till att författarna enkelt missar viktiga 

inslag i intervjun. Transkriberingen skedde direkt efter intervjun för att ha det färskt i minnet 

samtidigt som den inspelade intervjun kunde spelas fram och tillbaka samt pausas så att vi 

kunde transkribera ord för ord. Varje respondent var insatt i hur föreningen arbetar och 

utformar sina tjänster kring matcharrangemangen och hade den kunskap som eftersträvades, 

vilket även stärker trovärdigheten. Efter sista frågan från intervjuguiden säkerställdes att vi 

kunde återkomma till respondenterna igen om några oklarheter skulle uppkomma.  

 

Eftersom det är svårt att testa en kvalitativ forskning behöver tillförlitligheten i studien 

bevisas på ett annorlunda sätt. Denscombe (2016) förklarar att via en genomförlig beskrivning 

av procedurer och beslut kan andra forskare bedöma i vilken mån författarna gör ansedda 

procedurer och rimliga beslut. Tillvägagångssättet har beskrivits på ett trovärdigt sätt i 

studien. Vi har argumenterat för varför de valda föreningarna och respondenterna är av 



18 
 

intresse och hur insamlingen av empirin har gått tillväga. Frågeunderlaget har förankring i 

tidigare teori där vi gav en begreppsförklaring som är stärkta med tidigare forskning. Det har 

även givits en beskrivning vid en del av frågorna för att skapa en förståelse för läsaren varför 

just dem frågorna ställdes och att de även finns till förfogande i studien.  
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4. Empiri 

Det fjärde kapitlet ger en beskrivning av den insamlade primärdata som har förskaffats, den 

är uppdelad utifrån varje respondents föreningstillhörighet. 

4.1 IBF Falun 

IBF Falun är grundad 1993 och har vunnit fyra SM-guld (2013, 2014, 2015 & 2017) under 14 

säsonger de spelat i SSL. IBF Falun har ett helägt dotterbolag (Falu Innebandyarena AB) som 

äger JALAS Arena, där de spelar sina hemmamatcher. Arenan har kapacitet för 2500 

åskådare.  

Robert Sundin som är marknadschef berättar att åskådarnas bidrag till arrangemanget är 

stämningen inne i arenan, anledningen kan vara att IBF Falun har skapat ett samlingsnamn 

”Rosa Havet” för åskådarna som besöker matcherna. Sundin pekar på en tavla med IBF 

Faluns supportrar och säger ”den tavlan säger ju sig självt, när det är fullsatt här inne då är 

det ju otroligt roligt att titta på innebandy och uppleva bara det, det blir som en sjätte 

utespelare för laget”. För att höja stämningen under matcherna tog IBF Falun initiativet att 

föra samman åskådarna som hade intresset att starta en supporterklubb, men de hade inte 

kunskapen att organisera det. IBF Falun hjälpte därmed till att starta upp supporterklubben 

och arbetar aktivt med att försöka utveckla och förbättra supporterkulturen i föreningen. IBF 

Falun tog till exempel hjälp av en som var med att starta Leksands IF supporterkultur där han 

föreläste om vad de har lärt sig, vilka motgångar som kan inträffa och hur dessa kan undvikas. 

IBF Falun är underförstådda med att det krävs mer än att bara ge möjlighet att se innebandy, 

utan det ska hända mycket runt arrangemanget både innan och under matchen. ”Det ska inte 

bara vara att titta på innebandy, utan det ska hända grejer runtomkring hela tiden tycker jag, 

ansiktsmålningar, räddningstjänsten och polisen utanför arenan som visar upp sina bilar och 

så vidare”. Sponsormatcher är något som IBF Falun arbetar med där sponsorerna får välja att 

köpa en match samtidigt som dem får möjlighet att visa upp sig. En stor inspiration har 

kommit från den amerikanska hockeyligan där det anordnas tävlingar, uppträdande eller andra 

aktiviteter som pausunderhållning. För att göra upplevelsen bättre har man en ”host” som 

enligt Sundin ”showar upp det där ordentligt”. Den nya jumbotronen har enligt Sundin lyft 

atmosfären i arenan till en helt ny nivå och som kommer att arbetas med ännu mer 

nästkommande säsong. IBF Falun försöker även använda restaurangen för att locka publik där 

åskådarna får möjligheten att äta buffé samtidigt som en discjockey spelar innan match. 

Middag är även något som åskådarna kan kombinera i samband med matchen, däremot finns 

det bara begränsat med platser. Det är något önskvärt att skapa bättre förutsättningar inne i 
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arenan att kunna kombinera flera erbjudanden i samband med match. Restaurangen i samband 

med matchen sköts av en cateringfirma, resten som arbetar under matcharrangemangen är 

volontärer förutom de tre heltidsanställda på kansliet.  

Men samtidigt måste man vara försiktig att inte dras med i hetsen utan att man 

tänker långsiktigt så att det inte blir det som har hänt i ishockeyn i Sverige. De 

har halvfulla arenor för att de har krav från SHL att bygga ut arenorna och det 

är ju inte roligt, hellre en full arena med ett jäkla drag. 

Eftersom IBF Falun i dagsläget inte konkurrerar med några idrottsföreningar eller 

arrangemang har de inga att ta i beaktning när de bestämmer matchdagar och matchtider. 

Därför kan IBF Falun alltid lägga matcherna på onsdag eller lördag och inte försent för att 

kunna locka till sig olika målgrupper. 

 

4.2 Storvreta IBK 

Storvreta IBK är grundad 1989 och har vunnit fem SM-guld (2010, 2011, 2012, 2016 & 2018) 

under sina 16 säsonger de spelat i SSL. Storvreta IBK är delägare för IFU Arena där Storvreta 

IBK spelar sina hemmamatcher. IFU Arena i Uppsala har kapacitet för 2880 åskådare.  

Enligt marknadschefen Robert Andersson är åskådarna beviset på att vad föreningen gör 

intresserar samhället. För utan åskådarna har Storvreta IBK ingen existensberättigande 

samtidigt som att dem betyder mycket för positioneringen, vilket innebär ju fler åskådare 

desto mer attraktiv är föreningen för sponsorerna. Trots att Storvreta IBK flyttade till en ny 

arena har de lyckats behålla och öka antalet åskådare. En anledning till det kan vara att de 

började erbjuda gratis bus- och tågresor inom Uppsala och från Västerås samt Gävle till 

matcherna. Storvreta IBK har nämligen visat motsatsen till den allmänna bilden som finns om 

att sportsliga framgång skulle leda till automatiskt fler besökare. ”Vi hade ett högre 

publiksnitt efter den chockartade misslyckade säsongen då vi missade slutspel, än säsongen 

efter vi hade tagit tre raka SM-guld”.  

Den nya arenan har hjälpt till att förbättra matchupplevelsen och då speciellt med 

matmöjligheterna. Åskådarna får möjlighet att använda restaurangen i samband med 

matcherna och föreningen använder det även i marknadsföringen. Storvreta IBK har 35 

volontärer som roterar, där det är 20 till 30 personer vid varje matchtillfälle. Arrangemangen 

kring matchen ser olika ut i varenda match, detta för att händelserna utöver matchen görs i 

samspråk med sponsorerna. Till exempel med ett möbelföretag anordnade Storvreta IBK en 

tävling med möjligheten att få se matchen från en soffa på plats i arenan ”där ställs läsk, 



21 
 

godis och chips, så det är som du satt hemma i soffan men live”. Det ges även möjlighet att 

lyssna på djupgående intervjuer med spelare och tränare efter matcherna. Under säsongen 

anordnades två temamatcher med samtliga partners och Andersson menar att ”Det sportsliga 

skall vara huvudakten, men om 30 företag går ihop där alla gör mer eller mindre blir det 

totala nästan som en företagsmässa med massa giveaways, aktiviteter och utmaningar, den 

totala upplevelsen blir ganska häftig”. 

Enligt Andersson är det i slutändan åskådarna som är den största bidragande faktorn till 

stämningen i arenan och för fem år sedan hjälpte Storvreta IBK den officiella 

supporterklubben med uppstarten och finansieringen. Där dem träffas ofta för att diskutera 

önskemål och förfrågningar om hur atmosfären under matcherna kan förbättras ”det är dem 

som driver den totala publiken, så vi försöker spela in dem så mycket vi kan i frågor om 

publikupplevelsen och hur man kan få människor att känna samhörighet och gemenskap”. 

För att åskådarna skall bli än mer nöjda har det diskuterats hur spelarna i Storvreta IBK själva 

kan bidra till att åskådarna vill återkomma till framtida matcher.  

Genom att spela offensiv innebandy där dem ska vinna matcherna, men det 

spelar väldigt mycket roll på vilket sätt man vinner. Det är okej att det görs 

mycket mål bakåt, det är kanske ingenting som målvakten älskar men vi vill 

spela för att verkligen underhålla vår publik.  

Storvreta IBK förhåller sig även till publikens önskemål om vilka dagar och tider som är mest 

lämpade att spela på då enligt Andersson behöver de inte ta i beaktning de andra idrotterna. 

”Det är snarare att dom aktiverar fler att gå på liveidrott, det är liksom vägen framåt för oss 

alla. Uppsala är en tillräckligt stor stad, i teorin ska alla kunna ha slutsålt på vartenda 

arrangemang”. Den kanske främsta anledningen till att Storvreta IBK har lyckats med sina 

matcharrangemang är att de försöker utveckla arrangemanget kontinuerligt ”Det ultimata 

målet är att fylla varenda match, innan vi nått dit är det bara att kriga på, ta lärdomar, mäta 

och fråga mycket, det tror jag har bidragit till en bra publikbas”. 

 

4.3 Växjö IBK 

Växjö IBK grundades år 1996 och har spelat fem säsonger i SSL Herr. Växjö IBK:s främsta 

framgång är SM-silver från år 2017. Laget spelar sina hemmamatcher i Fortnox Arena i Växjö 

med kapacitet för 1600 åskådare. Växjö IBK är delägare för Växjö Innebandyarena AB som 

äger Fortnox Arena. 
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Om det skall vara stämning under en idrottsmatch måste det finnas publik menar klubbchefen 

Stefan Angeskog och fortsätter med att det är en av huvuduppgifterna som Växjö IBK arbetar 

med, att försöka locka åskådare till matcharrangemangen. Till säsongen 2017/2018 bildade 

Växjö IBK en arrangemangsgrupp som består av fem personer, deras uppgift är att se till att 

de som bor inom en radie på tio mil vet när Växjö IBK spelar match. ”Trots att det sportsligt 

har gått sämre så har vi ökat publiksnittet, vilket betyder att deras jobb gett resultat”. 

Ytterligare berättar Angeskog att publikantalet har en påverkan i hur stor omfattning 

innebandyföreningar kan sälja. Vissa lag i SSL Herr är betydligt mer attraktiva enligt 

Angeskog, ”de bästa lagen drar betydligt mer publik, sen har vi ett gäng lag i SSL som inte 

drar några åskådare överhuvudtaget”. När Växjö IBK möter någon av de mindre attraktiva 

lagen arbetar de mer aktivt med erbjudandet för att försöka fylla arenan. Växjö IBK planerar 

sina matchdagar och matchtider utifrån när det är fotboll- eller ishockeymatcher i närområdet. 

”Första vi tittar är att vi inte kolliderar med Växjö Lakers för då får vi inte publik, där är vi 

en lillebror”. Växjö IBK arbetar med paketpriser för åskådarna, ju större sällskap som 

kommer till matcherna desto billigare blir det för den gruppen. Varje innebandyförening i 

Småland får en gång om året en specialinbjudan till en match där de får ett förmånligt 

paketpris. För att kommunicera ut information om Växjö IBK:s händelser används sociala 

medier, hemsidan, direkt utskick till föreningar och tidningsannonser. Dock är inte Angeskog 

nöjd med arbetet kring dessa ”det är bara att erkänna att vi är för dåliga på det, vi tittar rätt 

mycket på hur Växjö Lakers jobbar, sen omsätter de cirka 70 miljoner och vi däremot totalt 

med arenan kanske 18 miljoner”. Angeskog menar att det är svårt med de resurser som finns 

eftersom det saknas heltidsanställda till de olika uppgifterna som till exempel sociala medier 

och hemsida. Utan det är bara 5 personer som är anställda av Växjö IBK och vid 

matcharrangemangen har de 45 stycken volontärer.  

Enligt Angeskog har Växjö IBK en av Sveriges mest funktionella och bästa arenor, eftersom 

arenan är enbart byggt för innebandy. Angeskog anser att de borde kunna göra 

arrangemangen ännu bättre tack vare arenan de har. Inne i arenan finns det led skärmar och 

medietavla där det visas budskap och filmer. Angeskog är dock inte nöjd med att det inte 

finns en restaurang inne i arenan, men ”planen är att den skall byggas för att kunna möta en 

annan kundgrupp, att du skall kunna förena mat och en pils och elitidrotten innebandy”. Det 

finns däremot kiosker och en VIP-avdelning som serverar cateringmat, dock behövs den 

maten förbeställas av åskådarna innan besöket. Under matcherna har Växjö IBK en moderator 

som utför intervjuer med spelare och tränare under periodpauserna. Oftast är det även någon 
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förening under periodpauserna som underhåller publiken, men Angeskog berättar att de inte 

har något spektakulärt som händer. Utöver dessa finns musik och intro för att underhålla 

publiken. ”Jag kan väl tycka att i SSL är det två lag som är i särklass med 

matcharrangemang och det är IBF Falun och Storvreta IBK, där har Växjö IBK rätt mycket 

att lära utav dem”. Vidare fortsätter Angeskog och berättar att det som generellt saknas mest 

är en hejarklack i den bemärkelsen som i andra idrotter. ”Det skulle vara viktigt att kunna 

bygga upp en kultur där man alltid har en klack som håller i gång, generellt är det ganska 

tyst i en innebandyarena”. Några gånger per säsong erbjuder Växjö IBK något extra för 

åskådarna, till exempel att det anordnas fest efter matchen. Varje säsong har Växjö IBK en 

gratismatch där sponsorerna står för inträdet. Under intervjun berättar Angeskog att Växjö 

IBK har intresse att skapa en supporterklubb. Angeskog säger att Växjö IBK som förening 

inte gör något speciellt för att ge möjligheten för åskådarna att möta andra människor samt 

skapa tillhörighet till föreningen. 

Trots att Växjö IBK ökat publiksnittet är Angeskog inte nöjd med siffran. ”Vi har kapacitet 

för 1600 och snittar runt 1100, vi vet att när det är 1250 eller mer, då händer någonting i 

arenan och det blir betydligt bättre stämning och upplevelse”. 

 

4.4 IK Sirius IBK 

IK Sirius IBK är grundad 1999 och har spelat nio säsonger i SSL Herr men utan några 

medaljer. IK Sirius IBK är delägare för IFU Arena där laget spelar sina hemmamatcher. IFU 

Arena i Uppsala har kapacitet för 2880 åskådare. 

Marknadschefen Kristofer Widlundh förklarar att ”Åskådarna har en stor bidragande orsak 

inte bara ekonomiskt men också intressemässigt och även marknadsföring för oss, även en 

muntlig sådan både när det är match och när det inte är”. IK Sirius IBK försöker planera 

matcherna så att det inte kolliderar med övriga idrottsmatcher och arrangemang i staden. 

Vidare ser man på vilken dag och tid för att få så många åskådare som möjligt. För att 

informera om händelser använder IK Sirius IBK främst sociala medier, men även hemsidan, 

tidningar, lokalradio samt mejl till medlemmar och partners. Efter att information 

kommunicerats ut anser Widlundh att den får vidare spridning genom ”word-of-mouth”.  

Under matcherna erbjuder IK Sirius IBK sina åskådare kringarrangemang. Det kan vara 

uppvisningar under periodpauserna, ansiktsmålningar eller att åskådarna får träffa en lokal 

känd person. Aktiviteterna som sker runt om matchen anser Widlundh ger möjligheten för 

åskådarna att möta andra människor och socialiserar sig. ”Vi brukar säga att sporten är en 
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sak, men upplevelsen är en helt annan och det är ju egentligen ett upplevelserum vi bygger”. 

Vidare menar Widlundh att föreningen måste förhålla sig till åskådarnas förväntningar om 

matcharrangemanget. IK Sirius IBK har enligt Widlundh blivit en mer professionell förening 

jämfört med tidigare åren och att det har bidragit till ett ökat publiksnitt och berättar att ”det 

gäller att jobba med publiken konstant för att hålla sig attraktiv”. 

Widlundh berättar att de spelar i en av världens bästa innebandyarenor där allting är 

toppmodernt med bland annat, led skärmar och sarger, kioskverksamhet, restaurang med 

fullständiga rättigheter, souvenirbutik och allt är utformat bra. Widlundh berättar att till 

exempel restaurangen används i marknadsföring av matcherna, i synnerhet middagen i 

samband med matchen. Inne i arenan finns även ett vip-rum där IK Sirius IBK:s partners och 

medlemmar kan besöka under matcherna och ta del av intervjuer med spelare och tränare 

samt mingla och fika. En nackdel med arenan är marknadsföringen inne i arenan som inte är 

riktigt klart än, det handlar även om skyltar för att åskådarna ska hitta rätt. Det är 50 till 60 

stycken volontärer på IK Sirius IBK hemmamatcher som varierar beroende på vilken typ av 

arrangemang som anordnas.  

IK Sirius IBK anordnar partnersmatcher, där sponsorerna står för inträdet. Partnersmatchen 

blev lyckad i år med fullsatt arena, men Widlundh är tveksam om det ska tillämpas oftare än 

en gång per säsong. ”Dels för att inte urholka produkten och dels för att någonstans om man 

hela tiden låter dem få gå in gratis, kommer dem tycka att det inte finns någon anledning att 

betala för produkten i slutändan”. Utöver partnersmatcherna anordnas matcher för att samla 

in pengar för olika välgörenhetsorganisationer 

 

4.5 FC Helsingborg 

FC Helsingborg är grundad år 1979 och har spelat 24 säsonger i SSL Herr och har vunnit två 

SM-brons. FC Helsingborg spelar sina hemmamatcher i Helsingborg Arena där det finns 

kapacitet för 4700 åskådare. 

Fredrik Azelius, marknadschef berättar att genom att åskådarna konsumerar under matcherna 

inne i arenan generar det till ytterligare intäkter till föreningen. ”I en närmare slutsåld match 

blir det en helt annan effekt och ett bättre underhållningsvärde”.  

FC Helsingborg har märkt att placering av matchdagar har en påverkan på publikantalet. FC 

Helsingborg vill spela sina matcher under helgerna, eftersom då kommer det fler åskådare. 

Azelius berättar att en orsak till det minskade publiksnittet är att de behövt spela sina matcher 
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på vardagar. ”Vi förstår att vi inte är så stora att vi kan bara lägga matchdatum när som helst 

och veta att det kommer så mycket åskådare som vi önskar oss”. Han menar att föreningen är 

medvetna om att innebandyn kommer i andra eller tredje hand efter fotboll och ishockey. För 

att kommunicera ut information används sociala medier, hemsidan, tidningar, 

medlemsutskick, vissa matcher sprids information till andra innebandyföreningar i Skåne.  

FC Helsingborg har en jumbotron som visar repriser och tävlingar som åskådarna får ta del av 

under matcherna. Utöver jumbotronen anordnas tävlingar på plan och i entrén, lotterier och 

souvenirbutik där åskådarna kan handla. Med tävlingarna i entrén vill FC Helsingborg ge 

möjligheten för ungdomar att göra saker tillsammans för att försöka hitta samhörighet. Det 

finns även ett lekrum inne i arenan där de yngsta åskådarna kan leka under matcherna och 

kanske hitta gemenskapen med varandra. Azelius berättar att det finns en restaurang inne i 

arenan men att ingen av åskådarna använder den, utan att de använder sig av de sex kiosker 

som finns. Ungefär 50 procent av de som arbetar under matcharrangemanget är volontärer, 

anledningen till detta är att kioskerna och restaurangen bedrivs av arenabolaget med avlönad 

personal.  

FC Helsingborg har en supporterklubb, men Azelius berättar att den inte är aktiv. ”Vi vill ha 

en liten klack och en supporterklubb, vilken utveckling det kommer bli får vi se”. Under den 

gångna säsongen har det varit problem att utveckla arrangemangen i FC Helsingborg, 

eftersom några viktiga personer har varit med i det spelande laget. Azelius utvecklar att de 

måste kunna uppgradera sig ständigt för att inte tappa publiken. Vidare förklarar Azelius att 

”vi har varit för dåliga att få åskådare men också få dem tycka att det är en rolig upplevelse 

när de kommer på plats”. 

FC Helsingborg har enligt Azelius en riktigt fin arena, men ”problematiken är att den är 

ganska stor, väldigt svårt för oss att fylla arenan”. Under säsongen anordnas olika 

temamatcher där föreningen bjuder in skolelever och innebandylag för att se matchen gratis 

eller till förmånligt pris. FC Helsingborg har även årligen olika teman som till exempel jul 

och nyår. Dock berättar Azelius att temamatcherna inte givit någon tydlig effekt 

publikmässigt till matcherna efteråt. ”Risken om det är många gratismatcher är att åskådarna 

bara kommer när det är gratis och det har vi märkt att när vi ger bort många biljetter, 

kommer dem inte när det ska betalas”. Årligen har FC Helsingborg en gratismatch och då är 

det alltid minst 3000 åskådare på plats. ”Man vill gärna att de blir återkommande på våra 

matcher, men så är inte ofta fallet, vi behöver hitta nya vinklar för att locka åskådare”  
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4.6 Förening 1 

Ingen bakgrundsinformation kan presenteras eftersom föreningen har valt att vara anonyma.  

”Linus Karlsson” som arbetar med arrangemanget förklarar att Förening 1 spelar i en stor 

arena och menar att den kan vara svårarbetad samt att det syns för tydligt om den är halvfull. 

Förening 1 försöker undvika att spela sina hemmamatcher på samma dagar som andra 

elitidrottslag i närheten spelar, eftersom det är enligt ”Karlsson” samma personer som besöker 

respektive matcher. För att kommunicera ut information om Förening 1 händelser används de 

flesta sociala mediekanaler, affischer, radioreklam och intern tv på butiker i stan för att nå ut 

till befintliga samt potentiella konsumenter.  

Utöver matchen erbjuder Förening 1 åskådarna kafeteria, underhållning och tävlingar vid 

periodpauserna. En del av aktiviteterna uppskattas av åskådarna speciellt mycket och ”om vi 

inte haft det någon gång blir det ramaskri”. En av aktiviteterna som sker är ”knattematcher” 

där föreningens yngre lag spelar korta matcher i periodpausen. Utöver det kan det förekomma 

bland annat dansuppvisningar och frågesport. Förening 1 har utvecklat ”Föreningsdagen” som 

anordnas årligen i samband med en match. Där samlas alla föreningens lag för att visa upp sig 

och då brukar Förening 1 ha ett högre publikantal. Utöver ”Föreningsdagen” anordnar 

Förening 1 årligen en välgörenhetsmatch, dock berättar ”Karlsson” att den matchen inte givit 

någon effekt i publikantalet. Förening 1 är även väldigt nöjda med sina 50 till 60 volontärer 

under matcharrangemangen. 

”Karlsson” berättar att det finns intresse att kunna erbjuda middag i samband med matcherna 

men att det inte finns utrymme i arenan eller personal för mer än kioskerna som finns i 

dagsläget. Förening 1 har försökt starta en hejarklack eller supporterklubb men utan resultat. 

Det visar sig under intervjun att det är något som Förening 1 önskar men ”det är ingen som 

har nappat på det, men det skulle vara något vi skulle vilja ha. Att ha dem på matcherna och 

dra igång så att vi skulle få mer fart, det vore ju guld!”. Vidare menar ”Karlsson” att det 

skulle behövas en supporterklubb för att skapa en bättre atmosfär.  

Utöver resultattavlan har Förening 1 i arenan storbildsskärmar där det visas blandat med 

information. I stort sätt har Förening 1 enligt ”Karlsson” arbetat på liknande sätt i år med 

matcharrangemangen än vad de gjorde året innan.  
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4.7 Förening 2 

Ingen bakgrundsinformation kan presenteras eftersom föreningen valt att vara anonyma.  

”Kim Ekstrand” som är arrangemangsansvarig berättar att åskådarna har en stor betydelse för 

upplevelsen och menar vidare att en bra atmosfär är en av de viktigaste faktorerna som 

kommer att påverka om åskådarna kommer tillbaka till framtida matcher. ”En bra atmosfär 

leder oftast till att åskådarna känner en tillhörighet, men det betyder också oerhört mycket för 

våra samarbetspartners men även en stor betydelse om innebandyn skall växa”. Under 

intervjun får vi känslan av att Förening 2 skulle gärna spela sina matcher i en större arena men 

att den prioriteras enligt ”Ekstrand” till andra idrotter. Förening 2 försöker undvika att spela 

samtidigt med övriga idrottsmatcher i stan och menar att en anledning till det låga 

publiksnittet kan vara att de spelar i en stad där det finns många andra sporter och mycket 

annat stadsliv. ”Vi måste få människor och prioritera att gå på våra matcher istället för 

andra nöjen och det tar väl tid”. För att öka publiksnittet för innebandyn bör enligt 

”Ekstrand” föreningar använda sina spelare i sin marknadsföring för att åskådarna kan få en 

bättre relation till spelarna. ”Ekstrand” berättar att Förening 2 har många följare på sociala 

medier och att de kanalerna används främst för att kommunicera ut information. Ytterligare 

används hemsidan och e-post för att försöka bjuda in åskådare till matcherna. Under säsongen 

2017/2018 anordnades pausunderhållning vid nästan varje match, det har varit bland annat 

musikunderhållning, tävlingar och souvenirbutik. All underhållning under periodpauserna 

görs enligt ”Ekstrand” för att helhetsupplevelse av matcharrangemangen ska bli bättre. 

Förening 2 har ungefär 40 volontärer som arbetar under matcharrangemangen.  

”Ekstrand” berättar att de har en idé om att bjuda in ”foodtrucks” utanför arenan för att kunna 

bjuda till åskådarna matmöjligheter. Dock är denna idén fortfarande i tankefasen och i 

dagsläget finns det endast kiosken inne i arenan och det lät under intervjun att föreningen inte 

är riktigt nöjda med den biten. ”Nu kan vi inte utveckla mycket mer i kafeterian vad gäller att 

erbjuda mat, tyvärr”. Förening 2 spelar sina grundseriematcher i en hall som enligt 

”Ekstrand” fungerar, men går under intervjun nästan direkt in på att det finns planer om en ny 

arena. ”Ekstrand” nämner dock att det är positivt med en arena som inte är för stor, och menar 

att det blir en bra atmosfär när den är nästintill fullsatt i nästan varje match. ”Har vi närmare 

slutsålt blir det verkligen bra tryck i hallen och åskådarna får sitta nära plan, så det är inte 

bara nackdelar med en mindre hall”. För att skapa en bättre atmosfär har Förening 2 köpt nytt 

ljus- och ljudsystem, ytterligare finns det en speaker som hjälper till att få igång åskådarna. 

”Ekstrand” berättar att det finns en bra klack under matcherna och att det är inget som har 
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utvecklats till en supporterklubb. Förening 2 har dock hjälpt hejarklacken med att köpa in 

material som till exempel trummor. Förening 2 har anordnat en match med jultema där det var 

tomte på plats, julklappar och det spelades julmusik. Några sponsormatcher förekom under 

säsongen 2017/2018 och ”Ekstrand” berättar att alla de temamatcher de anordnat givit effekt 

även till matcherna efteråt. Utöver resultattavlan finns det en projektor i arenan som visar 

repriser, intro och övrig information. 
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5. Diskussion 

I studiens 5:e kapitel tolkar vi empirin utifrån det teoretiska ramverket för att finna samband 

och skillnader i de empiriska svaren. Kapitlet är uppdelat utifrån MEQSS huvuddimensioner.  

5.1 Matchen 

Av samtliga respondenter är det endast Andersson från Storvreta IBK som belyser hur 

spelarna själva kan bidra till att åskådarna vill återkomma till framtida matcher. Ko et al. 

(2011) förklarar att spelarnas prestationsnivå kan tendera till att spänningen ökar. Vilket 

betyder som även Storvreta IBK:s respondent berättar att på vilket sätt laget vinner matcherna 

spelar roll. Att laget spelar för att underhålla publiken genom en fartfylld och offensiv 

innebandy. Vilket även Yoshida och James (2010) påpekar att en jämn och spännande match 

ökar sannolikheten att åskådarna återkommer på matcher i framtiden. Det kan även vara en 

anledning till att Storvreta IBK hade ett högre publiksnitt den säsongen då de missade 

slutspelet än säsongen efter de hade vunnit tagit tre raka SM-guld.  

 

När det kommer till matchtider har det visat sig att samtliga lag lägger stort fokus på 

planeringen av matchdagar. Det framgår dock att alla föreningar förutom Storvreta IBK 

planerar matchdagarna de tror är bäst lämpade för sin publik medan Storvreta IBK utgår ifrån 

åskådarnas önskemål. Ko et al. (2011) menar att tiderna när matchen spelas kan öka värdet i 

tjänsten. Det ska däremot framgå att enligt respondenterna från FC Helsingborg, Växjö IBK, 

IK Sirius IBK, Förening 1 samt Förening 2 måste de förhålla sig till andra föreningar, idrotter 

och evenemang i närområdet som intresserar åskådarna mer vid deras planering av 

matchdagar. Det kan betyda att det blir svårt för innebandyföreningar att skapa en upplevelse 

om de behöver spela sina matcher under vardagar, eftersom det har visat sig påverka negativt 

på publikantalet. Samtliga respondenter nämnde att för att skapa en bra upplevelse behövs 

välfyllda läktaren.  

 

Samtliga sju föreningar jobbar aktivt med att kommunicera ut information om föreningen 

främst via sociala medier men även ett flertal lokala kanaler till sina befintliga samt 

potentiella åskådare. Ko et al. (2011) menar att tjänstevärdet hos åskådarna ökar om det är 

enkelt att motta aktuell information om organisationen. Vilket betyder att det inte finns några 

markanta skillnader i hur föreningars information förmedlas.  
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Det framgår att åskådarna ger energi för spelarna att prestera bättre och att det kan vara en 

sjätte utespelare för laget under matcherna. Detta skulle betyda att åskådarna kan påverka de 

spelande lagens prestationsnivå som vidare skulle påverka dimensionen matchen. Det är 

ingenting som Ko et al. (2011) teori behandlar och bör därför ställas kritisk mot modellen.  

 

5.2 Kompletterande tjänster 

Samtliga respondenter som deltog i studien berättar att de har kompletterande tjänster vid sina 

matcharrangemang. Ko et al. (2011) nämner att med kompletterande tjänster kan 

idrottsorganisationer skapa mervärde för åskådarna under matcharrangemangen. Det betyder 

att alla sju innebandyföreningar försöker skapa mervärde med hjälp av kompletterande 

tjänster. Dock framgår det från intervjuerna att de som arbetar mer aktivt med sina 

kompletterande tjänster och försöker utveckla dessa kontinuerligt är IK Sirius IBK, IBF Falun 

och Storvreta IBK. Det som även är gemensamt för dessa tre innebandyföreningar är att de 

har ökat sina publiksnitt från säsongen innan. Storvreta IBK började efter flyttet till nya 

arenan erbjuda gratis tåg- och bussresor inom Uppsala och från Västerås samt Gävle till 

matcherna, detta är något ingen annan nämnt att de skulle erbjuda. Alla sju respondenter 

berättade att det finns olika slags tävlingar och uppträdanden vid matcharrangemangen och 

det stämmer överens med vad Ko et al. (2011) skriver om att underhållning sker oftast genom 

olika tävlingar och uppträdanden i samband med matchen. Växjö IBK och IBF Falun, vilka 

båda två har ökande publiksnitt berättade att de hade en ”host” eller moderator under 

matcharrangemangen som underhåller publiken. Ko et al. (2011) skriver att underhållning 

skapas genom de kompletterande tjänster, men i studien framgår det även att matchen ger ett 

underhållningsvärde för åskådarna.  

 

I försäljning av mat och dryck förekom stora skillnader mellan de olika 

innebandyföreningarna.  IK Sirius IBK, FC Helsingborg, IBF Falun och Storvreta IBK hade 

restaurang inne i arenan medans de resterande inte hade det. Dock nämnde Växjö IBK, 

Förening 1 och Förening 2 att de hade intresset för att kunna erbjuda bredare utbud av mat 

och dryck men av diverse anledningar inte utvecklat erbjudandet. Enligt Robertson och Pope 

(1999) är mat och dryck en av de viktigaste aspekterna som idrottsorganisationer kan skapa 

positiva upplevelser för åskådare vid matcharrangemangen. Det betyder att förutom de 

kiosker som alla respondenter berättar att de har är det endast IK Sirius IBK, FC Helsingborg, 

IBF Falun och Storvreta IBK som kan erbjuda åskådarna ett brett utbud av mat och dryck. IK 
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Sirius IBK, IBF Falun och Storvreta IBK, vilka alla har ett ökande publiksnitt använder 

restaurangen i sin marknadsföring av matcherna. Enligt Ko et al. (2011) kan mat och dryck 

användas som ett marknadsföringsverktyg för att locka publik till matcherna. Detta kan 

betyda att IK Sirius IBK, IBF Falun och Storvreta IBK har lyckats med sin marknadsföring av 

mat och dryck eftersom de ökat sina respektive publiksnitt. FC Helsingborg använder dock 

inte sin restaurang som ett marknadsföringsverktyg och kan vara en av anledningarna till att 

de har ett sjunkande publiksnitt. 

 

5.3 Interaktion & Utbytesvärde 

Det som är förekommande för samtliga innebandyföreningar är att de är beroende av den 

ideella arbetskraften under matcharrangemangen, då resurserna är begränsade. Dock förekom 

lite skillnader där FC Helsingborg har enbart 50 procent av de som arbetar volontärer, 

eftersom kioskerna och restaurangen bedrivs av en extern aktör. Storvreta IBK hade endast 20 

till 30 volontärer under matchtillfällena då de övriga hade cirka 50 stycken som arbetade 

ideellt under matcharrangemangen. Detta ställer krav på volontärers engagemang för att 

kunna skapa en upplevelse, då Ko et al. (2011) skriver om den centrala delen som personalen 

och volontärerna har för att skapa tjänstevärde. Alla respondenterna var nöjda med 

arbetskraften de har idag och det kan betyda att de inte uppmärksammat något negativt i 

volontärers attityd och beteende. Yoshida och James (2010) menar på att de anställdas attityd 

och beteende har en stor påverkan på de uppfattade värdet av tjänsten. Det kan dock vara 

något som respondenterna inte skulle nämna under intervjuerna för att inte framställa sin 

innebandyförening som sämre.  

 

Endast IBF Falun och Storvreta IBK vilka har de högsta publiksnitten i SSL Herr har en 

supporterklubb. Både IBF Falun och Storvreta IBK hjälpte till i uppstartandet av 

supporterklubbarna. Genom supporterklubbar kan åskådarna känna sig mer tillhöriga och 

skapa nya vänskaper. Ko et al. (2011) skriver att interaktionen som sker mellan åskådarna kan 

öka tjänstevärdet. Detta kan betyda att supporterklubbarna som de flesta lag saknar skulle 

kunna öka den sociala interaktionen mellan åskådarna vilket vidare skulle öka tjänstevärdet. 

För övrigt nämnde två av respondenterna att aktiviteter och tävlingar hjälper åskådarna att 

möta upp och socialisera sig med andra människor. Oväntat var att det var endast några få 

innebandyföreningar som uppfattade att de ger möjligheten till åskådarna att skapa nya 

vänskaper och känna tillhörighet. Yoshida (2017) nämnde att den sociala interaktionen som 
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sker mellan konsumenterna var en del av upplevelsen. Då är det ifrågasättande varför alla 

innebandyföreningar inte erbjuder något som skulle skapa mer interaktion mellan åskådarna. 

Ko et al. (2011) modell belyser interaktionen mellan åskådarna samt med anställda, men 

behandlar inte interaktionen som sker mellan spelarna och åskådarna. Eftersom åskådarna kan 

ses som den sjätte utespelaren blir det en interaktion även där och det kan vara en faktor som 

påverkar tjänstevärdet. 

 

5.4 Miljö 

Både FC Helsingborg och Förening 1 har enligt respondenterna svårigheter med att fylla 

arenan och att det ser tomt ut vid matcherna eftersom de spelar i stora arenor. Även om IK 

Sirius IBK och Storvreta IBK inte nämner att de spelar i en för stor arena. Kan det fortfarande 

betyda att de har svårigheter att fylla arenan då publiksnittet för IK Sirius IBK och Storvreta 

IBK är 828 respektive 1464, då arenan har en kapacitet för 2880 åskådare. Ko et al. (2011) 

påpekade att idrottsarenorna är en central del i skapandet av upplevelsen vid 

matcharrangemangen då den fysiska miljön påverkar de kognitiva och känslomässiga 

tillståndet hos åskådarna. De stora arenorna kan vara en stor bidragande orsak för vissa 

innebandyföreningars låga publiksnitt då alla respondenter nämner att det blir en bättre 

upplevelse när det är nästintill fullsatta läktaren. Alla förutom IK Sirius IBK berättade att en 

närmare fullsatt arena skapar en bra atmosfär. Ko et al. (2011) modell visar att en bra 

atmosfär kan skapa tjänstevärde hos åskådarna. Yoshida och James (2010) nämnde att en bra 

atmosfär kan bestå av ljud, doft, belysning och musik och att detta kan vidare påverka 

spänningen i matchen och den totala upplevelsen. Det som respondenterna berättar kan betyda 

att de flesta föreningar endast tänker på ljudaspekten från åskådarna och inte lika mycket på 

de övriga aspekterna som enligt Yoshida och James (2010) kan förbättra den totala 

upplevelsen. Endast Förening 2 nämnde att de hade köpt nya ljus- och ljudsystem för att 

kunna skapa en bättre atmosfär. Detta betyder att Förening 2 uppmärksammat att belysningen 

kan vara en påverkande faktor för upplevelsen.  

 

Fyra av de sju respondenter nämnde att de hade intresset att skapa en supporterklubb för att 

kunna öka atmosfären under matcherna. Storvreta IBK och IBF Falun vilka har de högsta 

publiksnitten i SSL Herr tog initiativet och har diskuterat med deras supporterklubbar om hur 

de kan skapa en bättre atmosfär. Eftersom både Storvreta IBK och IBF Falun ligger högst upp 

i publikligan samt har ökat kraftigt sina publiksnitt kan det betyda att dessa föreningar har 
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lyckats med att skapa en bra atmosfär genom sina supporterklubbar vilket vidare skapat en 

bättre upplevelse och tjänstevärde för åskådarna. Alla sju respondenter nämnde att de 

anordnar temamatcher, vissa var dock kritiska eftersom dessa innebär oftast gratis inträde för 

åskådarna och att matcherna kan förlora sitt värde framöver. Yoshida et al. (2013) nämnde att 

temamatcher och speciella arrangemang kan bidra till en bättre atmosfär. Dock kan enligt 

berättelserna dessa gratis temamatcher som anordnas leda till att åskådarna inte anser att det 

är värt att betala framöver för matcherna. Under gratismatcherna som anordnas nämner 

respondenterna att det varit nästan alltid slutsålt och bra atmosfär men frågan är om det i 

längden är mer positivt eller negativt att anordna gratismatcher då de inte uppmärksammat 

någon effekt i publikantalet matcherna efteråt. Storvreta IBK skapar tillsammans med sina 

sponsorer temamatcher och enligt respondenten anordnas årligen ett evenemang som är lik en 

företagsmässa med 30 olika företag. Detta kan betyda att det som Yoshida et al. (2013) 

nämnde om speciella evenemang är mer likt det som Storvreta IBK anordnar med sponsorerna 

än de gratismatcherna som övriga innebandyföreningar har.  

 

Det var varierande svar om hur respondenterna uppfattade arenans funktionella och estetiska 

komponenter. Studien visade att om en innebandyförening byter arena och position inom 

staden kan det ha en negativ påverkan till publiksnittet. Detta kan betyda att för vissa 

innebandyföreningar en flytt till en större arena där de funktionella och estetiska 

komponenterna är bättre inte alltid är lönsamt om man vill behålla åskådarna. Endast Växjö 

IBK som har ett ökat publiksnitt nämnde att arenan var byggt för enbart innebandyn. Yoshida 

et al. (2013) nämner att tillgängligheten av sittplatser och hur de är placerade kunde påverka 

upplevelsen. Det kan betyda att arenan som är designad för enbart innebandyn kan vara till en 

fördel i skapandet av upplevelsen. IBF Falun och FC Helsingborg skiljer sig från de övriga 

innebandyföreningarna som deltog i studien med att ha en jumbotron i arenan. IBF Falun 

nämnde att jumbotronen skapar bättre atmosfär, medans FC Helsingborg hade hinder att 

kunna använda den fullt ut. Ko et al. (2011) visade att resultattavlan hade betydelse för 

åskådarnas uppfattade värde eftersom den kan användas till bland annat underhållning. Detta 

kan betyda att en anledning till IBF Faluns ökade publiksnitt är att åskådarna upplevt 

jumbotronen som underhållande, medans FC Helsingborg med sitt sjunkande publiksnitt har 

inte fått någon effekt med jumbotronen.  
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6. Slutsats 

I detta kapitlet redogör vi för de slutsatser vi har kommit fram till utifrån studiens problem, 

syfte och resultat i tidigare kapitlen. 

 

Syftet med denna uppsats var att, genom en jämförelse av innebandyföreningar i SSL Herr 

undersöka om det finns faktorer i deras matcharrangemang, i sådana fall vilka, som har 

påverkat förändringen i publiksnittet. Denna studie visar att innebandyföreningarna i SSL 

Herr som har en restaurang inne i arenan och använder den i marknadsföring av matcher har 

en positiv förändring i publiksnittet. Genom att kunna erbjuda mat och dryck medans 

åskådarna kan samtidigt se matchen kan vara en faktor som påverkat förändringen i 

publiksnittet. Det är ifrågasättande varför det finns innebandyföreningar i SSL Herr som har 

restaurang inne i arenan men inte använder den för att locka befintliga samt potentiella 

åskådare till matcherna. Den negativa förändringen i publiksnittet som hälften av SSL Herr 

innebandyföreningarna har kan bero på att de stora men tomma arenorna inte är attraktiva för 

åskådarna, vilket vidare tenderar till en sämre atmosfär under matcherna. Detta i sin tur kan 

leda till att lagen presterar sämre utan den sjätte utespelaren. Istället för att ha en stor mängd 

sittplatser kan de funktionella och estetiska komponenterna ha en större påverkan till 

upplevelsen och publiksnittet. Dock kan detta vara problematiskt eftersom arenorna de flesta 

innebandyföreningar spelar i är inte byggda för enbart innebandyn. Om 

innebandyföreningarna har en egen arena och resurser, har studien visat att jumbotron kan 

vara ett sätt att arbeta för att skapa en bättre atmosfär, vilket vidare kan öka publiksnittet om 

den användas aktivt.  

 

Studien visade att det är problematisk för innebandyföreningar som konkurrerar med övriga 

aktörer i närområdet att planera sina matchdagar och tider. Innebandyn kommer i flera städer i 

andra eller tredje hand och därför kan den geografiska positionen vara en faktor till förändring 

i publiksnittet. Samtliga innebandyföreningar anordnar olika slags tävlingar och underhållning 

under matcharrangemangen och vi kunde inte identifiera att tävlingarna eller underhållningen 

skulle skilja markant för att kunna vara en orsak till förändringen i publiksnittet. Däremot var 

det innebandyföreningar med ökat publiksnitt som hade en ”host” för att ta tävlingarna och 

underhållningarna till en ny nivå och därför kan det finnas en samband mellan en ”host” och 

förändring i publiksnitt. Studien visade att gratismatcherna innebandyföreningarna i SSL Herr 

anordnar har ett högt publiksnitt och näst intill fullsatta arenor, men att dessa inte givit effekt 
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till matcherna framöver i publikantalet. Det kan betyda att innebandyföreningarna inte lyckats 

skapa tjänstevärde med de olika dimensionerna för åskådarna vid gratismatcherna för att 

skapa en större lojal bas av åskådare.   

 

Samband kunde ses mellan supporterklubbar och innebandyföreningar vilka har ökande 

publiksnitt samt ligger högst upp i publikligan. En supporterklubb som kommunicerar med 

innebandyföreningen kan vara en faktor som skapar en bättre atmosfären och högre 

publiksnitt. Vidare ger supporterklubben möjligheten för åskådarna att socialisera sig och 

skapa nya vänskaper vilket kan skapa tjänstevärde och fler återkommande åskådare. 

Intressanta med studien är att vissa av innebandyföreningar verkar lämna ansvaret för att 

skapa en bra atmosfär till åskådarna och är inte underförstådda med att de själva kan påverka 

atmosfären inne i arenan. Det framgår i studien att innebandyföreningar kan modifiera sitt 

spel till att skapa stämning och attraktionsvärde för idrotten till åskådarna. Dock måste det tas 

i beaktning att innebandyföreningen som gör det är ett lag som vunnit fem SM-guld. 

Föreningar som inte presterar lika bra sportsligt kanske inte kan modifiera sin spelstil endast 

för att skapa ett bättre underhållningsvärde eftersom det kan vara mer resurskrävande.  

 

I studien framgår det att innebandyföreningarna i SSL Herr som ständigt utvecklar sina 

matcharrangemang har ett ökat publiksnitt. Åskådarna utgör en aktiv roll i tjänsteerbjudandet 

genom att dem är med i skapandet av prestation såväl som arrangemanget. För att skapa ett 

tjänstevärde för åskådarna krävs det därför ett samspel mellan prestationen på planen, 

arrangemangen i arenan och åskådarna i arenan. De innebandyföreningar som ständigt 

utvecklar sina matcharrangemang har insett att det krävs ett samspel mellan dessa 

komponenter genom att göra innebandyn till mer underhållande. Det kan däremot finnas en 

risk för att matcharrangemanget påverkar prestationerna och blir som ett komplement för att 

skapa tjänstevärde hos åskådarna. Dock är det inget som framkommer i studien. 

 

Resultaten är baserade utifrån sju av de 14 innebandyföreningar i SSL Herr på grund av tids- 

och resursbrist. Om vi hade intervjuat samtliga föreningar från SSL Herr hade vi troligen 

kunnat finna fler samband och skillnader mellan innebandyföreningars matcharrangemang 

som har påverkat förändringen i publiksnittet.  
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7. Avslutande diskussion 

Problematiken att locka åskådare till idrottsarrangemang är inte endast ett fenomen inom 

innebandyn, utan det gäller i stor utsträckning alla idrotter i Sverige. Sju av de tio största 

idrottsserierna i Sverige publikmässigt har ett sjunkande publiksnitt (se bilaga 2). Detta 

betyder att det finns ett stort problem inom den svenska idrottssektorn att få människor att gå 

på idrottsarrangemang. Detta blir än mer problematisk för idrottsföreningar som bedriver en 

elitverksamhet men har mindre intäkter, eftersom dessa föreningar kan behöva betala bland 

annat spelarlön, rese- och arenakostnader. De större idrotterna kan däremot ha större intäkter 

från till exempel sponsorer och tv-avtal och blir därmed inte lika beroende av förändringen i 

publiksnittet. Genom de minskade intäkter som åskådarna generar kan det leda till att 

idrottsföreningar måste öka medlemsavgifter, vilket i slutändan kommer strida emot idrottens 

värdegrund om att idrott är för alla. I den mån att alla inte kommer ha möjligheten att delta 

utifrån deras ekonomiska förutsättningar om det blir för kostsamt att delta i föreningsidrotten. 

 

Innebandyföreningar i SSL Herr är ett tydligt exempel där kommersialisering har medfört att 

det ställs större krav att bemöta åskådarnas efterfrågan för att kunna öka eller behålla intäkter 

som åskådarna genererar. Det som vår studie visade är att det finns brister i 

innebandyföreningars matcharrangemang vilket kan betyda att åskådarnas efterfrågan inte har 

bemötts som vidare orsakat minskat publiksnitt. Det som präglar den svenska idrottssektorn i 

stort är att den är beroende av den ideella arbetskraften (Peterson, 2004). En minskning av den 

ideella arbetskraften skulle medföra konsekvenser som ökade kostnader för 

idrottsföreningarna. Eftersom idrottsföreningarna lever i en förändrad miljö är det 

oförutsägbart hur framtiden kommer att se ut inom idrottssektorn. 

 

7.1 Förslag till vidare studier 

Vi har i vår studie jämfört innebandyföreningars matcharrangemang och faktorer som har 

påverkat förändringen i publiksnittet i SSL Herr. Eftersom vår studie var inriktad mot 

innebandyföreningar i SSL Herr samt hur de utformar sina matcharrangemang, vore det 

intressant att undersöka hur åskådarna uppfattar matcharrangemangen som 

innebandyföreningarna erbjuder. Vidare skulle resultatet från vår studie kunna jämföras till 

andra åskådaridrotter i Sverige som har ett lågt och sjunkande publiksnitt, om det finns 

skillnader i hur idrottsföreningarna försöker skapa tjänstevärde för åskådarna.  
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Bilaga 1 
 

Lag  Sportsliga 

resultat 

Publiksnitt Publikliga 

Storvreta IBK 1 (4) 1 464  (1 296) 2 (3) 

IBF Falun 2 (1) 1 761  (1 555) 1 (1) 

Pixbo Wallenstam IBK 3 (7)    504     (510) 14 (14) 

Linköping IBK 4 (5)    759     (669) 8 (12) 

Mullsjö AIS 5 (3)    940  (1 153) 5 (4) 

Växjö IBK 6 (2) 1 068     (980) 4 (6) 

FC Helsingborg 7 (8)    862  (1 020) 6 (5) 

IBK Dalen 8 (6) 1 254  (1 301) 3 (2) 

IK Sirius IBK 9 (9)    828     (737) 7 (8) 

Jönköpings IK* 10 (-)    552     (373) 13 (-) 

Höllvikens IBF 11 (12)    607     (628) 10 (13) 

IBF Örebro* 12 (-)    750     (476) 9 (-) 

AIK IBF 13 (10)    576     (697) 11 (10) 

Team Thorengruppen SK 14 (11)    553     (703) 12 (9) 

(Svenska innebandyförbundet, 2017a, 2017b, 2018) 

Sportsliga resultat visar tabellplaceringen under säsongen 2017/2018. 

Publiksnittet visar respektive lagens publiksnitt för hemmamatcher. 

Publikligan visar placeringen publikmässigt. 

* är de lag som spelade i allsvenskan (serien under SSL Herr) under säsongen 2016/2017. 

Siffrorna inom parentes innefattar säsongen 2016/2017. 

Pilarna visar om publiksnittet ökat eller sjunkit. 
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Bilaga 2 
 

 

  (Edlund Jönsson, 2018) 

 

 

 

 


