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Förord 
 

När vi skrev de första orden i denna uppsats hade vi ingen aning om vad vi gett oss in på. 

Resan genom upplevelsernas underbara värld har varit långt mer omfattande, lärande, 

intressant och inspirerande än vi någonsin kunnat ana. Vi har under de 20 veckor arbetet 

pågått fått ta del av en värld som vi för endast en termin sedan knappt hade reflekterat kring. 

Arbetet har för oss själva varit mycket givande och vi hoppas att även du som läsare ska finna 

det intressant. 

 

Vi vill först och främst tacka Leksands IF. Utan den tid och information de har givit oss hade 

arbetet aldrig varit möjligt. Vi vill även rikta ett stort tack till vår evigt inspirerande 

handledare, dr Lars Ekstrand, för alla diskussioner, för all feedback och för all handledning 

han bistått med under resans gång. 

 

 

Trevlig Läsning! 

 

 

 

 

 

 

Anders Bergström   Mikael Fagrell 

                  a_bergstrom@live.se                 m.fagrell@gmail.com 



 

Abstract 
 

The world economy is facing a paradigm shift. In today’s fast paced information society 

companies will find it increasingly difficult to differentiate themselves based on price only. 

As our materialistic standard peaks people will seek to fulfil softer needs such as dreams and 

fantasies. Simultaneously people need a break from everyday life, a way to disconnect from 

the stress and boundaries of western lifestyle, we seek experiences. 

 

Side by side with the economic evolvement commercialization in sports has significantly 

increased during the last ten years. What once were non-profit organizations are today big 

companies. Sports engage people and makes emotions flow, a visit at an ice hockey arena 

offers a break from the boring everyday life and it provides us with an experience. Ice hockey 

organizations are according to us indeed in the experience delivery business, hence they need 

to act accordingly. 

 

This thesis explores the world of experiences and connects it with the visit at an ice hockey 

arena, specifically Ejendals Arena, Leksand. The purpose of the thesis is to study how 

Leksands IF today create experiences and then compare it with the experience creating 

theories and finally to suggest how Leksands IF should proceed in order to offer their guests a 

complete experience. This has been achieved by studying literature, conducting observations, 

conversations and discussions. Since the connection between experience economy and sports 

is relatively unexplored this thesis has taken an explorative form. 

 

In the last part of this thesis we suggest a range of different proposals on how Leksands IF 

should act to position themselves in the emerging experience economy. If Leksands IF 

succeeds with this we are confident that the connection between their performance and 

spectators will diminish along with the staged experience appealing to a far wider range of 

people then today. The benefits of this will be seen both in turnovers and in the number of 

guests. 

 



 

Sammanfattning 
 

Världsekonomin är inne i ett skifte. Det blir svårare och svårare att differentiera sig med pris i 

dagens snabba informationssamhälle samtidigt som människor söker fylla andra och mjukare 

behov än de rent materialistiska. Människor söker ett avbrott från vardagen, ett sätt att koppla 

bort den stressade och inrutade livsstilen som idag präglar västvärlden, vi söker upplevelser. 

 

Parallellt med den ekonomiska utvecklingen i samhället har kommersialiseringen inom 

idrotten de senaste 10 åren tagit fart på allvar, vad som en gång var en ideell verksamhet är 

numera storföretag. Idrott engagerar och får känslor i svall, ett besök på en ishockeyarena 

erbjuder oss ett avbrott i vardagen och ger oss en upplevelse. Ishockeyklubbar befinner sig 

enligt oss i allra högsta grad i upplevelseindustrin och bör därmed agera utifrån detta. 

 

Uppsatsen forskar kring ämnet upplevelser och kopplar samman det med besöket på en 

ishockeyarena, mer specifikt ett besök i Ejendals Arena, Leksand. Syftet med rapporten är att 

studera hur Leksands IF arbetar med upplevelser och jämföra detta med teorin samt att ge 

förslag på hur Leksands IF ska arbeta med upplevelser i framtiden för att kunna erbjuda en så 

stark upplevelse som möjligt. Detta har uppnåtts genom litteraturstudier observationer, samtal 

och diskussioner. Då kopplingen mellan upplevelseekonomin och idrott är relativt outforskad 

har vårt arbete tagit en utforskande karaktär. 

 

I uppsatsens avslutande del kommer vi fram till en rad konkreta förslag på hur Leksands IF 

bör arbeta och vad vi anser att de skall göra för att kunna erbjuda sina gäster en starkare 

upplevelse än de idag gör. Om Leksands IF lyckas med detta är vi övertygade om att den 

sportsliga framgångens koppling till publiksiffrorna kommer att minska samtidigt som långt 

fler än de som idag gästar Ejendals Arena kommer att bli intresserade av ett besök. Följden 

blir att Leksands IF kommer se positiva effekter i såväl omsättning som besöksstatistik. 
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1  Prolog 

 

 

i inleder uppsatsen med ett bakgrundskapitel där vi redogör för hur 

upplevelseekonomin växt fram och hur vi menar att idrott kan kopplas till 

upplevelseindustrin. Diskussionen i kapitlet mynnar ut i vår huvudsakliga 

forskningsfråga och syftet med uppsatsen. Vi redogör även för uppsatsens avgränsning och 

slutligen tillhandahåller vi en liten läsguide. 

 

 

1.1  Upplevelseekonomin är här! 

I dagens informationssamhälle flödar information oerhört snabbt. Internet har gett 

konsumenter ett överlägset verktyg att jämföra olika företag och produkter med varandra. 

Samtidigt har det lett till att företag enklare och snabbare än någonsin tidigare kan kopiera ett 

konkurrerande företags lösningar. Det fungerar inte längre att lägga till ett par extra 

funktioner till sin produkt för att vara unik, det kopieras inom ett par dagar eller kanske bara 

på ett par timmar. En konkurrensfördel som gör ont när den släpps på foten är inte längre en 

konkurrensfördel. Konkurrensfördelar väger idag inte mer än en fjärils drömmar, det handlar 

om mjuka värden som image, drömmar, passioner och fantasier, eller kort sagt – upplevelser. 

(Nordström & Ridderstråle 1999).  

 

Världsekonomin är inne i ett skifte. Detta är egentligen inget konstigt och har historiskt sett 

skett med jämna mellanrum. Under 1700-talet arbetade 80% av USA:s befolkning inom 

jordbruket, idag är den siffran nere i 3%. På den tiden kretsade ekonomin kring råvaror 

utvunna ur naturen. Sedan, på 1800-talet, kom den industriella revolutionen och i takt med 

den ökade automatiseringen började jordbrukssamhället dö ut. Detta blev ett faktum i början 

av 1900-talet genom den snabba tekniska utvecklingen i fabriker. Massproduktionen av varor 

i samband med den tekniska utvecklingen, som gjorde att behovet av arbetskraft snabbt sjönk, 

ledde ekonomin mot en ny fas. Den ekonomiska kraft som industrisamhället byggde upp 

tillsammans med det enorma antalet varor som producerades ledde till att efterfrågan på 

tjänster började stiga och på 1950-talet sysselsatte tjänstesektorn för första gången mer än 

50% av USA:s arbetskraft. Nu är den siffran uppe i 80%. (Pine & Gilmore, 1999) 

 

Idag möts tjänsteekonomin av samma hot som tidigare fått varu- och jordbruksekonomin på 

fall. Det blir svårare och svårare att differentiera sin tjänst och företagen konkurrerar allt mer 

genom pris, pris och pris. Första gången gratis, få en extra om du använder tjänsten nu, teckna 

en tjänst och få diverse varor på köpet, bonusar och mängdrabatter. Att skapa ett verkligt 

konkurrenskraftigt mervärde för kunden blir allt svårare. Den kanske största anledningen till 

denna utveckling är Internet. Friktionsfria transaktioner, omedelbara prisjämförelser i realtid 

mellan en myriad av källor och möjligheten att fatta ögonblickssnabba beslut gör att 

V 
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tjänstemarknaden mer och mer liknar den för råvaror. Men även att företagen själva i allt 

större grad automatiserar det som tidigare varit tjänster, och därmed får tjänsten att mer och 

mer likna en vara, pekar mot att tjänsteekonomin lever farligt. (Pine & Gilmore, 1999) 

 

Så vad kommer sen? Upplevelser. Där råvaror är fungibla, varor är gripbara, tjänster är 

ogripbara skapar upplevelser ett minne och däri ligger också värdet. En bra 

upplevelseleverantör ger helt enkelt sina gäster en wow-upplevelse. De skapar ett mervärde 

hos individen över en långt längre tid än enbart en vara eller tjänst kan, den skapar något att 

tänka tillbaks på och prata om med vänner eller runt middagsbordet i månader och år framåt. 

Resultatet blir att företag som bäddar in sina produkter i upplevelser kan ta ut ett långt högre 

pris för dem samtidigt som kunderna med mycket större sannolikhet kommer att återkomma 

till företaget i framtiden. Anledningen är att upplevelsen kunden får när den konsumerar 

produkten i sig skapar ett mervärde. (Pine & Gilmore, 1999) 

 

Ta en kopp kaffe som exempel. Själva bönorna, råvaran, som krävs för att brygga en kopp 

kaffe kostar inte mer än ett par ören. Mal och paketera bönorna, gör dem till en vara och sälj, 

priset för en kopp stiger nu till ett par kronor. Om du nu gör en tjänst av varan, brygger en 

kopp kaffe och säljer den på ett café, så kommer samma mängd bönor att inbringa runt 20kr. 

Men paketera istället in kaffet i en upplevelse och en kund kan med glädje betala över 50kr 

för samma mängd bönor som odlaren fick några ören för – och ändå vara nöjd med köpet! 

(Pine & Gilmore, 1999) 

 

Att upplevelseindustrin är en faktor att räkna med i dagens ekonomi behöver inte ifrågasättas 

längre. Redan 2003 när det för första gången i Sverige togs fram siffror angående 

upplevelseindustrins betydelse så visade det sig att den branschen hade 9% högre tillväxt än 

andra industribranscher (DN, 2004). 2007 omsatte upplevelseindustrin i Sverige 485 miljarder 

kronor samt sysselsatte 280 000 människor (Nätverket för Upplevelseindustrin, 2008). 

 

1.2  Idrott hör till upplevelseindustrin 

Det finns många olika typer av upplevelser som ett företag kan möjliggöra. En bransch som i 

allra högsta grad erbjuder upplevelser är idrotten. Idrott ger oss underhållning och spänning i 

vardagen, den berör och får känslor i svall. Glädje, sorg, eufori, hopp, förtvivlan, längtan, 

ilska och kärlek. Alla är de känslor man hittar på en idrottsarena och alla är de känslor som 

bidrar till skapandet av en upplevelse. Såhär beskriver Riksidrottsförbundet (RF, 2002) ett 

besök på en idrottsarena; 

 

”Alla kulturer i alla tider har sina hjältar. Våra hjältar är 

idrottsstjärnorna. Det finns ett stort värde i att vi lämnar TV-

soffan för att gå på match och se levande idrott. På läktaren 

lever vi med och kan ikläda oss rollen som experter. Vi jublar 

tillsammans med tusentals andra. I motgång stämmer vi in i en 

kollektiv klagosång. En match, en tävling, är aldrig given på 

förhand. Ovissheten ger spänning och dramatik. Mellan 
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Antal idrottsföreningar i Sverige (källa: RF 2002:6

 ) 

åskådarna finns ett otvunget umgänge och ofta uppstår sociala 

nätverk som betyder mycket för individerna.” (RF, 2002:6) 

 

Så har det alltid varit, även om organisationerna bakom lagen idag ser väldigt annorlunda ut 

jämfört med förr. Idrott är den rörelse i Sverige 

som engagerar flest människor, den består av 

över 20 000 föreningar med över 3 miljoner 

medlemmar. Det är kort sagt en verklig 

folkrörelse. Det hela började 1903 då ”Svenska 

gymnastik- och idrottsföreningarnas 

riksförbund”, senare Riksidrottsförbundet, 

bildades. Detta till följd av att organiserad 

idrott hade blivit allt vanligare inom 

framförallt militär och medelklass. (RF, 2002)  

1921 fanns över 1000 idrottsföreningar och 

rörelsen växte snabbt. 1937 bestod RF av 5000 

föreningar och 1953 av hela 10 000 föreningar. Idrotten är en del av vårt kulturarv, miljontals 

människor har gått i den idrottsliga skola som utbildat oss i demokrati, ledarskap, respekt för 

regler och rent spel. (RF, 2002) 

 

Men idrotten har snabbt förändrats under de senaste decennierna. För även om de ideella 

ledarna fortfarande utgör ryggraden för svensk idrott, deras bidrag till idrotten omräknat i lön 

är ca 15 miljarder per år (RF, 2002), så har elitidrotten utvecklats till att bli en i allra högsta 

grad kommersiell verksamhet med många andra mål än rent sportsliga. Elitidrottsföreningarna 

bedrivs idag som vilket annat storföretag som helst och därmed måste allt större hänsyn tas till 

ekonomiska mål. Lindfelt (2000) menar att den här utvecklingen började på allvar 1995 

genom Bosmanfallet
1
 men tog verklig fart 1999 då RF beslöt om fri organisationsform, det 

blev nu tillåtet att bolagisera verksamheten.  

 

Den idrott i Sverige som vi anser har utvecklats mest under senare år med avseende på ökad 

kommersialisering är ishockeyn. Detta är mycket tack vare de nya evenemangsarenor som 

växt fram hos elitföreningarna med i många fall stora uppsving i bl a omsättning och 

publiktillströmning som resultat. Exempelvis så har det totala antalet besökare på 

elitseriearenorna ökat med över 50%, från ~1.3 miljoner till ~2 miljoner, de senaste 10 åren 

(Svenska Ishockeyförbundet, 2008). Anledningarna till detta kan naturligtvis vara många, 

men vi anser att en stor anledning är just förutsättningarna för nya upplevelser som arenorna 

skapar. Istället för att sitta på trötta och hårda träbänkar får nu gästerna sitta i skönt vadderade 

stolar, istället för en korv i pausen kan man nu avnjuta en 3 rätters middag samtidigt som man 

ser matchen, istället för att sitta och frysa i en kall islada kan man nu sitta i en bastu och se på 

skådespelet – vilka upplevelser! 

 

                                                
1 Bosmanfallet förklaras i kapitel 3.2 
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"I Sverige har de senaste 10-15 åren detta framförallt fått 

genomslag inom hockeyn. Kanske initierat med Globenbygget, 

men absolut accentuerat i form av uppförandet av nya 

’upplevelsearenor’ ... i syfte att attrahera den upplevelsekåta 

medelklassfamiljen med stålar på fickan att köpa såväl 

popcorn som amerikainspirerade souvenirer" (Porsfelt, 2005) 

 

En ishockeyförening där effekten av en toppmodern evenemangsarena tydligt kan ses är 

Leksands IF (LIF). Föreningen invigde 2005 Ejendals Arena och samma år ökade 

omsättningen med 46 mkr jämfört med säsongen innan, en ökning med 94%. Naturligtvis är 

det bara en del av ökningen som kan hänföras till ökad publiktillströmning.  Siffrorna är helt 

klart intressanta, men ur vårt perspektiv väcker de snarare ett antal frågor och funderingar. 

Vilka är dessa nytillkomna gäster? Är det samma personer som annars ändå skulle ha gått och 

sett hockeymatchen eller har man lyckats locka en helt ny målgrupp? Om man har det, hur 

länge kittlar de här nya upplevelserna de nya gästerna? Helt klart är att den inte gör det för 

evigt! Så hur ska Leksands IF gå vidare för att behålla och kanske till och med öka antalet 

besökande gäster? Vi är övertygade om att man måste bygga vidare och utveckla upplevelsen 

för att kunna hålla uppe denna positiva trend. Pine & Gilmore (1999) menar också att ju fler 

gånger du upplever något desto mindre uppskattar du upplevelsen, ”been there, done that”. 

Upprepning och slentrian innebär helt enkelt att upplevelsen långsamt dör ut. 

 

Det är dock viktigt att man aldrig glömmer kärnprodukten, som i det här fallet faktiskt är en 

ishockeymatch. Det drama i tre akter som utspelar sig på isen mellan två lag. Själva matchen 

är historiskt sett anledningen till att människor har besökt arenorna, mycket mer upplevelse än 

så har inte föreningarna kunnat erbjuda. Naturligtvis är då det sportsliga resultatet viktigt, det 

är roligare att vinna än att förlora! Om man studerar besöksstatistik hos elitföreningarna i 

Sverige och jämför det med deras idrottsliga prestation så finner man ett tydligt mönster. 

Idrottslig framgång ger ökad tillströmning av besökare, samtidigt som ett sämre idrottsligt 

resultat verkar gå hand i hand med lägre publiksiffror. Men måste det vara så eller går det att 

minska kopplingen mellan resultat och antal besökare? 

 

Ovanstående problemdiskussion mynnar ut i det vi anser vara vår huvudsakliga 

forskningsfråga. Vi avser inte svara på frågan i uppsatsen då detta naturligtvis är omöjligt, den 

fungerar istället som en övergripande tankegång genom vårt arbete; 

 

Hur skapas en sådan upplevelse runt en ishockeymatch att 

publiken fyller arenan oavsett lagets prestation på isen? 

 

1.3  Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera Leksands IF:s arbete med de upplevelser de möjliggör 

för att sedan analysera dessa utifrån de teorier som finns kring upplevelser och komma med 

förslag på hur Leksands IF ska agera för att ta steget fullt ut in i upplevelseindustrin. 
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Under arbetets gång framgick det även att vi själva skulle bli tvungna att utveckla förhållandet 

mellan upplevelseekonomi och idrott. Detta har kommit att bli ett viktigt delsyfte i uppsatsen 

för att kunna svara på huvudsyftet. 

 

1.4  Avgränsning 

Vi väljer att avgränsa oss enbart till upplevelsen under och kring en hockeymatch. Vi tänker 

inte gå in djupare på alla de evenemang som arenan kan användas till utanför den idrottsliga 

verksamheten. 
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1.5  Fortsatt disposition och läsguide 

 

Tillvägagångssätt 

Här beskriver vi hur vår forskningsprocess har gått till. 

 

Inledande diskussion 

Kapitlet ger en härledning till hur utvecklingen inom ekonomin och idrotten lett fram till att 

Leksands IF idag befinner sig i upplevelseindustrin. 

 

Vad är en upplevelse? 

Vi härleder här ur ett vetenskapligt perspektiv vad en upplevelse egentligen är och vilka olika 

typer av upplevelser som går att urskilja.  

 

Påverkansfaktorer för upplevelsen 

Detta är det första kapitlet i uppsatsen där vi som författare på allvar kommer in i 

diskussionen med våra egna tankar och reflektioner. Vi jämför vad teorin säger angående 

påverkansfaktorerna för upplevelsen och hur Leksands IF arbetar med dessa idag samt 

anpassar teorierna utefter uppsatsens forskningsområde. 

 

En plattform byggs upp 

Här tillämpar vi vad som resonerats fram ovan i uppsatsen på Leksands IF. Vi använder den 

kunskap vi själva erhållit genom litteraturstudier, diskussioner och observationer för att skapa 

mer konkreta förslag på hur vi menar att Leksands IF ska agera för att ta steget in i 

upplevelseindustrin. Kapitlet består uteslutande av författarnas egna resonemang. 

 

Epilog 

I uppsatsens avslutande kapitel återkopplar vi till vårt syfte och resonerar kort kring huruvida 

det uppnåtts eller inte. Vi ger även några korta reflektioner kring arbetet samt ger förslag på 

fortsatta studier inom området.  
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2  Tillvägagångssätt 

 

 

 detta kapitel redogör vi för hur denna studie har utförts. Vi börjar med att förklara hur 

problemområdet växte fram för att sedan berätta hur den litterära och empiriska studien 

utförts. Avslutningsvis redogör vi även för hur vi bearbetat och presenterat det som 

framkommit under arbetets gång. 

 

 

2.1  Att förstå problemet 

Efter att som både åskådare och utövare ha följt utvecklingen inom den svenska ishockeyn de 

senaste årtiondena och därmed också sett den växande kommersialiseringen inom ishockey 

föddes ett intresse av att studera idrotten i detta sammanhang djupare. Vi tog därför kontakt 

med Leksands IF för att undersöka om ett intresse för samarbete fanns, vilket det gjorde. Att 

valet föll på Leksands IF berodde på flera saker. Dels för att det är en förening som berör och 

engagerar, både för oss personligen och i allmänhet, och dels för att de är en förening med 

uttalad elitsatsning och en modern evenemangsarena. Efter en tids diskuterande och bollande 

av idéer med såväl handledare som representanter från Leksands IF växte ett beslut kring 

forskningsområde fram; upplevelsen vid en ishockeymatch. 

 

Den forskningsfråga vi valde att utgå ifrån blev hur Leksands IF ska arbeta för att skapa en 

sådan upplevelse runt en hockeymatch att besökarna fyller arenan oavsett lagets prestation på 

isen. För att komma fram till detta började vi med att studera den befintliga teorin inom 

upplevelseområdet. Det framgick dock ganska snart att den teoretiska kopplingen mellan 

upplevelser och idrott var i det närmaste obefintlig. Exempelvis kan nämnas att KK-stiftelsen 

(2001) medvetet valt att utelämna idrott i deras diskussion kring upplevelseindustrin, även 

Pine & Gilmore (1999) talar sparsamt om kopplingen till idrott i den teori om upplevelser de 

för fram, likaså väljer Mossberg (2003) att till stor del utelämna idrotten i hennes diskussioner 

kring upplevelser. Det stod efter en tids sökande därmed klart för oss att det här fanns en 

lucka inom forskningen att fylla och vi insåg att vi själva skulle bli tvungna att definiera 

kopplingen mellan upplevelseteorin och idrott, vilket enligt Patel & Davidson (1994) är 

karaktäristiskt för en explorativ forskningsansats.    

 

Utefter våra samtal med, och besök hos, Leksands IF så märkte vi att det saknades en 

förståelse och kunskap för teoretiska begrepp och metoder inom området upplevelser. Det 

stod under arbetets gång allt mer klart för oss att det dessutom saknades ett gemensamt språk 

avseende arbetet med upplevelser. Risken med detta är att man inte förstår varför vissa grepp 

faller väl ut och andra inte. För mycket av LIF:s arbete idag kan väl kopplas till teorierna 

kring upplevelser och mycket av det de gör fungerar bra. Men med en förståelse för varför 

I 
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resultaten av olika aktiviteter skiljer sig tror vi att Leksands IF i en mycket högre grad kan 

träffa rätt direkt och därmed bli effektivare i sitt arbete. 

 

2.2  Litteraturstudien 

När problemområdet var inringat så satte vi oss ner för djupare studier av den litteratur som 

fanns inom området upplevelser för att därmed skapa en tydligare förståelse för 

upplevelseekonomins begreppsapparat. Urval av litteratur kom främst från rekommendationer 

från vår handledare och sökningar i databaser. Sökord vi använde oss av var bl a 

upplevelseekonomi, upplevelseindustri, upplevelser, evenemang och event, ofta med tillägg 

av orden idrott eller sport. Detta var egentligen den första delen i vår forskningsprocess och 

det vi fann var en vetenskaplig lucka att fylla, det vill säga hur teorierna kring upplevelser kan 

kopplas samman med idrott. En lucka i forskningen av detta slag indikerar också, enligt 

Backman (1998), att det finns en relevans i den tänkta problemställningen. Efter att ha 

fördjupat oss i och definierat begrepp inom upplevelseteorin valde vi ut de begrepp som enligt 

oss kunde vara tillämpbara för att koppla samman idrott och upplevelser. De delar av 

litteraturen som vi valde ut som mest relevanta är också de delar som arbetet kom att kretsa 

kring i fortsättningen, dels för att förstå och koppla Leksands IF:s arbete idag med upplevelser 

och dels för att slutligen kunna komma med egna tankar och förslag till hur de ska arbeta för 

att skapa en total upplevelse.      

 

2.3  Den empiriska studien 

För att få en inblick i hur Leksands IF arbetar idag träffade vi vid flertalet tillfällen 

representanter från LIF och förde samtal med dessa. Den första vi träffade var Leksands IF:s 

VD Håkan Åman och den andra var Christer Plars som är försäljnings- och marknadschef. 

Båda är personer som vi ansåg ha god kunskap om LIF och därmed kunde ge oss den 

information vi sökte. Vi förberedde diskussionsområden inför mötena med representanterna 

för att på så sätt kunna hålla samtalen inom ramarna för vårt arbete men vi gav ändå 

respondenterna gott om utrymme för egna reflektioner för att förstå deras sätt att tänka. Detta 

sätt att föra samtal på kan liknas med det Lantz (2007) kallar riktade öppna intervjuer. 

Samtalen har spelats in för att vi lättare ska kunna ta del av diskussionen och för att vi senare 

ska kunna lyssna på dem igen.  

 

Vi har även fört samtal med Niklas Olovzon som arbetar med marknadsföring och idrott på 

företaget ”S&B – Sport & Brands”, det är en person vi anser ha god insikt och kunskap om 

ishockey, idrottsevenemang och marknadsföring. Samtal med Olovzon gick till på samma sätt 

som med representanterna från Leksands IF. Även om samtalen med alla respondenter har 

haft samma struktur så har frågorna och diskussionsområdena skiljt sig åt mellan 

respondenterna beroende på deras huvudsakliga kunskapsområden. Det som framkommit 

under samtalen med respondenterna kommer fortsättningsvis att refereras till med enbart 

respondentens namn. 
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För att skapa oss en egen uppfattning om hur Leksands IF arbetar idag har vi gjort 

observationer vid besök i arenan, både i samband med match och när arenan varit tom. Enligt 

Patel & Davidsson (1994) är observationer framför allt användbara inom områden som berör 

beteenden och skeenden i naturliga situationer och de används ofta för att komplettera 

information som samlats in med andra tekniker. Författarna menar att observationer är mest 

användbart inom explorativa undersökningar, vilket vi anser att vårt arbete kategoriseras 

under. 

  

2.4  Hantering av framkommen data 

Arbetet har till stor del gått ut på att bygga en teori för hur Leksands IF ska arbeta med att 

erbjuda sina gäster en helhetsupplevelse. För att åstadkomma detta har vi växelvis använt oss 

av teori, empiri och våra egna tankar. Vi har därför också valt att presentera dessa växelvis i 

den löpande texten. Vi inser att det finns nackdelar med ett sådant förfarande, det kan 

exempelvis ge ett rörigt intryck för läsaren, men vi menar att det med tanke på uppsatsens 

explorativa karaktär blir mycket enklare att följa vårt resonemang genom att blanda de olika 

delarna. Att varva teori, empiri och våra egna tankar på detta sätt menar Wigblad (1997) är 

det bästa sättet att få fram nya vetenskapliga rön, vilket även är syftet med att utföra ett 

explorativt arbete av detta slag.  

 

I den avslutande delen av uppsatsen (kap 6) har vi sedan, med den data som tidigare 

presenterats i form av teori, empiri och egna tankar som grund, presenterat konkreta förslag 

på hur vi anser att Leksands IF ska arbeta med upplevelser. 
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3  Inledande diskussion 

 

 

yftet med detta kapitel är att mer i detalj visa läsaren varför upplevelseekonomin nu är 

här, hur idrotten har utvecklats mot en upplevelseorienterad bransch och 

avslutningsvis hur Leksands IF har utvecklats till att bli en del av denna bransch. 

 

 

3.1  Upplevelseekonomins framväxt 

Som vi tidigare nämnt står ekonomin enligt teoretiker inför ett paradigmskifte. Pine & 

Gilmore (1999) menar att tjänsteekonomin idag attackeras av samma hot som fällt de tidigare 

ekonomierna. De hävdar att det framförallt går att urskilja tre trender som pekar på detta. För 

det första håller internet, med dess ögonblickssnabba informationsflöde och nästintill 

friktionsfria transaktioner, på att slänga marknaden för tjänster rakt ner i den klassiska 

”råvarufällan” med pris som enda konkurrensmedel. För det andra möter tjänstemarknaden ett 

helt nytt hot, fler och fler företag slopar mellanhänder och kommunicerar direkt med 

slutkonsumenterna, vilket ytterligare driver ner priserna på tjänster och driver mellanhänder i 

konkurs. Även här är internet en starkt bidragande faktor. För det tredje så slår nu 

automatisering till med samma kraft mot tjänstesektorn (banker, telefonservice osv) som den 

teknologiska utvecklingen tidigare gjorde mot jordbruks- och varuekonomierna under 1900-

talet. Mossberg (2003) lägger till ytterligare ett skäl då hon menar att intresset för att göra 

saker på vår fritid ökar allt mer. Den ofrånkomliga slutsatsen, enligt Pine & Gilmore (1999), 

är att tjänsteekonomin nått sin topp och att en ny ekonomi är mogen att ta över. 

 

”I en värld som präglas av vetenskap och rationalism, analys, 

effektivitet och pragmatism blir längtan efter och behovet av 

irrationalitet, fantasi och drömmar den givna mottrenden i en 

evig pendelrörelse.” (Wahlström 2002:28) 

 

Det fjärde ekonomiska erbjudandet, efter råvaror, varor och tjänster, är upplevelser. I grund 

och botten handlar det om att tillföra sin produkt ett högre kundvärde genom att engagera 

kunden i en upplevelse när varan eller tjänsten konsumeras. Upplevelser genereras när företag 

medvetet använder deras tjänster som scenen och deras varor som rekvisita för att engagera en 

individ. Upplevelser som ekonomiskt erbjudande skiljer sig lika distinkt från tjänster som 

tjänster gör från varor och varor från råvaror. (Pine & Gilmore, 1999) 

 

 

 

 

S 
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Ekonomiskt 

Erbjudande 
Råvaror Varor Tjänster Upplevelser 

Ekonomi Jordbruks Industriella Service Upplevelse 

Tillvägagångs- 

sätt 

 

Utvinna 

 

Tillverka 

 

Leverera 

 

Iscensätta 

Erbjudandets 

karaktär 

Oskiljbar/ 

Fungibel 

Materiell/ 

Gripbar 

Immateriell/ 

Ogripbar 

 

Minnesvärd 

Nyckelattribut Naturlig Standardiserad Skräddarsydd Personlig 

Leverans- 

metod 

Förvarad 

i stora partier 

Lagerhållna 

efter produktion 

Levereras på 

efterfrågan 

Uppenbaras över 

en tidsperiod 

Försäljare Köpmannen Tillverkaren Leverantören Regissören 

Köpare Marknaden Användaren Klienten Gästen 

Efterfrågad 

faktor 

 

Karaktärsdrag 

 

Egenskaper 

 

Fördelar 

Sensationer/ 

intryck/känslor 
”Economic distinctions” (Källa: Pine & Gilmore 1999:6) 

 

Intresset för att konsumera varor och tjänster avtar och istället koncentreras vårt intresse runt 

emotionellt välbehag. Detta kan bl a härledas till den generellt ökade levnadsstandarden vilket 

gör att vi söker nya saker att spendera våra pengar på. Matkonsumtion kan ses som ett 

exempel där vi i allt större utsträckning söker en upplevelse istället för att enbart mätta vår 

hunger, även modebranschen är ett exempel där vi söker uppfylla ett sekundärt behov snarare 

än att skydda mot väder och vind. (O’dell, 2002) Även Wahlström (2002) pekar på att den 

fysiska överlevnaden i västvärlden är självklar samt att vårt personliga och materiella välstånd 

är så pass högt att det faller sig naturligt att förflytta sig uppåt i den maslowska 

behovstrappan. Vi söker nu gemenskap, uppskattning och självförverkligande – alla 

honnörsord inom upplevelsesamhället (Wahlström, 2002). Anledningen, menar Mossberg 

(2003), är att för en kort stund få komma bort från vardagens tristess och bekymmer. Det 

handlar närmast om att konsumera drömmar, en slags verklighetsflykt som rekreation. 

 

3.2  Idrottens utveckling mot upplevelseindustri  

En viktig milstolpe i utvecklingen av elitidrotten är enligt Lindfelt (2000) beslutet i det s k 

Bosman-fallet, som fattades den 15 december 1995 av EG-domstolen. Jean-Marc Bosman var 

en belgisk fotbollsspelare som stämde sin förra klubb och det europeiska fotbollsförbundet 

eftersom han ansåg att de begränsade hans yrkesutövning. Bosman fick rätt i domstolen vilket 

innebar att de arbetsrättsliga lagar som gäller inom EU, vilka garanterar fri rörlighet för 

personer, arbetskraft, tjänster och varor, också ska gälla professionella idrottare. Elitidrotten 

likställdes därmed med vilken affärsverksamhet som helst och därmed förändrades 

elitidrottens ställning i grunden. (Lindfelt, 2000) Detta menar Lindfelt (2000), återspeglar 

idrottskulturens utveckling från ideell verksamhet till professionalism. Författaren menar 

också på att detta var dödsstöten för alla försök att stävja kommersialismens utbredning inom 

den moderna elitidrotten.  

 

I början på 1900 fick publiken anpassa sig till idrotten, det ansågs t ex vulgärt och fult att heja 

och skrika. I och med utvecklingen och kommersialiseringen av idrotten är det idag idrotten 
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som måste anpassa sig efter publiken. Basketen införde t ex trepoängslinje för att spelet skulle 

bli mer dramatiskt. Basketen har även infört 24-sekundersregeln istället för 30-

sekundersregeln. Regeln innebär att anfallande laget har 24 sekunder på sig att skjuta och bara 

8 sekunder på sig att ta bollen över halva planen. (Feldreich, 2000) Allt för att öka tempot, allt 

för att tillfredställa gästerna och maximera deras upplevelse. Även ishockeyn har ändrat om i 

regelverket för att på bästa sätt öka spänningen och upplevelsen. Exempel är borttagandet av 

red-line offside och införandet av övertidsperiod och straffar vid oavgjort resultat. Detta för 

att skapa högre tempo, större dramatik, mer spänning och för att gästerna inte ska behöva gå 

hem med en oavgjord match i bakhuvudet. 

 

Feldreich (2000) skriver att ingen vet vad nästa steg i publikanpassningen blir, bara att 

utvecklingen går mot att kringarrangemang, sponsorer och publik fått allt större betydelse och 

att idrotten fått allt mindre. 

 

”Kommer folk att nappa på idrott som show? Hittills har idrott 

på allvar, som gäller något, uppfattats som underhållande. 

Spänningen i det ovissa, det oförutsägbara, har räckt. Gör det 

även det i framtiden? Publiken bestämmer.” (Feldreich, 

2000:19) 

 

”I framtiden är det mycket möjligt att vi får idrott som 

kommersiell produkt kopplad till andra artisktframträdanden, 

en slags multi-arrangemang. Det kommer alltid att finnas 

personer som är intresserade av spektakelbetonade 

arrangemang.” Jan Lindroth (Feldreich, 2000:19) 

 

Beskriver dessa citat från 2000 idrottens position idag? Och om vi befinner oss i en tid där 

idrotten är show och kringarrangemang är ett måste, vet då förvaltarna av alla de 

evenemangsarenor och upplevelsearenor som levererar idrott vad de ska göra för att leverera 

den av gästerna förväntade upplevelse? 

 

Daniel Hägg, ordförande i speedwaylaget Masarna ställer sig frågan om det inte räcker med 

att locka gästerna med enbart spännande idrott. Han besvarar frågan med att det är möjligt, 

om man nöjer sig med att endast nå de redan frälsta. Hägg menar att man bör skapa 

arrangemang som hela familjen har glädje av. Av den anledningen arrangerar de tävlingar och 

andra aktiviteter i samarbete med sponsorer med fina priser. Hägg säger att de på det viset gör 

det intressant att följa med på en speedwaytävling, även om man inte är jätteintresserad av 

speedway. (Feldreich, 2000)  

 

Vidare menar Feldreich (2000) att basketen på 90-talet var först med att satsa på 

underhållning kopplat till matcherna och att sporten tredubblat publiksiffran på sju år. 

Författaren påpekar även att basketen på så vis lyckats fånga en ny kategori åskådare, ingen 

annan publiksport har så stor andel kvinnor i publiken som basketen (vid artikelns 

publicering). Basketen blev i början kritiserad för att de gjorde det hela till ett ”jippo” men 
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idag har det mer eller mindre anammats av i stort sätt alla publiksporter (Feldreich, 2000). 

Författaren menar att denna utveckling har medfört att de som gästar arenorna ställer större 

krav och både kräver och förväntar sig mer än en den idrottsliga prestationen. Synen på 

produkten har förändrats, den som besöker t ex en hockeymatch förväntar sig inte att enbart 

vara åskådare till en match, de vill ha en upplevelse som sträcker sig utanför matchen. 

(Lindfelt, 2000) 

 

3.3  Leksands IF – in i upplevelseindustrin 

 

”Elitishockeyn har under de senaste decennierna utvecklats 

från en populär idrott till en nöjesindustri med enorma 

ekonomiska dimensioner” (Leksands lilla blå, 2006:4) 

 

Leksands IF är ett av de klassiska lagen inom ishockeysverige, föreningen grundades 1919 

och den första ishockeymatchen spelades den 16e januari 1938 mot Mora. Matchen slutade, 

efter förlängning(!) 11-0 till LIF och en ärkerival var född. (Johansson, 2008) 1954 byggdes 

Leksands Isstadion, en utomhusarena som innehar det gällande publikrekordet på 12 719 

personer från en match mot Brynäs 1964. 1965 byggdes ishallen och Leksands IF hade efter 

det 10 framgångsrika år med bl a 4 SM-guld. (För framtidens Leksand, 2007) Naturligtvis 

fanns det på den här tiden inte mycket av kommersialisering inom idrotten, även om den nya 

inomhushallen och bildandet av Elitserien 1975 var ett steg i den riktningen. 

 

Precis som inom idrott i allmänhet så tog utvecklingen mot kommersialisering inom 

ishockeyn, och även Leksands IF, fart på allvar i mitten av 90-talet som en följd av bl a annat 

Bosmanfallet. I början av 2000-talet tog kommersialiseringen ytterligare ett kliv genom att 

många av ishallarna utvecklades till moderna evenemangsarenor. Leksands IF ansåg sig även 

de nödgade att utveckla en ny arena för att kunna stärka en framtida elitsatsning och 2005 

stod Ejendals Arena klar (För framtidens Leksand, 2007). De sportsliga framgångarna har 

dock under senare år varit magra, med ekonomiskt bortfall i form av tv-pengar och 

sponsorintäkter samt publikbortfall som följd. 

 

Leksands IF hade förra säsongen (07/08) ett publiksnitt på ca 5600 personer vilket får anses 

vara bra i allsvenskan. Men faktum kvarstår, det finns fortfarande ca 2000 tomma stolar innan 

arenan är fylld. Går dessa att fylla trots magra sportsliga framgångar, och i så fall hur? Vi tror 

att Leksands IF, för att lyckas med detta, måste bli bättre på att erbjuda förutsättningar till en 

helhetsupplevelse som inte enbart tilltalar de redan frälsta fansen. Leksands IF erbjuder redan 

idag många fler möjligheter till upplevelser än tidigare var fallet i och med den nya arenan, 

men ännu finns det mycket kvar att göra. 

 

Vi anser att Leksands IF med de förutsättningar som Ejendals Arena skapar nu är redo och 

bör ta steget in i upplevelseindustrin fullt ut. Men hur ska detta göras? 
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4  Vad är en upplevelse? 

 

 

ppsatsens fjärde kapitel syftar till att ur ett vetenskapligt perspektiv förklara och visa 

läsaren vad en upplevelse egentligen är. Det ska även förklara vilka beståndsdelar 

upplevelsen har då vi menar att det är viktigt att ha med sig under uppsatsens 

efterföljande avsnitt. 

 

 

 

Till att börja med bör man förstå vad en upplevelse är och varför människor söker denna. 

Mossberg (2003) menar att; 

 

”Många upplevelser uppstår på grund av en hedonistisk 

längtan att skämma bort sig själv, att ge efter för ett begär, att 

lämna vardagen ...”(Mossberg, 2003:22) 

 

Pine & Gilmore (1999) beskriver upplevelser som händelser som engagerar individer på ett 

personligt plan och menar att de till skillnad från tidigare ekonomiska erbjudanden uppstår 

inom individen genom att hon blivit emotionellt, fysiskt, intellektuellt eller spirituellt berörd. 

Resultatet är att två individer aldrig kan ha en och samma upplevelse. Själva upplevelsen är 

alltså inte en fysisk sak utan en process som kan vara både subjektiv och kollektiv. (Pine & 

Gilmore, 1999) Det som uppfattas som en positiv upplevelse för en gäst kan alltså lika gärna 

vara en negativ upplevelse för nästa besökare, likaså kan den uppfattade styrkan i själva 

upplevelsen skilja mellan olika individer (Mossberg, 2003). 

 

Även O’Dell (2002) menar att en upplevelse inte kan vara ett föremål som kan köpas och 

ägas, utan snarare ett personligt fenomen som upplevaren delvis är med och skapar själv. Till 

skillnad från en tjänst, där produktion och konsumtion sker samtidigt, så uppstår upplevelsen 

under själva konsumtionen av en vara eller tjänst vilket gör att konsumenten spelar en viktig 

roll i skapandet av upplevelsen. Minnena av upplevelsen lever sedan kvar i konsumentens 

sinne långt efter konsumtionstillfället och det är detta som skapar det extra mervärdet för 

konsumenten jämfört med traditionella varor och tjänster. För att skapa en så stark upplevelse 

som möjligt så bör företaget eftersträva att simultant stimulera gästens alla 5 sinnen – lukt, 

smak, känsel, syn och hörsel. Det är inte alltid så lätt, men ett exempel på en upplevelse som 

kan uppnå detta är en matupplevelse. (Pine & Gilmore, 1999) 

 

Mossberg (2003) menar också att kundens interaktion är en viktig del i skapandet av 

upplevelsen. Hon utgår från att upplevelsen är en process där viktiga delar är leverantören av 

upplevelsen, konsumenten av upplevelsen och upplevelserummet. Alla dessa delar påverkar 

kundens känslor, hennes möjlighet att absorbera upplevelsen och hennes möjlighet att 

U 
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kontrollera och påverka upplevelsen. Det är alltså kundens deltagande och konsumtion som är 

centralt i Mossbergs (2003) resonemang. Istället för att se kunden som en passiv och anonym 

kund, som vid traditionella tjänster, så betraktas hon som en viktig medproducent. Barriären 

mellan företag och kund måste brytas, det kan inte längre ses som ”oss” och ”dem”. 

(Mossberg, 2003) 

 

Ett bra exempel på en upplevelse där kunden själv är med och skapar sin upplevelse är en 

charterresa. Företaget drar upp ramen för upplevelsen genom sin tjänst, att anordna resan och 

boendet. Väl på plats, i upplevelserummet, är det helt upp till kunden själv hur hon vill 

spendera tiden. Kanske genom organiserade utflykter, kanske genom egna utflykter, hon kan 

uppleva kulturen, utöva extrema sporter eller bara sitta hemma på hotellrummet. Det är helt 

och hållet kunden själv som bestämmer hur tiden ska spenderas och vad hon vill göra, även 

om researrangören hela tiden finns med i bakgrunden och är tillgänglig för att tillgodose 

kundens behov. Själva upplevelsen, resan, har en start och slutpunkt. Men minnena från den 

kommer länge att finnas kvar hos kunden långt efter resans slut. 

 

”För mig handlar upplevelser om fyra saker, det handlar om 

att skapa förväntningar, det handlar om att skapa löften, det 

handlar om att skapa mervärden och det handlar om att skapa 

minnen” (Olovzon, 2008) 

 

Författarna ovan har alla sina egna definitioner av vad en upplevelse är och hur den uppstår, 

men i grund och botten är det samma mjuka värden som bottnar inuti individen de talar om. 

Vi tycker att Olovzon sammanfattar det hela bra i en mening och anser att det passar in 

mycket bra på den typ av upplevelse som skapas kring en ishockeymatch. 

 

4.1  Upplevelsens dimensioner 

Upplevelser förknippas i allmänhet ofta med underhållning. Det är därför lätt att anta att man 

endast behöver tillsätta lite underhållning till sina existerande erbjudanden och därmed skapa 

en upplevelse. Men detta är en grov förenkling, upplevelser handlar inte enbart om att 

underhålla kunder, snarare om att engagera dem. Ett företag kan engagera sina kunder på 

olika sätt men de två viktigaste dimensionerna är kundens grad av deltagande och kundens 

anknytning eller relation till omgivningen, som förenar kunden med händelsen. (Pine & 

Gilmore, 1999)  

 

4.1.1  Grad av deltagande 

Kunders grad av deltagande kan naturligtvis variera beroende på vilken typ av upplevelser 

företaget levererar. Vid helt passivt deltagande varken påverkar eller influerar konsumenten 

den iscensatta händelsen överhuvudtaget. Det innefattar upplevelser som ett biobesök eller att 

lyssna på musik där gästen endast upplever genom att observera eller lyssna. I den andra 

änden av spektret har vi upplevelser där gästerna aktivt deltar och därmed påverkar den 
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aktuella händelsen. Typer av upplevelser som detta innerfattar kan vara skidåkning eller ett 

fallskärmshopp. (Pine & Gilmore, 1999) 

 

Mossberg (2003) resonerar kring tre olika grader av deltagande vid en upplevelse och menar 

att deltagandet är viktigt för att skapa en positiv upplevelse. Den första graden av deltagande 

innebär att kunden endast närvarar mentalt som när hon ser en film på tv. Den andra graden 

av deltagande som Mossberg (2003) tar upp är om kunden måste vara både fysiskt och 

mentalt närvarande, men endast behöver betrakta ur ett åskådarperspektiv för att tillgodogöra 

sig upplevelsen. Det kan vara tillfällen som teaterbesök eller att gå på en hockeymatch. Den 

tredje graden av deltagande är vid händelser där kunden är både fysiskt och mentalt 

närvarande samtidigt som hon är aktiv i skapandet av upplevelsen, som vid ett fallskärmshopp 

eller en överlevnadskurs. (Mossberg, 2003) 

 

Samma evenemang kan generera alla olika typer av deltagande beroende på hur upplevaren 

väljer att engagera sig i den. Vid en ishockeymatch så kan hon välja att stanna hemma och se 

den på tv, vilket endast kräver mental närvaro. Väljer hon istället att besöka arenan, men 

endast passivt betrakta matchen från en läktarplats så hamnar vi i Mossbergs (2003) andra 

grad av deltagande – fysisk och mental närvaro men med ett passivt deltagande. Slutligen kan 

hon på plats välja att aktivt leva med i hejaramsor, klappa händer och allmänt bidra till 

stämningen på arenan och därmed hamna i den högsta graden av deltagande där hon närvarar 

både fysiskt och mentalt samtidigt som hon påverkar själva upplevelsen. Det är alltså det 

senaste exemplet, där deltagaren aktivt är med och påverkar upplevelsen, som ger den högsta 

graden av deltagande och därmed det högsta engagemanget hos upplevaren. Något som enligt 

Mossberg (2003) gör ett mycket starkare intryck på gästen och ger henne därmed en starkare 

och mer minnesvärd upplevelse.  

 

4.1.2  Kundens anknytning / relation till omgivningen 

Den andra dimensionen beskriver kundens anknytning eller relation till omgivningen och i 

ändarna av skalan finns de två 

ytterligheterna absorption och 

uppslukning. Absorption är när 

upplevelsen går in i gästen och tar 

hennes uppmärksamhet genom att 

sysselsätta sinnet. Uppslukning 

som ligger i andra änden av 

spektret är när gästen, fysiskt eller 

virtuellt, går in i själva 

upplevelsen och blir en del av den. 

(Pine & Gilmore, 1999) 

 

Exempel på upplevelser som 

absorberas är när ett program på 

TV betraktas hemma från soffan Upplevelsevärldarna (Källa: Pine & Gilmore 1999:30) 
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eller en åskådare på en hockeymatch som endast observerar den från håll. Om åskådaren 

istället står mitt i hejaklacken eller sitter precis bredvid sargen så uppslukas hon i mycket 

högre grad av upplevelsen då hon förutom det visuella även tar in ljud och lukter i en högre 

utsträckning. På samma sätt så uppslukas en biobesökare av upplevelsen i mycket högre grad 

än om filmen bara ses på en vanlig tv. 

 

Om man lägger ihop de 2 dimensionerna grad av deltagande och relation till omgivningen så 

kan man, enligt Pine & Gilmore (1999), urskilja fyra olika upplevelsevärldar – underhållning, 

utbildning, eskapism och estetik. Vilken typ av upplevelse som gästen får beror alltså på hur 

hon förhåller sig till händelsen utefter dessa två dimensioner 

 

4.2  De fyra upplevelsevärldarna 

Underhållning, utbildning, eskapism och estetik är alltså, enligt Pine & Gilmore (1999), de 

fyra grundläggande typerna av upplevelser. De skiljer sig markant från varandra och genom 

att definiera och förstå sina befintliga upplevelser kan ett företag vidareutveckla dessa samt 

hitta nya typer av upplevelser att erbjuda. 

 

4.2.1  Underhållning 

Ren underhållning är den äldsta formen av upplevelser, människor har i alla tider underhållit 

varandra med hjälp av berättelser och historier. Det är också den form av upplevelser som är 

mest utvecklad och vanligast i dagens samhälle. Ren underhållning är när gästen genom 

hennes sinnen helt passivt absorberar, låter upplevelsen gå in i henne, en händelse. Generella 

exempel på när det uppstår en upplevelse av den här typen är när man ser ett framträdande, 

lyssnar på musik eller ser på TV. (Pine & Gilmore, 1999). Mossberg (2003) menar att en 

person som tar del av en underhållningsupplevelse vill känna. 

 

4.2.2  Utbildning 

Liksom vid underhållning så absorberas händelsen vid upplevelser av utbildningskaraktär, 

men till skillnad från ren underhållning så deltar individen här aktivt i upplevelsen. För att 

verkligen kunna informera en person och öka dess kunskap och skicklighet så krävs att 

individen aktivt engageras i händelsen intellektuellt eller fysiskt. (Pine & Gilmore, 1999) 

Utbildning kan självklart också vara underhållande, en bra föreläsare kan utan problem 

underhålla en grupp i timmar även om det primära är just utbildningsaspekten och det finns en 

uppsjö av olika utbildningar och datorprogram som genom att underhålla försöker aktivera 

och utbilda deltagarna. Deltagare vid en upplevelse av utbildningskaraktär vill följaktligen 

lära sig något. (Mossberg, 2003) 

 

4.2.3  Eskapism 

Eskapism, eller verklighetsflykt, kräver att kunden i mycket högre grad går in i upplevelsen 

och låter sig uppslukas av den än de två tidigare typerna. Det är en motpol till underhållning 
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där man upplever genom att passivt se eller höra då det här krävs att deltagaren aktivt deltar i 

händelsen. Eskapistiska upplevelser innefattar händelser som fallskärmshopp, besök på 

nöjesparker, casinon eller aktiviteter i cyberspace. (Mossberg, 2003) Istället för att agera 

soffpotatis och betrakta andras skådespel så går deltagaren in i upplevelsen och påverkar den 

genom sitt eget agerande (Pine & Gilmore, 1999). Vid en eskapismupplevelse vill gästen göra 

något (Mossberg, 2003). 

 

4.2.4  Estetik 

Den fjärde upplevelsevärlden är den estetiska. Här tar gästen en passiv roll i själva skapandet 

av upplevelsen men hon går ändå in i och uppslukas av upplevelsen. Omgivningen, 

upplevelserummet, har här stor betydelse för själva upplevelsen men gästen påverkar det inte 

och lämnar det, till skillnad från hennes sinne, i princip orört. Naturupplevelser som ett besök 

vid Grand Canyon eller vandring i en nationalpark kan nämnas som exempel, men även besök 

på konstgallerior och museum är upplevelser av estetiskt slag. (Pine & Gilmore, 1999) 

Mossberg (2003) tar upp ett besök vid ett slott eller en gammal ruin som exempel och menar 

att besökaren uppslukas i mötet med andra tider och andra platser. Gästen befinner sig mitt i 

allt detta och platsen blir plötsligt ett mångdimensionellt socialt rum som inte enbart är 

intressant ur ett historiskt perspektiv. Konsumenter av en estetisk upplevelse vill bara vara i 

omgivningen. (Mossberg, 2003) 

 

4.2.5  Sammanfattning av upplevelsevärldarna 

De upplevelser som har hög grad av deltagande, utbildnings- och eskapistiska upplevelser, 

lämnar störst utrymmer för kunden att påverka utfallet. Därmed lämnar de också störst 

utrymme för att påverka den upplevda kvaliteten och den egna tillfredställelsen med 

tjänsten/upplevelsen. I motsats har gästen vid estetiska och underhållningsupplevelser mindre 

möjlighet att påverka resultatet men nöjer sig med detta då hon hellre upplever utan att själv 

behöva anstränga sig. (Mossberg, 2003) 

 

Gemensamt för de fyra olika typerna av upplevelser dock är att det sker en förflyttning i tid 

och rum, vi upplever något utanför det vardagliga och en specifik händelse innehåller ofta 

aspekter från mer än en upplevelsevärld. (Mossberg, 2003) Detta är inte ett problem, snarare 

tvärtom. Människor är olika, har olika bakgrund och olika preferenser. Detta gör att 

upplevelser är högst individuella och samma händelse uppfattas inte på samma sätt av två 

skiljda individer. Medan en gäst söker verklighetsflykt kanske nästa enbart vill bli underhållen 

eller kanske enbart söker en estetisk upplevelse. (Pine & Gilmore, 1999) 

 

Pine & Gilmore (1999) menar att företaget inte ska rikta in sig på, och stanna i, en enskild 

upplevelsevärld. De menar att för att skapa en så rik, tilltalande och komplett upplevelse som 

möjligt bör företaget istället utforska vilka aspekter från varje enskild värld som kan hjälpa till 

att förhöja den totala upplevelsen i händelsen de önskar iscensätta. När ett företag designar en 

upplevelse bör de därför, enligt Pine & Gilmore (1999), fråga sig; 
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 Vad kan vi göra för att förbättra den estetiska delen av upplevelsen? Vad kan göras för 

att gästerna ska vilja komma hit, sätta sig ner och umgås? Vad kan vi göra för att 

skapa ett mer välkomnande, intressant och bekvämt upplevelserum med en atmosfär 

där gästerna känner att de bara kan och vill vara? 

 

 När gästerna väl är på plats, fokusera på vad de ska göra för att få dem att bli aktiva 

deltagare och medregissörer i upplevelsen. Den eskapistiska delen av upplevelsen drar 

till sig gästen ytterligare, aktiverar henne och får henne att ytterligare gå in i 

upplevelsen. Vilka aktiviteter ska vi uppmuntra våra gäster att ta del av? 

 

 Utbildningsaspekten av upplevelsen kräver, liksom den eskapistiska, att gästen är 

aktiv. Vad vill vi att våra gäster ska, fysiskt eller mentalt, lära sig av upplevelsen? Hur 

ska vi sedan uppnå detta? Vilken information eller vilka aktiviteter kan vi engagera 

gästerna i som gör att de utforskar och förbättrar sin förmåga och sitt kunnande?  

 

 Underhållning är, precis som den estetiska delen, en passiv aspekt av upplevelsen. När 

gästerna blir underhållna så gör de egentligen ingenting. I likhet med hur 

professionella talare använder sig av underhållning (i form av skämt osv) för att 

behålla intresset hos en publik så bör företaget fråga sig vad de kan göra för att behålla 

intresset hos sina gäster? Vad kan rent underhållningsmässigt göras för att de ska 

stanna kvar? Vad kan göras för att upplevelsen ska bli roligare och mer angenäm? 

 

När vi översätter vad Pine & Gilmore (1999) hävdar ovan, till den här uppsatsens syfte, så blir 

händelsen de (Leksands IF) önskar iscensätta själva ishockeymatchen. Leksands IF bör fråga 

sig vilka aspekter ur de olika upplevelsevärldarna de kan använda sig av för att skapa en så 

rik, tilltalande och komplett upplevelse som möjligt kring hockeymatchen. När vi senare i 

uppsatsen resonerar kring hur Leksands IF bör arbeta med upplevelsen kring en 

ishockeymatch kommer vi att utgå ifrån detta ramverk och dess frågeställningar. 
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5  Påverkansfaktorer för upplevelsen 

 

 

apitel fem är tänkt att redogöra för de aspekter som vi anser främst påverkar 

upplevelsen vid ett besök på en idrottsarena. Vi kopplar även teorin till hur 

Leksands IF arbetar idag med de aktuella delarna samt ger vår reflektion på teorin 

och LIF:s arbete. Alla delar i detta avsnitt kan relateras till åtminstone en, men i många fall 

flera, av de fyra upplevelsevärldarna. 

 

 

5.1  Upplevelserummet 

Mossberg (2003) menar att upplevelserummet är den fysiska omgivningen där upplevelsen 

produceras, levereras och konsumeras. Hennes definition kan göra upplevelserummet väldigt 

stort och nästan ogripbart, det beror lite på hur man definierar upplevelsen och vart man anser 

att den börjar. Börjar den redan på vägen till arenan? Börjar den byggas upp flera dagar innan 

match? Det vi menar med upplevelserummet i denna uppsats är till största del arenans interiör 

och exteriör. Men då vi anser att själva upplevelsen börjar långt innan besöket kan man dra ut 

begreppet till att även innefatta resan till själva arenan.  

 

Mossberg (2003) talar om upplevelserummet som en av de viktigaste påverkansfaktorerna för 

den upplevda kvaliteten på upplevelsen. Detta är något vi håller med om eftersom själva 

arenan är en så stor del i upplevelsen för LIF:s del. En för syftet väl fungerande och 

funktionell arena blir därmed en av grundförutsättningarna för att kunna erbjuda bra 

upplevelsemöjligheter. Andra författare som Bitner (1992), Wakefield & Blodgett (1996) och 

Zeithaml & Bitner (2006) diskuterar också kring upplevelserummet, eller ”the servicescape” 

vilket är det engelska uttrycket, som en viktig faktor för upplevelsens kvalitet. Även Pine & 

Gilmore (1999) använder sig av de attribut som hör till upplevelserummet när de resonerar 

kring hur olika typer av upplevelser skapas, även om de inte går in så djupt rent tekniskt på 

vad upplevelserummet är. 

 

I motsats till funktionella tjänster, som kemtvätt, bilverkstäder, och banktjänster där kunden 

vill att det ska gå snabbt, så vill gästen vid upplevelser stanna kvar så länge som möjligt. 

(Mossberg, 2003) Även Wakefield & Blodgett (1996) menar att kunden vid upplevelser som 

exempelvis nöjesparksbesök, konserter och sportevenemang har en önskan att dröja kvar. Då 

hon oftast också stannar relativt länge blir själva upplevelserummet en viktig faktor för 

kundnöjdheten och därmed också för hur länge de verkligen är beredda att stanna kvar och 

hur mycket pengar de är villiga att spendera. 

 

K 
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5.1.1  Upplevelserummets tre dimensioner 

Bitner (1992) har utvecklat en modell som till stor del grundar sig på psykologins ”stimulus-

respons”-teori, denna utgår från att ett stimulus påverkar organismen och orsakar en viss 

reaktion hos denne. I hennes modell ses upplevelserummet som stimulus och hon delar in det 

i tre dimensioner – atmosfäriska förhållanden, utrymmen och funktionalitet, samt tecken, 

symboler och artefakter. Vi anser att det är viktigt att förstå hur upplevelserummet påverkar 

gästerna eftersom det, som vi tidigare sagt, i vår mening är en stor del av upplevelsen på en 

hockeymatch. Vi kommer därför att redogöra ganska grundläggande för hur forskningen sett 

ut på området. Den uppmärksamme läsaren kommer också att känna igen många av de 

aspekter som tas upp i detta avsnitt i övriga delar av uppsatsen. 

 

 Atmosfäriska förhållanden innefattar bland annat ljud, ljus, temperatur, lukt och färg. 

Det är faktorer som påverkar våra fem sinnen och ju längre personen befinner sig i 

upplevelserummet desto starkare påverkas sinnena. Om de atmosfäriska förhållandena 

håller sig inom det normala så noterar knappt kunden dem, om de däremot är väldigt 

starka, positivt eller negativt, så kan de ha mycket stor inverkan på gästens upplevelse. 

(Zeithaml & Bitner, 2006) 

 

 Med rumsutformningen och funktionaliteten i upplevelserummet menar Zeithaml & 

Bitner (2006) hur layout, utrustning och möblemang är arrangerat, storlek och form på 

dem samt hur de förhåller sig till varandra. Författarna anser att det är viktigt att 

upplevelserummet främjar och underlättar själva upplevandet för att kunden ska kunna 

få ut så mycket som möjligt av den.  

 

 Tecken, symboler och artefakter är exempelvis den dekor, de skyltar och den design 

som används. De kan syfta till att guida, eller kommunicera och förhöja en speciell 

image eller stämning, gentemot gästen. En tydlig skyltning i upplevelserummet har 

visat sig minska den uppfattade trängseln och stressen hos besökare. Men företaget 

kan också påverka kundens undermedvetna beteende genom exempelvis val av 

material i interiören, konst på väggarna och fotografier. (Zeithaml & Bitner, 2006)  

 

Dessa tre dimensioner påverkar sedan organismernas (kunder och anställda) uppfattning om 

upplevelserummet, både direkt och indirekt. (Zeithaml & Bitner, 2006) Wakefield & Blodgett 

(1996) byggde vidare på Bitners (1992) modell och gjorde en studie där de, utifrån de tre 

dimensionerna, undersökte fem olika faktorer i upplevelserummet. De menar att dessa 

faktorer har stor betydelse för hur kunderna uppfattar upplevelserummet och därmed också 

deras kvalitetsuppfattning avseende upplevelsen. Resultatet av studien visade också att alla 

fem faktorer hade starka kopplingar till gästernas upplevda kvalitet av upplevelserummet. 

Deras studie utfördes företrädelsevis på idrottsliga evenemang och vi anser att den därför har 

hög relevans för vårt arbete. De fem faktorerna som Wakefield & Blodgett (1996) undersökte 

definierar de som; 
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 Anläggningens tillgänglighet refererar till hur upplevelserummet är planlagt. Möbler, 

kiosker, souvenirbutiker, utrustning, passager, toaletter o s v ska vara planerade på ett 

sådant sätt att gästerna slipper köa och istället kan lägga maximal tid på att njuta av 

den huvudsakliga upplevelsen som erbjuds. Det är även mycket större chans att 

besökarna stannar under hela evenemanget, och därmed spenderar mer pengar, om det 

går att undvika såväl intern köbildning som köer till och från upplevelserummet. 

 

 Anläggningens estetik avser både arkitektur och designen på interiören. Besökarna 

kommer att lägga märke till arkitekturen på vägen till arenan och väl där observerar 

de, både medvetet och omedvetet, interiören. Design, färgscheman, golv, väggar, 

belysning och konst är exempel på saker som påverkar besökarens medvetande och 

som kan användas för att förhöja gästernas upplevelse. Estetiken är också den faktor 

som skapar det så viktiga första intrycket hos gästen. 

 

 Sittplatsernas bekvämlighet har stor betydelse för den upplevelsen vid evenemang där 

gästen spenderar en längre tid sittandes, som vid sportevenemang. Både fysiska och 

psykologiska faktorer avgör sittplatsernas bekvämlighet. Sittplatser kan dels vara 

bekväma/obekväma rent designmässigt men även med avseende på avstånd till 

grannarna. Bevisat negativa påverkansfaktorer är att gästen måste resa sig för att låta 

andra passera eller om det är alltför trångt mellan sätena.  

 

 Elektronisk utrustning kan exempelvis vara musikanläggningar, mediecentrer, intern-

tv, mediekuber, skyltar och elektroniska anslagstavlor i upplevelserummet. Det kan 

delvis användas för att guida besökare genom upplevelserummet men också för att 

leverera, komplimentera och förhöja den primära upplevelsen. Den elektroniska 

utrustningen kan även fylla en viktig funktion vid avbrott i den primära upplevelsen, 

såsom mellan perioder eller akter, genom att underhålla gästerna och därmed 

motverka tristess. 

 

 Renlighet är en viktig del av upplevelserummet då många gäster underförstått 

associerar renlighet med hög kvalitet. Speciellt i de upplevelserum där gästerna måste 

spendera en längre tid, som vid idrottsevenemang, är det viktigt att hålla ytor som 

toaletter, golv, papperskorgar och allmänutrymmen rena.  

 

Ejendals Arena är relativt nybyggd och det finns inget stort att anmärka på i grundläggande 

aspekter som renlighet, layout, komfort, standard etc, vilket det inte heller borde göra. I vissa 

delar av kringutrymmena får vi känslan av att de inte är helt färdigställda med exempelvis 

ventilationsrör som hänger fritt vilket kan vara ett störningsmoment då det avviker från 

helheten. Arenans invändiga tillgänglighet, som annars kan vara ett stort irritationsmoment 

hos besökarna, anser vi vara mycket bra med exempelvis ett väl avvägt antal kiosker och 

toaletter vilket gör att kötiderna upplevs som klart acceptabla trots en full arena. 
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Angående den elektroniska utrustning som finns på arenan så används den i huvudsak för att 

förhöja den primära upplevelsen, alltså hockeymatchen. Det som finns idag är i våra ögon att 

betrakta som ett standardutbud och ingenting direkt spektakulärt. Visserligen är det som 

används bra, men vi anser att möjligheterna att utnyttja tekniken för att även underhålla 

gästerna under pausen är mycket större än att bara sätta upp några tv-skärmar som ibland visar 

highlights. Vi ser här en stor möjlighet för LIF att minska risken för att tristess infaller hos 

gästerna samtidigt som det minskar upplevda längder på pauser, kötider etc om man lyckas 

underhålla gästerna. 

 

Även Mossberg (2003) tar upp många av de aspekter som Wakefield & Blodgett (1996) 

diskuterar och menar exempelvis att arkitektur och design har fått en allt större betydelse både 

för kundernas upplevelse och för att kommunicera ett budskap. Vidare diskuterar hon kring 

musik, ljus och färg som viktiga faktorer för att skapa en viss stämning i upplevelserummet. 

Svag belysning, lugn musik och kalla färger gör människor lugna och harmoniska medan 

graden av upphetsning stiger hos gästen vid det motsatta. Betydelsen av den fysiska 

bekvämligheten under evenemanget exemplifierar hon med McDonalds där de obekväma 

sätena gör att gästen lämnar restaurangen så snart måltiden är avslutad, vilket också är precis 

vad McDonalds vill. 

 

5.1.2  Gästens reaktioner på upplevelserummet 

Enligt Zeithaml & Bitner (2006) så reagerar de anställda och gästerna i upplevelserummet på 

den fysiska omgivningen kognitivt, emotionellt och fysiskt och dessa reaktioner påverkar 

sedan till stor del gästernas fortsatta beteende i upplevelserummet. Författarna förklarar de tre 

olika typerna av reaktioner enligt; 

 

 Kognitiv respons – På det kognitiva planet fungerar upplevelserummet som en form av 

icke-verbal kommunikation gentemot gästen där objekt som dess dekor, interiör och 

anställdas klädsel påverkar besökarnas uppfattning eller känsla gentemot företaget. 

Detta hjälper dem sedan att kategorisera företaget mentalt. En restaurang kan 

exempelvis enbart genom dess interiör välja att kommunicera en image av lyx eller 

budget mot gästen. 

 

 Emotionell respons – Det uppfattade upplevelserummet framkallar även rent 

emotionella reaktioner hos dess besökare, vilket i sin tur påverkar deras beteende. 

Beroende på omgivningen kan gästerna exempelvis bli glada, avslappnade, rädda, arga 

eller deprimerade. Färger, lukt och musik är exempel på atmosfäriska element som 

undermedvetet kan påverka besökarnas sinnestämning. 

 

 Fysisk respons – Upplevelserummet kan också framkalla rent fysiska reaktioner hos 

besökarna. Belysning, oljud, temperatur och luftkvalitet är alla faktorer som kan 

framkalla fysiskt obehag och därmed resultera i att gästerna lämnar evenemanget i 

förtid. 
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5.1.3  Gästernas beteende 

Sista delen i Bitners (1992) modell handlar om hur gästernas beteende påverkas av de 

reaktioner som framkallas av upplevelserummet. Zeithaml & Bitner (2006) delar in gästernas 

beteende i två kategorier, dels individuellt beteende och dels social interaktion; 

 

 Individuellt beteende – Individer reagerar på omgivningen med två generella 

motsatsformer av beteende, närmande och avvikande. De närmande beteendena är av 

positiv karaktär och innefattar önskan att stanna kvar, utforska, involvering och 

återbesök medan de avvikande beteendena är raka motsatsen. 

 

 Social interaktion – Förutom upplevelserummets effekt på de individuella beteendena 

så påverkar det relationen och kvaliteten på interaktionen mellan gästerna och de 

anställda.  

 

Wakefield & Blodgetts (1996) studie visar också ett klart samband mellan hur nöjda gästerna 

var med upplevelserummet och hur länge de ville stanna kvar. Författarna menar att detta är 

mycket viktigt vid exempelvis sportevenemang då kunderna tenderar att spendera mer pengar 

på souvenirer och kiosker mm ju längre de stannar kvar. Även Zeithaml & Bitner (2006) 

menar att gästerna vilja att spendera mer pengar ökar om de är nöjda med upplevelserummet. 

Vidare så visade Wakefield & Blodgetts (1996) studie att gästernas benägenhet att återkomma 

och tala väl om evenemanget hade ett klart samband med hur nöjda de var med 

upplevelserummet. 

 

 ”Upplevelserummets påverkan” efter modell från Zeithaml & Bitner (2006:328)  
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5.2  Tematisering 

Att tematisera upplevelsen gör det enklare för gästen att känna sig som en del av en historia 

och det ger på så sätt gästen en tydligare helhetsbild. Pine & Gilmore (1999) menar att 

upplevelserummet är en viktig faktor för upplevelsen och därför är även en viktig del att 

tematisera. Tematiseringen bör hänga samman med ett företags övriga verksamhet för att 

gästen enkelt ska kunna koppla temat till verksamheten. Vid utformandet av tematisering är 

det klokast att först ta fram de värden och intryck som man vill att gästerna ska uppleva, och 

alltså inte börja med att ta fram hur temat ser ut eller vilket tema som ska förmedlas. (Pine & 

Gilmore, 1999) 

 

Användandet av tematisering för att ge gästen en helhetsbild av upplevelserummet och att 

tematiseringen bör hänga samman med verksamheten tycker vi är av stor betydelse för just en 

idrottsförening. Gästerna kommer för att uppleva Leksands IF och ingenting annat, det skulle 

då riskera att kännas fel och förvirra gästerna med ett till synes avvikande tema.  Den 

tematisering som finns i Ejendals Arena idag är också till stor del väl kopplad till Leksands IF 

och integrerat genom exempelvis färgval, dekor och design. Färgsättningen i arenan är alltså 

företrädelsevis blå och vit, men det finns även stora inslag av vinrött vilket kan uppfattas som 

störande för temat. De vinröda inslagen i arenans färgsättning motiverar Håkan Åman med att 

färgen är varm och neutral. Vi upplevde inte heller färgen som direkt störande för temat utan 

anser att den smälter in relativt väl med övrig färgsättning. 

 

Tematiseringen kan stärkas med hjälp av så kallade temastärkande faktorer. Dessa kan vara 

produkter eller faktorer som adderas till upplevelsen för att stärka temat och på så sätt även 

stärka upplevelsen. (Pine & Gilmore, 1999) Ett exempel på en temastärkande produkt är mat. 

Mat kan vara centrum för upplevelsen, vilket den är till högre grad om man väljer att avnjuta 

en trerätters middag i restaurangen i samband med en hockeymatch, men kan även fungera 

som temastärkande faktor där inte maten är centrum, vilket skulle kunna vara att äta klassisk 

hockeymat som varmkorv och kaffe på arenan. O’Dell (2002) menar att man kan stärka den 

totala upplevelsen genom att relatera maten till andra delar av upplevelsen. Författaren säger 

att anledningen till att mat är en bra upplevelseförstärkare är att den stimulerar alla våra 

sinnen, detta gör även upplevelsen lättare att minnas och tänka tillbaka på. 

 

Tema som verktyg kan vara känsligt och bör inte störas av något, temastörande faktorer 

försämrar upplevelsen och måste således på något sätt elimineras. (Pine & Gilmore, 1999) Ett 

exempel på temastörande faktorer kan hämtas från Lundin & Strömqvist (2004) som 

beskriver hur utplacerade soptunnor i plast i en vildmarkspark visserligen är praktiskt för att 

slippa nedskräpning men stör besökares upplevelse av att befinna sig i vildmarken. Gästen 

blir då påmind om att denne inte befinner sig i vildmarken på riktigt och har därför svårare att 

drömma sig in i upplevelsen (Lundin & Strömqvist, 2004). Av samma anledning kan 

personalens kläder och beteende påverka hur gästen upplever besöket. Personal ska även de 

ingå i tematiseringen både till kläder och beteende. (Pine & Gilmore, 1999) 
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I situationer där graden av interaktion mellan besökare och personal är hög så är alltså även 

personalens uniformering viktig för tematiseringen. Det vi upplevt i LIF:s fall är att 

personalen visserligen har klädsel där det framgår tydligt att de arbetar för LIF, men den stora 

variationen, från träningsoveraller och matchtröjor till stilrena kavajer med Leksandsemblem, 

gav ett bitvis rörigt intryck vilket kan upplevas störande. 

 

Det mest påtagligt temastörande vi hittade under våra besök i Ejendals Arena är 

hemmasupportrarnas pub, SportBaren. Den avviker från övriga kringutrymmen i arenan och 

den andas inte alls Leksands IF på samma sätt som resten av arenan. I vår mening är 

tematisering i detta sammanhang något som bara ska finnas där i bakgrunden för att hjälpa 

gästen i upplevelseprocessen, alltså inget man direkt ska reagera över. Avvikelser från 

tematiseringen, som SportBaren, medför ur vårt synsätt en risk för att gästerna får ett avbrott i 

upplevelsen då de kanske stannar upp och funderar på varför puben ser ut som den gör. 

 

Vi är medvetna om att arenan används till mycket annat än ishockey och en stark tematisering 

på interiören kan innebära problem vid andra evenemang, folk kommer exempelvis inte till 

”Ladies Night” för att uppleva Leksands IF, något även Håkan Åman poängterar.  

 

5.3  Andra kunders betydelse för upplevelsen 

Andra besökare vid ett evenemang kan både ha en förhöjande och en förminskande effekt på 

den upplevda kvaliteten av upplevelsen. Mossberg (2003) menar att social tillhörighet och 

gemenskap ofta har stor betydelse vid upplevelser eftersom gäster ofta upplever tillsammans 

med andra gäster. Vidare hävdar hon att i många upplevelseorienterade tjänster som 

exempelvis konserter, nattklubbar och idrottsevenemang uppfattas många andra kunder som i 

grunden något positivt. Men det finns en paradox här, fler kunder innebär också större köer 

vilket är något som kan inverka kraftigt negativt på den upplevda kvaliteten av tjänsten och 

upplevelsen (Wakefield & Blodgett, 1996). Många kunder kan också innebära en allmänt 

skränig och stökig miljö vilket också har en negativ effekt på upplevelsen (Mossberg, 2003). 

 

Vi anser att andra besökare är av stor betydelse för den totala upplevelsen vid evenemang som 

ishockeymatcher. Vi håller med Mossberg (2003) om att den sociala tillhörigheten vid ett 

idrottsevenemang är av stor vikt, vi går trots allt på ishockey för att tillsammans med andra 

känns glädje, sorg, upphetsning, ilska och alla andra känslor som hör idrotten till. Vi menar att 

för upplevelsen vid en ishockeymatch gäller alltid ju fler besökare desto större upplevelse. 

 

Att många besökare har en negativ effekt vid upplevelser genom att det skapar en skränig och 

stökig miljö, vilket Mossberg (2003) menar, anser vi inte stämma vid idrottsliga evenemang. 

Vi byter hellre ut hennes ”skränig och stökig” mot att många besökare skapar ”hög och livlig” 

stämning, vilket i vår mening är precis vad gästerna vill ha både under själva matchen och i 

pubarna som många besöker under pauserna. Visserligen kan mycket folk, med en skränig 

och stökig miljö som följd, upplevas som störande i situationer som toalettköer och korvköer. 

Men i vår mening handlar det snarare om att man måste lösa köproblematiken än att man har 

för många besökare. 
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En specifik grupp av supportrar som vi anser vara extra viktiga avseende skapandet av 

stämning, och som därmed förhöjer totalupplevelsen på arenan, är ståplatspubliken med deras 

hejaramsor och tifo
2
 -arbete. Det är därför viktigt att LIF inser dessa supportrars värde för 

totalupplevelsen och skapar bra förutsättningar för dem, vilket vi också anser att de gör. 

Håkan Åman berättar att de medvetet valt att ha en stor ståplats i Ejendals Arena samtidigt 

som de subventionerar biljetterna till supporterföreningen Superstars samt låter supportrarna 

använda arenan för att arbeta med tifo-projekt. 

 

5.3.1  Köproblematiken 

Mossberg (2003) resonerar utförligt kring köproblematiken vid upplevelser och menar att det 

enbart har negativa effekter på besökarna, köer skapar irritation och i förlängningen kan det 

leda till ett avvikande beteendemönster. Det finns dock ett antal åtgärder för att minska köerna 

och den upplevda irritationen vid köbildning. Wakefield & Blodgett (1996) hävdar, som vi 

tagit upp tidigare, att layouten på upplevelserummet är en viktig faktor vid köer, vilket också 

Mossberg (2003) håller med om. Vidare tar Mossberg (2003) upp några viktiga aspekter att 

tänka på när det gäller köer och genom att arbeta med dessa kan företaget få den upplevda 

väntetiden vid köer att minska, och därmed också minska stress och irritation hos gästerna.  

 

Mossberg (2003) menar att sysselsatt väntan upplevs kortare än icke sysselsatt väntan. Om det 

på något sätt går att aktivera och distrahera kunderna medan de köar kommer den upplevda 

kötiden att minskas avsevärt. I många vänterum finns det exempelvis diverse tidsskrifter osv 

för att underhålla kunden under tiden hon väntar. Mossberg (2003) hävdar också att företag 

genom att ha kövärdar eller skyltning som anger ungefärliga väntetider kan minska 

irritationen. Effektiv skyltning kan också användas till att sprida ut gästerna i 

upplevelserummets olika ytor för att därmed undvika att vissa ytor drabbas av folksamlingar 

medan andra står tomma. 

 

Som vi tidigare nämnt så har vi inte upplevt de köer som bildas i arenan som störande, trots 

besök när arenan var fullsatt. Givetvis existerar köer vilket är omöjligt att komma ifrån. Vi 

tror ändå att det generellt finns en viss förståelse hos gästerna för köbildning, speciellt vid en 

fullsatt arena. Faktum kvarstår dock, köer kommer att reta upp en del gäster. Som Mossberg 

(2003) skriver så går det på många sätt att distrahera gästerna vid köer för att få tiden att gå 

snabbare. Vi hittade dock inga sådana distraktionsmoment under våra besök och anser att LIF 

med ganska enkla medel kan uppnå en god effekt här. 

 

Även om kösituationen i arenan ser relativt bra ut så uppmärksammade vi problem i samband 

med hemfärd. Då vi anser att upplevelsen börjar långt innan nedsläpp och även fortsätter efter 

slutsignalen så är det viktigt att ta hand om gästerna både på väg till och från arenan. Eftersom 

gästerna fortfarande har Leksands IF i sinnet när de ska därifrån kommer irritationen över 

                                                
2 Tifo kommer av italienskans tifosi och är när lagens supportrar hyllar sitt lag genom att utföra 

läktararrangemang av olika slag. 
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exempelvis bilköer att riktas mot LIF. Här finns det ett klart utrymme för förbättring från 

LIF:s sida. Även om det naturligtvis är svårt för Leksands IF att göra något åt rent 

infrastrukturella problem så anser vi att de med diverse distraktionsmoment kan få den 

upplevda kötiden att minskas. 

 

5.4  Kringarrangemang  

I och med (framför allt) evenemangsarenornas tillkomst och utveckling har hockeymatcher 

lockat till sig olika typer av åskådare. Det är inte enbart de traditionella supportrarna som 

kommer till arenorna. För de traditionella supportrarna räcker det i många fall att enbart 

erbjuda kärnprodukten ishockey. Men alla de andra grupperna som kommer till arenan har i 

många fall andra intressen och behov utöver hockeyn. För att bibehålla deras intresse är det 

nödvändigt att lägga till kringarrangemang som pågår vid sidan om hockeymatchen. (Hegborn 

& Olovzon, 2001)  

 

Vi anser att Hegborn & Olovzon (2001) är inne på rätt spår här. För visserligen kan 

kringarrangemangen locka den vanlige supportern till ett par extra besök under en säsong, 

men framförallt tror vi värdet i dem ligger i att det lockar marginalbesökaren och helt nya 

målgrupper till besök. Genom olika events och aktiviteter på arenan kan LIF erbjuda 

någonting extra och någonting som gästen inte förväntar sig, erbjuda ett mervärde helt enkelt. 

Vi anser att kringarrangemang är en viktig del för LIF om de vill ta nästa kliv in i 

upplevelseekonomin. 

 

Hegborn & Olovzon (2001) menar att det nu för tiden är vanligt att kringtjänster och 

produkter adderas till idrottsarrangemang, främst för att locka nya besökare, vilket även 

Christer Plars håller med om. Plars vill att gästerna ska komma till arenan långt innan 

matchstart och även stanna efter matchens slut, han tror att kringarrangemang är ett medel för 

att uppnå detta. Håkan Åman menar att Leksands IF vill komma ifrån den ”fem-i-sju-publik” 

de haft genom åren. Helst skulle han se att de kom ett par timmar innan nedsläpp för att äta, 

umgås och bara allmänt ta del av det han kallar kommunikationsplattformen. Enligt Hegborn 

& Olovzon (2001) har produkten (hockey) genom adderandet av kringarrangemang utvidgas 

från att enbart konsumeras under de perioder som matchen pågår till att konsumeras före, 

under och efter matchen. Det är mer av en helhetsupplevelse. Det förefaller alltså vara så att 

kringarrangemang med fördel kan användas som ett verktyg för att få besökare att komma till 

arenan långt innan match. 

 

Att underhålla gästerna på ett idrottsarrangemang med annat än bara idrotten är även en viktig 

del i att behålla besökare trots att den sportsliga framgången inte alltid infinns (Hegborn & 

Olovzon, 2001). Vidare menar författarna att kärnverksamheten, idrotten, inte får glömmas 

bort i adderandet av kringarrangemang. Kärnprodukten måste vara bra för att besökarna ska 

uppskatta kringtjänsterna. Det är alltså i grund och botten kärnprodukten som avgör om 

kringarrangemangen kommer att uppskattas av gästerna. (Hegborn & Olovzon, 2001) 

Respondenter från Hegborn & Olovzons (2001) undersökning menar att de kringarrangemang 



Leksands IF – Från amatörism till upplevelseindustri   2008 
 

 29 

som görs vid idrottsarrangemang i Sverige idag är bristfälliga och allt som oftast inte har 

någon som helst koppling till kärnverksamheten.  

 

Hegborn & Olovson (2001) berör här den forskningsfråga vi jobbar utifrån och menar att just 

kringarrangemangen är en viktig del i att hitta nya och samtidigt behålla gamla besökare, trots 

att de sportsliga framgångarna är magra. Vi håller helt med författarna i deras resonemang om 

kringarrangemang och vikten av att det finns en koppling till själva ishockeyn, i grund och 

botten kommer gästerna trots allt för att uppleva Leksands IF. 

 

Vid ett av våra besök i Ejendals Arena mötte Nordea upp oss i foajén med diverse folders och 

en penna som gåva. Detta är, precis som respondenterna i Hegborn & Olovzons (2001) 

undersökning menar, en typisk form av företagsevent på arenorna idag som är helt utan 

koppling till kärnprodukten. Vill vi verkligen lära känna Nordea genom exempelvis 

bolåneräntor eller olika sparformer när vi går på hockey? Antagligen inte, och vi upplevde det 

mest som ett störande moment. Hade vi uppskattat och enklare accepterat Nordeas närvaro 

om de hade gjort på något annat sätt? Förmodligen! Vi menar att företagen genom sina events 

snarare bör hjälpa oss uppleva Leksands IF än att enbart fokusera på sig själva. Lyckas de 

gästande företagen med detta tror vi att de kommer nå ut till långt fler besökare och 

potentiella kunder samtidigt som gästerna får en positivare helhetsupplevelse av besöket. Det 

blir en ”win-win”-situation och istället för störande företagsevents får gästerna ta del av 

engagerande kringarrangemang. 

 

Olovzon menar att hockeyklubbarna i NHL är väldigt duktiga på att på skapa 

kringarrangemang. De arbetar som professionella eventföretag och de vet hur de ska 

producera upplevelser och erbjuda familjeunderhållning. Enligt Olovzon handlar det inte 

speciellt mycket om hjärta eller genuin hockeykunskap i NHL, det handlar snarare om 

upplevelsen och om en livsstil. De lyckas skapa en upplevelse som börjar långt innan själva 

hockeymatchen börjar, till skillnad från här i Sverige, där publiken kommer strax innan 

matchen börjar, menar Olovzon. Han menar också på att man i Sverige inte får ut max av 

arenorna och anser att de måste ”bjuda” mer på sig själv, vilket de är betydligt bättre på i 

Nordamerika. Olovzon anser också att de arbetar smartare i NHL-klubbarna, de är bra på att 

skapa överraskningsmoment och mervärde. Han menar också att de är duktiga på att bygga 

upp en förväntning och sedan också leverera vad som förväntas och lite till. 

 

Det Olovzon säger här är viktigt att notera. Kringarrangemang och events handlar absolut inte 

bara om att bjuda in sponsorer och göra någonting tillsammans med dem. LIF själva bör 

försöka fylla på med egna aktiviteter på arenan när utrymme finns och under de matcher där 

inga externa företag finns representerade. Olovzon menar också att de i NHL är mycket bättre 

på att skapa upplevelser och stämning redan ute i gångarna, upplevelsen börjar tidigare på alla 

plan. Under de matchbesök vi gjort i Ejendals Arena hittade vi tyvärr inga sådana 

arrangemang. 

 

Olovzon säger dock att samtidigt som det finns mycket för svensk hockey att hämta från NHL 

så måste man komma ihåg att mentaliteten skiljer sig mellan svenskar och nordamerikaner. 
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Han anser att de kringarrangemang som ska finnas i svenska hockeyarenor måste vara 

betydligt mer genomtänkta än de som finns i NHL.  

 

USA och NHL är lite av upplevelsernas mecka och det finns naturligtvis mycket bra att hämta 

därifrån, men precis som Olovzon resonerar så håller vi med om att man måste försvenska 

koncepten. Det är åt det hållet vi försöker komma med diskussionen i denna uppsats, att skapa 

en upplevelse som börjar långt innan match och som verkligen erbjuder ett mervärde. 

Olovzon menar också att klubbarna i NHL lyckas krama ur en större procentuell del av 

besökarnas inkomst än i Sverige, vilket också tyder på att det de gör fungerar. 

 

Hegborn & Olovzon (2001) menar att en bidragande anledning till att idrott idag kan klassas 

som underhållningsindustri är att det har blivit mer av en helhetsupplevelse i och med de 

kringtjänster som finns runt idrott idag. De tror att människor idag inte enbart går på idrott för 

att se just idrotten, de vill ha en helhetsupplevelse som innefattar mycket mer än bara idrott. I 

och med idrottens förändrade karaktär kan det sägas att den nu konkurrerar med andra aktörer 

inom underhållningsindustrin som exempelvis teater, resor och även Internet (Hegborn & 

Olovzon, 2001). 

 

Det Hegborn & Olovzon (2001) lägger fram här är enligt oss viktigt att tänka på för LIF. De 

befinner sig i upplevelseindustrin och måste inse att deras värsta konkurrenter också går att 

finna bland andra upplevelseleverantörer. Under samtal med representanter från LIF så 

framgår det dock tydligt att de ej tänker i dessa banor. Bl a säger Håkan Åman att de inte 

konkurrerar med andra former av upplevelser som exempelvis bio eller restaurangbesök, 

vilket vi anser är ett riskfyllt resonemang. 

 

Ett problem som Hegborn & Olovzon (2001) har identifierat är att mixen av 

kringarrangemang inte får inkräkta på andra besökares intressen och behov. Även Christer 

Plars menar att det kan vara svårt att skapa kringarrangemang som inte irriterar vissa 

besökare, ”you can’t please them all”. Visst är det så, det krävs viss fingertoppskänsla i val 

och utförande av aktiviteterna och det är viktigt att gäster som inte vill ta del av dem enkelt 

kan välja att bara gå förbi dem. 

 

5.5  Memorabilia 

En stor del av värdet i upplevelsen ligger, som vi tidigare sagt, i att den skapar ett minne hos 

konsumenten vilket gör att värdet finns kvar långt efter själva konsumtionstillfället. Men 

minnen falnar allt eftersom tiden går och här fyller fysisk memorabilia, med andra ord 

souvenirer, en viktig funktion. Mossberg & Johansen (2006) tar upp Hard Rock Café som ett 

bra exempel. På alla deras restauranger säljs den klassiska t-shirten med deras logga på och 

många besöker restaurangerna runt om i världen enbart för att köpa dessa tröjor. Denna 

merförsäljning står inte bara för en betydande omsättning utan är också ett sätt att stärka deras 

varumärke och sprida sitt budskap över världen, det är ett sätt för dem att stanna kvar i minnet 

hos sina besökare. En produkt eller souvenir hjälper alltså till att förstärka minnet av 

upplevelsen. (Mossberg & Johansen, 2006) 
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Pine & Gilmore (1999) menar att människor alltid har köpt produkter för att minnas speciella 

händelser. Författarna ger exempel på golfare som köper tröjor eller kepsar från banor de 

spelat på, semestrare som köper vykort från städer de besökt och ungdomar som köper t-shirts 

från konserter de varit på, allt för att minnas upplevelsen med hjälp av fysisk memorabilia. 

Med det resonemanget så är Pine & Gilmore (1999) inne på samma spår som Mossberg & 

Johansen (2006) när det gäller syftet med produkter och souvenirer som erbjuds i samband 

med en upplevelse. De förstnämnda tar dock resonemanget något längre och menar att en 

ännu viktigare anledning till att besökare köper memorabilia är för att skapa avundsjuka hos 

andra. Författarna hävdar att vi vill visa andra vad vi varit med om, vi vill förmedla vår 

upplevelse i syfte att dels skapa en avundsjuka men också för att starta en konversation och 

socialisera med andra. 

 

Enligt Pine & Gilmore (1999) finns det flera olika sätt att använda sig av produkter och 

souvenirer på. Dels kan man sälja memorabilia som ett sätt att förlänga upplevelsen på, något 

som besökaren senare kan associera med upplevelsen. Företaget kan också använda sig av 

memorabilia som en del av själva upplevelsen, något som ökar upplevelsen men som sedan 

kan tas med hem som ett fysiskt minne av den. Ett tredje sätt att arbeta med produkter och 

souvenirer är att inte sälja dem alls utan istället ge bort dessa gratis till besökarna. (Pine & 

Gilmore, 1999) Ett roligt exempel på detta är när Leksands IF rev den gamla ishallen. Efter 

sista matchen fick besökarna ta med sig memorabilia från hallen vilket resulterade i att bland 

annat alla gamla plaststolar försvann. Att besökarna tilläts göra detta genererade antagligen ett 

mycket högre värde för gästen än om de bara kunnat köpa dem samtidigt som det i längden 

sannolikt utgjort ett betydligt högre värde för Leksands IF än om de sålt stolarna. 

 

I idrottsföreningar är försäljning av souvenirer en stor och viktig inkomstkälla, så även i LIF 

enligt Åman. Av de tre exempel från Pine & Gilmore (1999) som vi tagit upp är det i 

huvudsak det första Leksands IF använder sig av. De har en stor souvenirshop strategiskt 

placerad i anslutning till arenans foajé där de säljer memorabilia i form av attiraljer med 

klubbens emblem och färger. Detta är det mest självklara och enkla sättet att använda sig av 

memorabilia men vi tror att det även går att utveckla de två andra metoderna för LIF:s del. 

 

Att Leksands IF säljer mycket souvenirer tror vi nödvändigtvis inte beror på att de erbjuder en 

så bra upplevelse utan snarare på att de har många trogna och hängivna fans. Olovzon tar upp 

en annan faktor och menar att vissa supporterföreningar och grupper ser ned på och nästan 

föraktar supportrar som är utsmyckade med diverse attiraljer i klubbens färger och benämner 

dessa med uttryck som ”julgranar”. Det förefaller alltså vara så att souvenirförsäljningen kan 

skilja sig mellan olika föreningar pga kulturen inom supportergrupperna. Denna 

supporterkultur är dock inget vi märkt av i LIF där man snarare bär klubbens färger med 

stolthet vid match, vilket tyder på goda förutsättningar att utveckla arbetet med memorabilia. 

 

Pine & Gilmore (1999) menar att vilken bransch som helst kan sälja memorabilia bara de 

erbjuder en tillräckligt minnesvärd upplevelse. 
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”With the proper stage setting, any business can mix 

memorabilia into its offerings. If service businesses such as 

banks, grocery stores and insurance companies find no 

demand for memorabilia, it’s because they do not offer 

anything anyone wants to remember.” (Pine & Gilmore, 

1999:58) 

 

5.6  Lär känna gästen och iscensätt överraskningar! 

För att ett företag ska kunna iscensätta upplevelser så måste de först se till att uppfylla de 

grundläggande behoven och förväntningarna som gästerna har vid ett besök. För att veta detta 

måste företaget lära känna sina gäster. (Pine & Gilmore, 1999) 

 

Leksands IF vet idag alldeles för lite om sina gäster, vilket också Håkan Åman och Christer 

Plars håller med om. Saker som var de kommer ifrån, vad de gör på arenan, när de kommer 

dit, vad de uppskattar och vad de förväntar sig av ett besök finns det väldigt lite information 

kring. I dagsläget håller LIF dock på att bygga upp en kunddatabas genom diverse aktiviteter 

som exempelvis enkäter, sms-tävlingar och adressregister från deras stugby. Detta ser vi som 

en absolut nödvändighet och förutsättning för att de i framtiden ska kunna ta nästa steg och 

erbjuda verkligt minnesvärda upplevelser. 

 

Nästa steg, när företaget lärt känna sina gästers behov och förväntningar, blir enligt Pine & 

Gilmore (1999) att överaska dem, de menar att överraskningsmomentet är den kanske 

viktigaste faktorn i att erbjuda en minnesvärd upplevelse. Även Olovzon pratar om mervärde 

och minnen som två av nyckelbegreppen för skapandet av upplevelser, dessa två begrepp 

anser vi vara starkt kopplade till överraskningar. När företaget har en stabil grund att stå på, 

de erbjuder vad gästerna förväntar sig, så finns förutsättningarna för att börja iscensätta 

överraskningar. Företaget måste då gå utanför vad gästen förväntar sig, det handlar inte om att 

erbjuda ”lite mer” av samma vara/tjänst utan snarare att gå i en helt ny riktning. (Pine & 

Gilmore, 1999) Även Christer Plars är inne på samma spår och säger att han tror det är viktigt 

för Leksands IF att erbjuda gästerna saker som de inte förväntar sig och som inte går att köpa 

för pengar. Vi håller helt med Plars här och tror också att överraskningsmoment är något som 

det finns relativt goda förutsättningar att skapa på en evenemangsarena och kring en 

hockeymatch. 

 

Pine & Gilmore (1999) resonerar vidare kring rabatt- och lojalitetsprogram, de menar att 

dessa egentligen bara skapar bortskämda kunder som förväntar sig att få saker gratis. Istället, 

säger de, så bör företagen lägga pengarna på att skapa överraskningar. De menar att 

exempelvis en biltillverkare i längden skulle tjäna mycket mer på att slopa alla rabatter och 

istället lägga pengarna på att, helt oannonserat, ibland uppgradera köpet till att innehålla det 

dyraste utrustningspaketet eller varför inte ge bort bilen gratis, en verkligt minnesvärd 

upplevelse! Följden skulle dels bli att kunden med största sannolikhet kommer tillbaks i 

framtiden, men framförallt ryktesspridningen kommer ge en ökad kundtillströmning menar 

författarna. 
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Upplevelser och överraskningar har dock egenskapen att de minskar för varje gång man 

upplever dem. Det är inte lika roligt andra och tredje gången som den första, ”been there done 

that”. Utmaningen för företaget blir att hela tiden förnya sig, hela tiden ligga före gästens 

fantasi och att hela tiden behålla spänningen i gästens sinne. (Pine & Gilmore, 1999) 

 

5.7  Storytelling 

Storytelling är ett relativt nytt forskningsområde inom marknadsföring men har som företeelse 

funnits i alla tider. Forskningen är dock mest inriktad på hur man använder det i rent 

marknadsföringssyfte eller i samband med varumärkesbyggande vilket ligger i utkanten av 

vårt forskningsområde. Vi är mer intresserade av hur storytelling kan användas för att i 

förlängningen förstärka upplevelsen kopplad till Leksands IF och kommer därför bara att ta 

upp de aspekter av storytelling som vi anser kan kopplas till just detta.  

 

Jensen (1999) förklarar varför vi behöver historier och myter med att vi i brist på fakta skapar 

dessa. Han påstår att så länge människan har funnits har det funnits historier, att vi alltid levt i 

en spirituell värld och en fysisk värld. Även Mossberg & Johansen (2006) menar att 

människor i alla tider har fascinerats av historier, ju mer underhållande och spännande 

historien är, desto mer kommer vi att tycka om den som berättar den och desto större kraft får 

berättandet. Storytelling omfattar berättelser, myter och fabler och kan vara muntliga, 

skriftliga eller bildliga. (Mossberg & Johansen, 2006) Enligt Mossberg & Johansen (2006) 

anses storytelling vara ett unikt och kraftfullt verktyg inom marknadsföring i 

upplevelseindustrin. Att det blivit ett övertygande sätt att arbeta på inom kommunikation 

beror på flera saker enligt författarna men framförallt då det talar till det mänskliga behovet av 

ett meningsfullt liv. 

 

Precis som Nordström & Ridderstråle (1999), Kaufman (2003) och Pine & Gilmore (1999) 

menar Mossberg & Johansen (2006) att det inte längre går att konkurrera med enbart 

rationella argument som statistik, fakta och pris. Av den anledningen menar de att storytelling 

utvecklats till att bli ett bra sätt att differentiera sig på. Jensen (1999) hävdar att vårt samhälle 

är på väg in i ett ”drömsamhälle” där vi snarare drivs av känslor och historier än hårda data, 

människor vill, vilket även Mossberg & Johansen (2006) menar, tro på historier och myter. 

Författaren påpekar att vi alltid kommer att ha ett visst behov av faktiska produkter så som 

brödrostar och kylskåp men att storyn bakom produkten kommer att få, eller redan har, en 

större betydelse för våra köpbeslut än tidigare. 

 

Enligt Mossberg & Johansen (2006) kan storytelling inom företagsekonomi förklaras som 

berättelser i organisationer, om organisationer, om kunder, om kända organisationsprofiler 

eller om en hel verksamhet. Det handlar enligt Mossberg & Johansen (2006) om att bygga sin 

verksamhet kring en historia. Författaren menar att storytelling möjliggör för företag att skapa 

en helhetsbild av sitt koncept och ge kunderna en upplevelse. Vidare menar Mossberg & 

Johansen (2006) att storytelling som konkurrensmedel når nya dimensioner som tidigare 

marknadsföring lämnat ganska orört. Organisationer kan genom storytelling kommunicera ett 
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koncept och planera en verksamhet för att påverka alla sinnen hos en kund (Mossberg & 

Johansen, 2006). 

 

Olovzon anser inte att storytelling är en kanal eller en metod, utan att det är en ansats till och 

synsätt på kommunikation. Han menar att det handlar mer om en känsla än förnuft, mer om 

sammanhang än lösa delar, om att beröra istället för att bevisa, mer om innebörd och mening 

istället för funktion. Olovzon anser att storytelling inte enbart handlar om historik, att man 

inte enbart ska prata om gamla grejer och traditioner. Han anser att storytelling lika gärna kan 

vara framåtblickande. 

 

Det framgår, enligt oss, ganska tydligt att storytelling har en stark koppling till upplevelser då 

det trycker på alla mjuka värden som är signifikativt för just den branschen. Författarna ovan 

talar om saker som drömsamhälle, att skapa en känsla, skapa innebörd, skapa ett 

helhetskoncept osv, alla dessa är också nyckelbegrepp inom upplevelser och 

upplevelseekonomin. Alltså borde det även gå att använda sig av storytelling för att förstärka 

en upplevelse och inte bara marknadsföra den. 

 

Mossberg & Johansen (2006) menar som sagt att det är vanligt inom upplevelseindustrin idag 

att marknadsföra sig med hjälp av myter och historier. De exemplifierar med att många hotell 

marknadsför sig som ”spökhotell” och evenemang som medeltids- och riddarveckor bygger 

på historier. Vi tror dock inte att en idrottsförening som Leksands IF kan använda sig av 

myter och påhittade historier i samma utsträckning som i exemplen ovan. Då framförallt 

fansen redan är så insatta i klubbens historia och vet så mycket om den tror vi att det skulle 

skada trovärdigheten. Det finns dessutom redan så mycket anekdoter, historier och legender 

att utnyttja och bygga en story kring inom anrika idrottsföreningar så som Leksands IF.  

 

Olovzon bekräftar detta och säger att man inom idrott inte ska använda sig av fiktiva historier, 

som man med glimten i ögat kan göra inom andra delar av företagsvärlden. För att veta vad 

man ska kommunicera i sin story är den enligt Olovzon viktigt att en organisation vet vilka 

deras kärnvärden är. Han anser att kärnstoryn måste finnas i varumärket, vet man inte vilka 

värden man vill kommunicera är det ingen idé enligt Olovzon. Mats Heijbel, som arbetar med 

storytelling menar att en historia är sann så länge kärnan i den är det (Mossberg & Johansen, 

2006) 

 

Olovzon anser att det mycket väl kan byggas en story kring en stor spelare inom laget. Detta 

är något som de är bra på i Nordamerika, att trycka mycket på tidigare och nuvarande 

stjärnspelare. Det är något som svenska klubbar är dåliga på enligt Olovzon. Han menar också 

att det är bra om det går att knyta an till en eller flera symboler men att det bästa är att knyta 

an till en människa. Han anser inte att det behöver vara grundaren utan att det lika gärna kan 

vara en annan person som symboliserar storyn. En story kan byggas av många små historier 

enligt Olovzon, det behöver alltså inte vara en historia utan det kan vara ett batteri av historier 

som binds samman och förmedlar något. 
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De storys vi hittat kring Leksands IF som kommuniceras ut kretsar till största del kring gamla 

storspelare. Dessa presenteras i form av diverse artiklar i medlemstidningen, på deras hemsida 

och i häftet ”den lilla blå”, där det även finns lite allmän historia och anekdoter. Vi anser att 

LIF är på rätt spår med dessa stories. Vi menar att det är just berättelser om deras historia och 

om spelare som betytt mycket för föreningen som är det enklaste sättet att skapa en viss 

känsla kring föreningen på. 

 

Det vi upplever är att det saknas stories som kan kopplas samman med det som händer i 

arenan idag. Vi tycker inte att det berättas någonting alls i arenan. Det hänger trots allt bilder 

på gamla spelare i arenan och forna storspelares tröjor hänger upphissade i taket för att hedra 

dem. Men vilka är dessa spelare vars bilder och tröjor hänger i arenan? Varför berättas inte 

deras historia för gäster som inte vet vilka spelarna är och vad de gjort för föreningen? Genom 

att göra detta tror vi att nya besökare enklare kan skapa sig en uppfattning, känsla och relation 

till föreningen och dess historia, vilket i förlängningen också kommer att förhöja deras 

upplevelse vid besöket. 

 

5.8  Word-of-mouth / rykten 

Som avslutning i den teori vi tar upp kommer vi att redogöra för word-of-mouth eftersom vi 

anser att just upplevelseindustrin har extra goda förutsättningar att uppnå en positiv 

ryktesspridning. Detta pga upplevelsens art, den är kopplad till alla de mjuka och emotionella 

värden som berör oss inombords vilket gör att vi även vill berätta för andra om våra 

upplevelser. Word-of-mouth är i våra ögon inte ett verktyg, det är snarare något som kommer 

som en pay-off på ett företags arbete med upplevelsen. Lyckas företaget skapa en verkligt 

positiv helhetsupplevelse genom att arbeta med alla de delar vi tagit upp ovan så kommer 

också positiv ryktesspridning att uppstå vilket i sin tur kommer att generera ännu flera besök. 

 

Jensen (1999) menar att av samma anledning som folk förr i tiden samlades runt lägerelden 

och tog del av budskap, samlas människor idag runt varumärken. En verksamhet påverkas 

idag mycket av dess rykte. Människor berättar om vilken restaurang de åt middag på eller om 

teaterpjäsen de såg. När dessa människor berättar om vad de varit med om och vilka 

upplevelser de varit med om påverkar de andra personers förväntningar. Det är då viktigt för 

verksamheten att de levererat positiva upplevelser som människor kan föra vidare. 

Anledningen till att word-of-mouth är viktigt för ett företag eller en organisation är att det 

uppfattas som betydligt mer trovärdigt och pålitligt än “reklam” av kommersiell natur. Det 

kan ofta räcka med enbart en persons rekommendation för att övertyga en människa att 

använda ett visst företags erbjudande. (Mossberg & Johansen, 2006) Hellberg (2007) har i sin 

studie kommit fram till att om ett positivt word-of-mouth sprids är det effektivare som 

marknadsföring än traditionell reklam, detta för att det är lättare att ta till sig av vad något 

oberoende har upplevt än reklam från själva företaget eller organisationen.    

 

Enligt Mossberg & Johansen (2006) är en av anledningarna till att word-of-mouth är av 

betydelse att vi söker olika konsumtionsvärden och de emotionella värdena är ofta av stor 

betydelse. Forskning visar också att det främst är tjänsteföretag som diskuteras människor 
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emellan. Detta för att de skapar känslomässiga och emotionella upplevelser åt sina kunder. 

(Bateson, 1995; Gelb & Johnson, 1995; Zeithaml & Bitner, 2003) återgivet i Mossberg & 

Johansen (2006). 

 

I en studie gjord av Hayling & Hidfors (2003) undersöks om det finns någon skillnad i 

spridning av word-of-mouth mellan resultatorienterade tjänster och upplevelseorienterade 

tjänster. Exempel som ges på resultatinriktade tjänster är bilreparation och kemtvätt, tjänster 

där det viktiga är resultatet efter själva tjänsten. När kunden är ute efter själva upplevelsen 

och det viktiga är konsumtionen av tjänsten talas det om upplevelseorienterade tjänster. En 

upplevelseorienterad tjänst beskrivs i undersökningen som något som roar och ger avbrott i 

vardagen. Undersökningen visade att word-of-mouth har starkare koppling till 

upplevelseorienterade tjänster än till resultatorienterade tjänster när vi upplevt något positivt, 

medan det är tvärt om när vi upplevt något negativt. De tjänster som är resultatorienterade 

tenderar människor alltså att prata om när resultatet var sämre än förväntat, medan 

upplevelseorienterade tjänster nämns när människor upplevt något positivt. (Mossberg & 

Johansen, 2006)  

 

Det är intressant, och värt att poängtera, att upplevelseorienterade tjänster enligt 

undersökningarna och författarna har en mer positiv koppling till ryktesspridning än vad de 

resultatorienterade har. Men varför? Vi tror att det har med det egna ansvaret och deltagandet 

i upplevelsen att göra. I de resultatorienterade tjänsterna, som exempelvis vid en kemtvätt, så 

lämnar kunden ifrån sig allt ansvar. Blir jackan förstörd i tvätten så är det inte kundens fel, det 

blir då mycket enklare att kritisera tjänsten. Vid upplevelser så har gästen själv ett mycket 

större ansvar för att upplevelsen blir positiv vilket också gör den svårare att kritisera. Finns 

rätt förutsättningar för en god upplevelse så är det i hög grad upp till gästen själv att utnyttja 

dessa. 
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6  En plattform byggs upp 

 

 

ur Leksands IF enligt oss ska gå tillväga för att helt kunna steget in i 

upplevelseindustrin diskuteras i detta kapitel. Vi utgår från hur de arbetar idag och 

den teori som vi presenterat, de samtal vi fört med respondenter och våra egna 

tankar för att forma en plattform för hur Leksands IF bör arbeta för att skapa så bra 

förutsättningar som möjligt för upplevelser. 

 

 

 

Utifrån det vi hittills presenterat i uppsatsen kommer vi nu mer fritt diskutera det vi anser 

skulle gynna skapandet av en totalupplevelse runt en ishockeymatch för Leksands IF:s gäster. 

Vårt mål med avsnittet är att tillämpa den teori vi anser användbar, men även att utifrån egna 

tankar och värderingar försöka utveckla teorierna samt att komma med konkreta förslag för 

hur LIF utifrån vårt synsätt bör agera. Vi flyttar därmed fokus från hur de arbetar idag till hur 

vi anser att de bör arbeta i framtiden. 

 

Det resonemang vi för i detta kapitel är starkt kopplat till vår forskningsfråga och den sista 

delen av syftet med uppsatsen, hur LIF ska agera för att fullt ut ta steget in i 

upplevelseindustrin. För att göra kapitlet enklare att följa så har vi, så gott det går, tagit upp 

aspekterna i upplevelsens kronologiska ordning. Under avsnitt 6.2 har vi valt att ta upp de 

olika påverkansfaktorerna utan rubriknumrering då vi menar att det skall ses som en stor 

helhet som arbetar tillsammans och inte som enskilda delar. 

 

6.1  Låt upplevelsen börja tidigare 

I dagsläget börjar upplevelsen kring en ishockeymatch på sin höjd ett par timmar innan match 

men majoriteten av gästerna kommer först strax innan nedsläpp. Vi anser att den borde kunna 

börja långt innan match för de allra flesta och att en stor del i detta handlar om att bygga upp 

förväntningar, känslor och ett surr kring kvällen på arenan som gör att folk blir sugna på att 

komma. Förväntningarna ska inte bara skapas på själva matchen, utan även förväntningar på 

Leksands IF och besöket som helhet måste finnas.  

 

Förväntningar är något som till stor del skapas av människor själva genom att de pratar med 

varandra om Leksands IF. Vad ska de prata om? Om upplevelsen såklart! Genom att erbjuda 

en så pass stark upplevelse att folk vill berätta om den för vänner och arbetskamrater så 

skapas det genom word-of-mouth ett surr kring föreningen och förväntningar på besöket. 

 

Leksands IF kan själva påverka förväntningarna genom att på olika sätt visa upp sig och 

plantera sig i intressenternas medvetande. Ett sätt att åstadkomma detta är att skicka ut en 

H 
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spelare till ett företag/sponsor för att berätta lite om hur träningen går, nästa match, vad som 

händer runt laget o s v för att på ett mer personligt sätt nå ut till människor som kanske inte 

skulle ha letat sig fram till sportsidorna i dagspressen. Detta skulle absolut skapa ett surr kring 

föreningen på arbetsplatser och samtidigt skapar det en mer personlig relation till spelaren och 

föreningen vilket i förlängningen också kommer förhöja att upplevelsen vid ett besök. Att se 

spelaren man ”känner” genom besöket på arbetsplatsen dagen innan smälla in 1-0 pucken är 

helt klart roligare än om en anonym spelare gör det! 

 

Visserligen tycker vi att LIF använder sig ganska bra av inför-match rapporter och reportage 

om spelare o s v genom sin hemsida och genom dagspress för att nå ut till potentiella 

besökare. Detta skapar ett surr kring matchen i sig men de som hittar till dessa kanaler är till 

största del de som redan är intresserade. Vi anser att LIF måste bli mer offensiva i sitt 

tänkande och på ett tydligare sätt visa vad de mer har att erbjuda, förutom själva ishockeyn, 

om de vill fylla arenan. Varför inte använda sig av andra större mötesplatser i länet som 

gallerior, shoppingcenter och torg? De skulle nå ut till en bredare publik med vad som händer 

på arenan, och därmed också locka fler marginalbesökare till ett besök. Ställ upp en monter 

under matchdag eller någon dag innan med leksandsutsmyckad personal som säljer souvenirer 

och biljetter, men framförallt som informerar exempelvis barnfamiljen eller tjejgänget om 

varför just de skulle få en trevlig upplevelse vid ett besök! 

 

En bra aktivitet som Leksands IF använder sig av är att de chartrar ”hockeybussar” från olika 

delar av länet till Ejendals Arena. Men vi tycker konceptet kan utvecklas, gör bussresan till en 

del av upplevelsen! Bygg upp stämningen kring matchen genom att ha en matchvärd på 

bussen som går igenom dagens förutsättningar, går igenom laget, hur det har sett ut på 

träningar, dagens värmning o s v. Eller kanske bara spela in en video med intervjuer av 

spelare, tränare eller andra intressanta personer kring föreningen eller laget, men gör något för 

att få bussresan att avvika från att bara vara en transport till arenan. Om Leksandsupplevelsen 

börjar redan på bussen så kommer den också närmare de potentiella besökarna vilket minskar 

risken för att de istället väljer en lokal upplevelse som favoritrestaurangen eller ett biobesök. 

 

Ju närmare arenan gästen kommer, desto närmare kommer hon också det primära 

upplevelserummet. Vi definierade tidigare upplevelserummet att även innefatta resan till 

arenan, så frågan är då vad som kan göras för att förbättra det. Låt det på något sätt märkas 

redan när gästen åker in i samhället Leksand att det är något på gång ikväll! Här handlar det 

till största del om att påverka den estetiska upplevelsen, skapa visuella intryck hos gästen. Vi 

kan tänka oss allt från små åtgärder som eldar vid infarten till byn och på vägen mot arenan 

till större saker som LIF:s emblem flygandes över husfasader och andra ljusspel. Endast 

fantasin sätter gränsen, go wild. 

 

6.2  Väl på plats 

När gästerna väl är på plats så börjar också själva huvudupplevelsen. För att gästen ska få en 

så rik upplevelse som möjligt är det är nu viktigt att utnyttja så många aspekter som möjligt 

från de fyra upplevelsevärldarna, estetik, eskapism, utbildning och underhållning. Vi kommer 
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att använda oss av de olika delarna ur teorin som vi presenterat kring påverkansfaktorerna för 

upplevelsen och arbeta med dessa utifrån frågeställningarna i Pine & Gilmores (1999) 

ramverk kring upplevelsevärldarna för att ge vår syn på hur Leksands IF bör agera för att 

erbjuda en maximal helhetsupplevelse. 

 

 Vad kan vi göra för att förbättra den estetiska delen av upplevelsen? Vad kan göras 

för att gästerna ska vilja komma hit, sätta sig ner och umgås? Vad kan vi göra för att 

skapa ett mer välkomnande, intressant och bekvämt upplevelserum med en atmosfär 

där gästerna känner att de bara kan och vill vara? 

 

 När gästerna väl är på plats, fokusera på vad de ska göra för att få dem att bli aktiva 

deltagare och medregissörer i upplevelsen. Den eskapistiska delen av upplevelsen 

drar till sig gästen ytterligare, aktiverar henne och får henne att ytterligare gå in i 

upplevelsen. Vilka aktiviteter ska vi uppmuntra våra gäster att ta del av? 

 

 Utbildningsaspekten av upplevelsen kräver, liksom den eskapistiska, att gästen är 

aktiv. Vad vill vi att våra gäster ska, fysiskt eller mentalt, lära sig av upplevelsen? Hur 

ska vi sedan uppnå detta? Vilken information eller vilka aktiviteter kan vi engagera 

gästerna i som gör att de utforskar och förbättrar sin förmåga och sitt kunnande?  

 

 Underhållning är, precis som den estetiska delen, en passiv aspekt av upplevelsen. 

När gästerna blir underhållna så gör de egentligen ingenting. I likhet med hur 

professionella talare använder sig av underhållning (i form av skämt osv) för att 

behålla intresset hos en publik så bör företaget fråga sig vad de kan göra för att 

behålla intresset hos sina gäster? Vad kan rent underhållningsmässigt göras för att de 

ska stanna kvar? Vad kan göras för att upplevelsen ska bli roligare och mer 

angenäm? 

 

Som vi sagt tidigare så borde upplevelsen kring ishockeymatchen börja långt innan nedsläpp, 

men för att folk ska åka till arenan flera timmar innan match så måste det också finnas en bra 

anledning för dem att åka dit. Kan Leksands IF få sina gäster att komma långt tidigare för att 

spendera tid på arenan och dessutom få dem att trivas där så kommer de också att spendera 

mer pengar på arenan och Leksands IF. 

 

Upplevelserummet och tematiseringen 

Estetiken i upplevelserummet är det första som möter gästen, det är också en viktig del för att 

få gästerna att känna sig välkomna och bara vilja vara i upplevelserummet samtidigt som det 

kan få dem att vilja stanna kvar efter matchen. Det är en viktig faktor då gästernas upplevelse 

inte får störas av upplevelserummets design eller tematisering. Vi anser att estetiken i 

upplevelserummet har en starkare effekt åt det negativa hållet än åt det positiva hållet på 

upplevelsen. En väl fungerande estetik och tematisering ser vi som en bakgrundsfaktor som 

måste harmonisera med helheten och när den gör det finns förutsättningarna för att iscensätta 
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de verkliga upplevelserna. Upplevs det istället som störande så blir effekten på 

helhetsupplevelsen också klart negativ.  

 

I stort upplever vi tematiseringen och designen i upplevelserummet som bra, det finns dock 

förbättringar att göra. För att få ett störningsfritt upplevelserum borde Leksands IF för det 

första färdigställa saker som innertak i kringutrymmen för att få bort synliga ventilationsrör. 

Ett specifikt utrymme i arenan som vi anser brister i det estetiska och inte harmoniserar med 

det annars genomgående LIF-temat är SportBaren. Här måste Leksands IF helt klart fräscha 

upp. Vi får intrycket av att de bara ställt upp en bardisk och en scen vilket känns extra fel då 

det företrädesvis är de mest trogna supportrarna, ståplatspubliken, som använder utrymmet. 

 

Personalens uniformering är en annan sida av tematiseringen som kan bli till ett störande 

moment i upplevelsen. Som vi tidigare nämnt uppfattade vi uniformeringen på personalen i 

Ejendals Arena som aningen rörig och vi anser att variationen borde minskas. En annan 

aspekt av detta är vilka signaler som sänds ut via klädseln. Vi menar att de bör enas kring en 

mer dressad klädsel, vilket ger ett proffsigare intryck. Gästerna känner sig dessutom 

garanterat mer välkomna om de möts av personal uppklädda i en stilig Leksandskavaj kvällen 

till ära istället för att mötas av personal i ostrukna träningsoveraller. Det går naturligtvis också 

att välja ett mer sportigt alternativ med träningsoveraller och därmed signalera en mer 

jordnära och avslappnad känsla. Poängen här är att det måste vara enhetligt, det viktiga är 

egentligen inte hur, utan snarare att. 

 

Upplevelserummet, mer än bara estetik 

Upplevelserummet är som sagt den fysiska miljö där upplevelsen produceras, levereras och 

konsumeras. Aspekter i den fysiska miljön kan användas till mycket mer än att bara påverka 

den estetiska upplevelsen. En viktig del i den fysiska miljön vid idrottsevenemang är den 

tekniska utrustningen. Det går egentligen att göra vad som helst med teknik, det enda som 

sätter gränserna är egentligen budget och fantasi samt att det, återigen, måste vara kopplat till 

ishockeyn. 

 

Lagets och enskilda spelares insatser i matchen är alltid något som kommer debatteras bland 

gästerna med stor inlevelse. Vi tror att man med relativt enkel och befintlig teknik kan erbjuda 

ett mervärde genom att exempelvis tillhandahålla statistik liknande den åskådaren får hemma 

framför datorn eller i tv-soffan. Sekretariatet bokför ändå all statistik under matchen så varför 

inte visa den för gästerna som är på plats också. Detta skulle underhålla dem i pauserna och 

därmed minska risken för tristess och avbrott i upplevelsen. Men tekniken går snabbt framåt 

och detta skulle ändå bara vara början. I framtiden kan vi se användandet av små datachip 

placerade i puck och skridskor. Det har redan idag testats i flertalet sporter, exempelvis 

spjutkastning, fotboll och baseball. Med denna teknik skulle besökarna kunna se typer av 

individuell spelarstatistik som inte finns idag med allt från åksträcka, snitthastighet och 

toppfart på skridskorna till skottstyrka och passningssäkerhet. Som sagt, endast fantasin sätter 

gränserna och möjligheterna finns! 
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Teknisk utrustning kan även användas till att få kötider att upplevas som kortare. Runt om i 

Ejendals Arena finns tv-skärmar uppsatta där reklambudskap rullar. Ur 

upplevelseperspektivet så är detta föga underhållande och ett rent slöseri. Vi såg hellre att 

dessa skärmar utnyttjades till att visa exempelvis highlights från matchen eller kanske statistik 

av den typen vi föreslog ovan. Allt för att underhålla kunderna i de kösituationer som uppstår 

vid toalettbesök och kiosker och därmed också minska risken för irritation hos gästen. Även 

utbildningsorienterade upplevelser kan tillgodoses med teknisk utrustning genom att 

exempelvis utbilda nya gäster i grundläggande regler och domartecken. 

 

En kväll med Leksands IF – inte bara en ishockeymatch! 

Kringarrangemang och sidoupplevelser är i vår mening ett av de kraftfullaste verktygen för att 

skapa en helhetsupplevelse kring en ishockeymatch. Men samtidigt är det ett känsligt verktyg, 

det får inte störa huvudupplevelsen utan måste knyta an till och harmonisera med Leksands IF 

och hockeymatchen. Rätt använt så kan Leksands IF genom kringarrangemang och 

sidoupplevelser skapa incitament för kunderna att komma tidigare till arenan, skapa en 

upplevelse som tilltalar en bredare målgrupp och samtidigt ge besökarna en mer komplett 

upplevelse. Kringarrangemangen kan enligt oss delas in i två huvudgrupper, dels de LIF helt 

på egen hand regisserar och dels de som skapas tillsammans med företagspartners. 

 

Den egentligen enda fasta sidoupplevelsen som LIF idag erbjuder är genom deras 

restaurangverksamhet. Vid första anblick har mat och ishockey egentligen inte så mycket 

gemensamt. Men sättet de levererar matupplevelsen på, i anslutning till läktaren och under 

pauserna, gör att den kopplas ihop med ishockeyn på ett mycket bra sätt. Samtidigt är maten i 

restaurangen av hög kvalitet och sammantaget förhöjer det helhetsupplevelsen kring 

hockeymatchen. Nu är mat i sig en stark upplevelse, i detta fall anspelar den på de 

estetiska/eskapistiska upplevelsevärldarna där gästen går in i upplevelsen, vilket kan göra den 

enklare att arbeta med men vi tycker att det är ett bra exempel på hur sidoupplevelsen kan 

kopplas samman med huvudupplevelsen. 

 

I övrigt erbjuder Leksands IF inte mycket mer än enstaka arrangemang vid enstaka tillfällen, 

som exempelvis ”Förfesten” med liveband, intervjuer och andra aktiviteter vilket anordnas 

tillsammans med supporterklubben Superstars. Arrangemang som dessa är i och för sig bra 

men riktar sig bara till en liten klick av besökarna. Vi menar att Leksands IF måste bli bättre 

på att erbjuda aktiviteter till alla, barn som vuxna och kvinnor som män, om man på allvar vill 

att gästerna ska börja fylla arenan långt innan matchstart. Gör en familjefest av matchkvällen! 

Det finns gott om utrymmen under läktarna som idag står outnyttjade, här kan olika aktiviteter 

som engagerar gästerna anordnas. Ta ett exempel som ”speedshooting”
3
, rätt använt kan en så 

enkel aktivitet ge upplevelser från åtminstone tre av upplevelsevärldarna. Åskådarna blir 

passivt underhållna samtidigt som deltagaren engageras i aktiviteten och får en eskapistisk 

upplevelse. Lägg till en tränare eller hockeyspelare som ger tips och råd för hur deltagaren 

kan förbättra sitt skott och även utbildningsaspekten tillgodoses. Det finns mängder av andra 

exempel men poängen är att besökarna måste engageras när de väl är på plats. 

                                                
3 En aktivitet där mätning av skotthastighet utförs. För mer info se: www.speedshooting.com 
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Events som skapas tillsammans med företagspartners kan med fördel användas för att få 

besökare att anlända till arenan innan match, men då måste de också vara mer än bara 

information om det aktuella företaget och dess varor/tjänster. Återigen, det måste engagera 

gästen och skapa något slags mervärde för henne. Som vi tidigare beskrivit är det också 

viktigt att eventen har en koppling till Leksands IF och ishockeyn, både för företaget ska nå ut 

till gästen och för att gästen ska ha ett intresse av att delta. Ett lyckat exempel från 

verkligheten på hur detta kan gå till hämtar vi från NHL och samtalet med Olovzon där ett 

mobilföretag gästade arenan. De fotograferade gästerna mot en väggfond med motiv av 

omklädningsrummet, gästerna kunde sedan ladda ner bilden från nätet när de kom hem. 

Företaget aktiverade här gästen samtidigt som de hjälpte henne att uppleva laget och gav 

henne memorabilia som påminde om både besöket och företaget. Enkelt och effektivt! 

 

Ett annat sätt att arbeta med kringupplevelser är att erbjuda dem på isen under pauserna, som 

annars riskerar att bli ett avbrott i helhetsupplevelsen. En positiv bieffekt av detta är att 

mindre folk trängs ute i kringutrymmena under pauserna med mindre köbildning som följd. 

Eventuellt tapp i försäljning pga detta skulle kunna täckas upp med ambulerande försäljning 

under pausen. Syftet med pausunderhållningen är dels att underhålla de gäster som hellre 

sitter kvar på läktaren under pausen, men även att kunna erbjuda upplevelser från de andra 

världarna till de som vill delta i aktiviteterna på isen. Exempelvis så skulle en 

straffläggningstävling erbjuda en verkligt eskapistisk upplevelse. Låt en eller flera gäster träda 

i rollen av hockeyspelaren och låt dem lägga en straff på kvällens andremålvakt inför en 

jublande arena, vilken upplevelse! Det går såklart att ha många olika typer av aktiviteter på 

isen under pausen, endast fantasin sätter gränserna. Varför inte ha en vigsel i pausen? Äkta 

kvinnan/mannen i ditt hjärta tillsammans med laget i ditt hjärta och gör det i din ”kyrka”, 

Ejendals Arena – vilken upplevelse! Eller dra ut vigseln och erbjud ett helt paket. Vigsel på 

dagen i Leksands kyrka, match på kvällen med en symbolisk ceremoni i pausen, 

bröllopsmiddag i restaurangen med efterföljande bröllopsfest i pubutrymmena. Alla 

möjligheter för att iscensätta upplevelser som dessa finns, det gäller bara att gripa dem.  

 

Överraska gästerna! 

Överraskningsmomentet är något som flera författare identifierar som en viktig faktor i att 

skapa minnesvärda upplevelser, vilket också vi håller med om. Det handlar om att erbjuda 

något gästen inte förväntar sig, ett mervärde helt enkelt. Kringarrangemangen i arenan är 

något vi menar även kan användas till att skapa ett överraskningsmoment för besökarna. Det 

gäller för Leksands IF att hela tiden utveckla dessa och komma på nya koncept, både för att 

behålla en känsla av spänning hos gästen och för att inte slentrian ska inträda i upplevelsen. 

 

Överraskningsmomenten kan bestå i allt från materiella saker som att spontant uppgradera ett 

sällskap till att använda en matchloge som av någon anledning står tom under kvällen eller 

bara att bjuda på notan efter restaurangbesöket, till att besökaren får möta spelare, kliva ner i 

omklädningsrummet, eller vara med på presskonferensen efter matchen. Det behöver inte 

alltid vara något stort eller dyrt, huvudsaken är att det är något gästen inte förväntar sig och 

det handlar snarare om att gå i en helt ny och oväntad riktning än att bara erbjuda lite mer av 
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något. Det skapar långvariga minnen för gästen och blir till något att berätta om för vänner 

och bekanta. 

 

Andra besökares inverkan på upplevelsen 

Andra besökare måste betraktas som en stor och viktig del av helhetsupplevelsen vid en 

ishockeymatch. En fullsatt arena med bra stämning påverkar den individuella upplevelsen 

såväl visuellt som fysiskt och känslomässigt. I takt med att stämningen på arenan höjs och ju 

mer den enskilde gästen bidrar till stämningen desto högre grad av eskapism kommer också in 

i hennes upplevelse. Gästen blir medregissör och påverkar till viss del själv händelsen. Den 

eskapistiska delen blir allra mest tydlig vid ett besök mitt i hejaklacken på ståplats. 

Naturligtvis vill inte alla gäster ha den typen av upplevelse, utan de kanske hellre passivt 

betraktar och suger i sig stämningen från de övre stolsraderna i arenan. Upplevelsen tar då 

mer karaktären av ren underhållning eller estetik.  

 

Den grupp av supportrar som mest bidrar till en hög stämning på arenan är hejaklacken från 

ståplatssektionen. Denna del av publiken är inte på något sätt en majoritet i arenan och det är 

inte heller dessa besökare som genererar de högsta direkta intäkterna, men vi menar ändå att 

det är den viktigaste delen av besökarna med tanke på deras bidrag till helhetsupplevelsen. 

Utan stämningen de skapar skulle upplevelsen för övrig publik minska, och därmed också 

incitamenten för ett besök. Leksands IF har idag ett ganska nära samarbete med denna grupp 

av supportrar vilket vi naturligtvis tycker är mycket bra. Det är enligt oss viktigt att de även i 

framtiden fortsätter främja denna eskapismsökande del av besökarna, dels för den totala 

upplevelsen och dels för deras egen upplevelse. 

 

Många andra besökare innebär också köbildning och med köbildning följer också irriterade 

gäster vilket i sin tur såklart påverkar känslan av upplevelsen negativt. Det största problemet 

gällande köer hos Leksands IF idag är enligt oss vid hemfärd från arenan och vi menar att LIF 

bör göra något för att lindra detta. Det kan dels avhjälpas genom att förlänga upplevelsen 

kring ishockeymatchen och därmed få gästerna att dröja kvar i arenan med en jämnare 

avströmning på besökare som resultat. Men det kan även lindras genom att distrahera gästerna 

under avresan. Distraktionen kan exempelvis komma från att Leksands IF sänder radio från 

presskonferensen och underhåller gästerna med diverse kommentarer intervjuer kring 

matchen. Det skulle minska tristessen av att sitta i bilköer ut från LIF och istället uppfattas 

som något positivt att Leksands IF även tar hand om sina gäster efter matchens slut. 

 

Memorabilia 

Ett tecken på att ett företag erbjuder en minnesvärd upplevelse eller att de signalerar något 

som människor kan relatera till eller förknippa sig med är försäljning av memorabilia, i LIF:s 

fall är det souvenirer. De har idag en ganska god försäljning av memorabilia genom en 

välplacerad souvenirshop på arenan och via deras hemsida. Användandet yttrar sig dock 

mestadels i souvenirer som tas med hem vilket är synd då memorabilia kan även användas för 

att förstärka upplevelsen på plats och här kan LIF utveckla sitt arbete. Matchtröjor, halsdukar, 

kepsar och liknande används visserligen av supportrarna på matcher, men det sker inte på 

LIF:s initiativ och det är ganska glest om man ser utanför hejaklackens sektion. 
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Vi tror att om LIF vid enstaka eller speciella tillfällen delade ut någon form av memorabilia 

som kan användas under matchen för att höja stämningen så skulle också upplevelsen vid 

tillfället förhöjas. Det kan exempelvis vara t-shirts i vita och blåa färger som delas ut vid 

entrén med en uppmaning om att ta på sig den på läktaren. Det vit-blåa havet skapar ett 

kraftfullt visuellt intryck på gästen som sedan kan ta med sig t-shirten hem som fysisk 

memorabilia från just den matchen. Visuella intryck av detta slag kan rent tekniskt sett även 

sägas påverka hela upplevelserummet då det tar en ny form, det hjälper också gästen att 

ytterligare gå in i upplevelsen och främjar därmed de estetiska och eskapistiska 

upplevelsetyperna. Vi anser också att det främst är visuella intryck som skulle fungera bra i 

det här avseendet, att använda sig av diverse attiraljer som ger ifrån sig olika ljud o s v tror vi 

enbart skulle upplevas som störande och därmed också ha en negativ effekt på upplevelsen.  

 

Storytelling 

Vi tror att Leksands IF kan skapa en känsla och relation mellan gäster och förening genom 

storytelling och på så sätt förstärka upplevelsen. Vi tror även att storytelling kan tillgodose 

utbildningsaspekten i upplevelsen genom att, framförallt, nya besökare kan lära sig något om t 

ex Leksands IF:s historia och tidigare storspelare. Om kombinationen mellan att skapa en 

känsla och relation samt att tillgodose utbildningsaspekten ska fungera krävs det att de 

historier som kommuniceras ut i grunden är sanna, även om de kan förgyllas på sina håll. Som 

vi tidigare resonerat kring, anser vi att det kring idrottsföreningar finns så pass stor kunskap 

om historien att det skulle sända fel signaler att börja hitta på historier.  

 

Vi anser att de storys som idag på ett eller annat sätt kommuniceras inte når ut till fler än en 

liten klick av besökarna. De kanaler som används är för smala och når bara ut till medlemmar 

i föreningen och till de som aktivt söker berättelserna. Vi menar att Leksands IF bör 

kommunicera ut historierna i upplevelserummet för att nå ut till en bredare massa. Det finns 

idag början till storys i form av gamla storspelares tröjor och minnesflaggor från guldåren 

som hänger i taket samt bilder av spelare upphängda på väggarna. Vi tror inte att majoriteten 

av dagens besökare vet speciellt mycket om dessa spelare eller föreningens historia och menar 

att kunskap om detta framförallt skulle hjälpa nya gäster att skapa en relation till Leksands IF. 

Samtidigt kan storytelling, genom att förmedla en leksandskänsla, göra det enklare för gästen 

att gå in i upplevelsen och därmed stimulera den estetiska och eskapistiska upplevelsen. Men 

då måste dessa storys också finnas tillgängliga på arenan. 

 

Ett sätt för LIF att kommunicera ut storys av de slag vi resonerat kring ovan är att helt enkelt 

utöka fotografierna på spelarna till att även innehålla en berättelse kring dem. Berättelser av 

detta slag som förklarar de flaggor som hänger i taket på arenan kan naturligtvis också hängas 

upp på väggarna. Men vi föreslår istället någon form av minimuseum i arenan där historierna 

kan samlas. Detta skulle ge ett mindre rörigt intryck än om det hängde planscher lite varstans i 

arenan samtidigt som det skapar ytterligare ett kringutrymme i arenan där folk kan vistas i 

väntan på match eller under pauser. Ett litet museum på arenan kan naturligtvis även innehålla 

mer än storys och kan rätt använt erbjuda gästerna såväl en estetisk upplevelse som 

underhållning och utbildning. Exempelvis kan det användas för att kommunicera ut vilka 



Leksands IF – Från amatörism till upplevelseindustri   2008 
 

 45 

värden som Leksands IF står för idag och hur de ser på framtiden för att tydligare knyta an till 

dagens verksamhet och därmed göra det ännu enklare för gästerna att relatera till dagens LIF. 

 

Word-of-mouth 

Ryktesspridning är en följdeffekt av upplevelsen som företaget erbjuder. Vi ser det inte som 

något Leksands IF kan påverka direkt, men det är ändå värt att ta upp då upplevelseindustrin 

har en stark koppling till word-of-mouth. Ju starkare upplevelse LIF iscensätter desto mer 

ryktesspridning kommer också att uppstå, det blir en positiv spiraleffekt som påverkar 

människors förväntningar på besöket och därmed också deras vilja att besöka Leksands IF. 

 

6.3  Avslutande diskussion  

Som vi inledde arbetet med att säga så söker människor idag i allt större utsträckning 

någonting att bryta den inrutade vardagen med. Detta, tillsammans med att människors behov 

av materialitet börjar mättas, gör att vi söker uppfylla andra mjukare behov så som fantasier 

och drömmar. Här kommer upplevelser in då de stimulerar och påverkar oss inombords och 

erbjuder en form av verklighetsflykt. Upplevelseekonomin är här, det är dags för de företag 

som levererar upplevelser att också inse detta och börja arbeta utefter de förutsättningarna och 

möjligheterna.  

 

Leksands IF är ett av dessa företag. Idrott ger oss ett avbrott i vardagen, den berör och får våra 

känslor i svall. Glädje, sorg, eufori, hopp, förtvivlan, längtan, ilska och kärlek är alla känslor 

som går att finna i Ejendals Arena. Idrott är upplevelser och Leksands IF befinner sig med 

andra ord i allra högsta grad i upplevelsebranschen. De måste därmed också agera utifrån det, 

för vad händer när de idrottsliga prestationerna är svaga och ingenting nytt händer på arenan? 

För att minska de idrottsliga prestationernas betydelse för publiktillströmningen anser vi att 

Leksands IF måste erbjuda en helhetsupplevelse.  

 

Men hur ska denna helhetsupplevelse utformas? Det vi presenterat ovan i kapitlet är hur vi 

tror att LIF ska agera för att skapa förutsättningarna för en så stark helhetsupplevelse som 

möjligt. Förslagen ovan har växt fram genom samtal och intervjuer, litteraturstudier, besök i 

Ejendals Arena samt långa diskussioner oss författare emellan. Vi vill poängtera att ingen del 

av det vi resonerat kring i sig självt är någon mirakelkur som ger omedelbara effekter, men vi 

är övertygade om att delarna tillsammans kan skapa den starka helhetsupplevelse som vi 

söker. Följden av detta blir att Leksands IF inte bara kommer att kunna ta ut högre premier för 

den, i takt med att människor tar del av upplevelsen och berättar för sina vänner om den så 

kommer också besökarantalet att växa. Det blir en form av positiv spiraleffekt där 

upplevelserna i sig genererar fler besökare vilket i sin tur ytterligare förhöjer upplevelsen för 

gästerna. 

 

Vi vill avslutningsvis poängtera att kärnprodukten, ishockeymatchen, aldrig får glömmas bort 

i skapandet av helhetsupplevelsen. Vi menar att åtgärderna som presenterats ovan främst ska 

användas för att förhöja upplevelsen kring själva ishockeymatchen. Det är med andra ord 

främst innan och efter matchen samt under avbrotten (periodpauserna) som vi ser att dessa 
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åtgärder skulle tillföra ett värde. Att börja ändra på och störa själva ishockeymatchen skulle 

antagligen upplevas som väldigt störande för besökarna och i slutänden riskera att sportens 

själ går förlorad. 
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7  Epilog 

 

 

pilogen är uppsatsens avslutande kapitel och här kommer vi att resonera kring 

huruvida det syfte vi i arbetets början ställde upp har uppnåtts. Vi kommer även att ge 

lite reflektioner på hur vi ser på det arbete som utförts samt ge några förslag på 

vidare forskning inom området. 

  

 

7.1  Återkoppling till syftet 

Syftet som vi formulerade till denna uppsats kan delas in i två delar. Den första delen var att 

studera hur LIF idag arbetar med att leverera upplevelser för att ställa det mot den teori som 

finns kring skapandet av upplevelser. Vi anser själva att denna del av syftet är uppnått genom 

det vi lagt fram och resonerat kring i företrädelsevis kapitel fem. Grunden för resonemanget i 

kapitlet hämtar vi ur studerandet av litteratur inom området upplevelser, samtal med 

representanter från Leksands IF och annat branschfolk samt våra egna besök på Ejendals 

Arena. 

 

Den andra och huvudsakliga delen i uppsatsens syfte var att komma med förslag på hur 

Leksands IF ska agera för att kunna ta steget fullt ut in i upplevelseindustrin. Vi anser att även 

denna del av syftet är uppnått i och med den diskussion som framförallt går att finna i 

uppsatsens sjätte kapitel. Diskussionen grundar sig mångt och mycket i våra egna tankar. 

Dessa har formats under resans gång genom vad vi kommit fram till när första delen av syftet 

uppfylldes, samtal och diskussioner författarna emellan och avslutningsvis samtal och 

diskussioner med respondenter och handledare. 

 

Vi formulerade även ett delsyfte för att kunna svara på uppsatsens huvudsyfte. Det var att 

utveckla förhållandet mellan upplevelseekonomin och idrotten. Vi menar att även detta syfte 

är uppnått genom de diskussioner vi fört med respondenter, handledare och sinsemellan. 

Dessa diskussioner hittas främst i uppsatsens femte kapitel, men återspeglas också i det sjätte 

kapitlets resonemang. 

 

7.2  Författarnas reflektioner och förslag på vidare forskning 

När uppsatsen nu är klar så uppstår det naturligtvis diskussioner mellan författarna om vad 

som hade kunnat göras annorlunda, en sådan diskussion har kommit att handla om uppsatsens 

generaliserbarhet. Då arbetet är starkt kopplat till Leksands IF så kan generaliserbarheten 

förefalla sjunka något men vi menar ändå att i stora drag så är det som framkommit klart 

tillämpbart på, och användbart för, liknande idrottsföreningar. Med liknande idrottsföreningar 

E 
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menar vi ishockeyklubbar som har en uttalad elitsatsning samtidigt som de förfogar över en 

egen evenemangsarena.  

 

Ett tillvägagångssätt som hade gett ett mer generellt resultat är om vi, istället för att arbeta 

mot Leksands IF, hade gjort besök på ett flertal ishockeylags evenemangsarenor och samtalat 

med personer i de föreningarna. Vad vi dock märkt under kontakterna med Leksands IF att 

deras förståelse för ämnet, och därmed också samtalens värde, ökat i takt med antalet 

interaktioner. Detta gör att vi tror att resultatet av en mer generell undersökning inte hade fått 

samma djup som den vi utfört, samtidigt som de tidsbegränsningar vi haft hade gjort det svårt 

för oss att genomföra en mer generell studie. Vi skulle dock tycka det var intressant att se en 

studie av detta slag. 

 

Under arbetets gång så har vi också insett hur stort och djupt området är, så här i efterhand 

känner vi att vi endast sett toppen av isberget. Vi anser att det finns tillräckligt mycket att 

forska kring runt var och en av de påverkansfaktorer för upplevelsen som tagits upp i kaptitel 

fem för att det i sig självt kan skapa ett vetenskapligt bidrag till ämnet, exempelvis hur andra 

kunder eller hur upplevelserummet och dess tematisering påverkar upplevelsen. 

 

Avslutningsvis vill vi säga att arbetet med uppsatsen har varit mycket givande för oss 

personligen. När vi började arbetet visste vi inte mycket om ämnet upplevelser och hur de 

kunde kopplas till idrott. Utefter arbetets gång har det visat sig att ämnesområdet är mycket 

stort och vi har lärt oss oerhört mycket av alla de samtal, diskussioner och litteraturstudier 

som präglat vårt arbete. På ett sätt kan man säga att arbetet med uppsatsen har varit en 

upplevelse i sig. Den har helt klart stimulerat utbildningens upplevelsevärld. De otaliga 

diskussioner vi haft kring den har bitvis även stått för stor underhållning. Vi har ibland också 

varit så uppslukade av skrivande att vi helt gått in i upplevelsen och därmed även fått ta del av 

de eskapistiska och estetiska upplevelsevärldarna. Vi hoppas att även läsaren har fått ta del av 

denna upplevelse. 

 

 

Tack för visat intresse! 
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