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Förord 
 
Detta examensjobb är skrivet på uppdrag av MODO Hockey. Uppdraget bestod av två delar, 
denna uppsats samt en marknadsundersökning byggd på den enkät som även ligger till grund 
för detta arbete. Marknadsundersökningen har presenterats för MODO Hockeys ledningsgrupp 
vid separat tillfälle, i detta arbete presenteras själva uppsatsen.  
 
Ett år har gått sedan vi startade arbetet med denna uppsats. Vi vill nu rikta ett stort tack till vår 
handledare Maria Bengtsson, vår uppdragsgivare MODO Hockey samt Enheten för näringsliv 
och samhälle i Samverkanshuset vid Umeå universitet för all praktisk hjälp under arbetets gång.  
 
Oslo 2009-02-23 
Jenny Olofsson och Ludvig Vestin
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Sammanfattning 
 
Elitidrott kan klassas som underhållning och konkurrerar därför med andra serviceaktiviteter 
som att gå på bio eller restaurang. Det är viktigt att få många nöja besökare till en idrottsarena. 
Ett sätt att göra detta är att leverera hög servicekvalitet. Vad innebär servicekvalitet under ett 
arenabesök. Vad förväntar sig åskådarna på en av MODO Hockeys hemmamatcher i Swedbank 
Arena? Syftet med denna uppsats är att utifrån ett servicemarketing perspektiv söka närma oss 
vad som innebär servicekvalitet för arenabesökare på en hockeymatch i Swedbank Arena i 
Örnsköldsvik. Detta görs genom att undersöka åskådarnas förväntningar. Ett underliggande 
syfte är att undersöka om förväntningarna påverkas av hur nära besökaren står klubben i fråga.  
 
Servicemarketingteori i allmänhet ligger till grund för uppsatsen, men också mer idrottsriktade 
servicemarketingteorier förekommer. I synnerhet förklaras olika begrepp kring kunders 
förväntningar. Teoriavsnittet mynnar ut i en förväntningsmodell, Toleranszon-modellen, 
skapad av Zeithaml, Berry och Parasuraman (1993), som utifrån författarnas syfte anpassades 
till denna studie genom att bland annat lägga till den idrottsspecifika variabeln 
klubbidentifikation. 
 
En enkätundersökning ägde rum under en slutspelsmatch i Swedbank Arena i Örnsköldsvik och 
skedde till stor del genom ett tillfälligt urval, vilket resulterade i 949 ifyllda enkäter. 
Enkätsvaren låg sedan till grund för intervjufrågor samt urval av åtta intervjurespondenter som 
intervjuades via telefon. Bland de enkätrespondenter som svarade på vilka punkter de ansåg 
borde vara uppfyllda för att de skulle vara nöjda med sitt besök i Swedbank arena, handlade 
40,9 procent av punkterna om matchnära faktorer så som vinst och bra spel. Även intervjuerna 
visade på att åskådarna har störst förväntningar kring kärnprodukten, främst själva matchen. 
Intervjuerna ger också en antydan om olika toleranszoner för olika delar av servicen. 
Påverkansfaktorer till förväntningarna är främst åskådarnas tidigare erfarenheter. 
Klubbidentifikationen gör sig påmind i form av att åskådare som står nära klubben har mer 
precisa förväntningar än övriga.  
 
Arenabesökarna har förväntningar kring kärnprodukten i högre grad än vad människor har 
kring andra servicemöten. Vi tror detta främst beror på de idrottsspecifika variabler som 
påverkar servicemötet. På grund av dessa idrottsspecifika variabler kan det också vara svårt att 
hantera åskådarnas förväntningsnivåer. En slutsats som dras är att det inte är säkert huruvida det 
är positivt att säkerställa servicekvaliteten kring de matchnära faktorerna under ett arenabesök, 
då ovissheten om matchutgången är en viktig variabel kring idrottslig aktivitet. 
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”AIK Fotboll har KO-anmälts för falsk marknadsföring av en uppretad 
fotbollssupporter. –Jag är trött på att man lovar saker man inte håller. De har gjort 
bort sig i år igen. Varje år går de ut och lovar hur bra det ska gå och sedan är allt 
som vanligt. Supportrarna är de enda som går på det, spenderar dyra pengar och 
utnyttjas.” (Dagens Nyheter, 2008) 

 
Dessa rader gick att läsa i Dagens Nyheter i början av september, då en irriterad och besviken 
supporter ansåg sig sviken av sin favoritförening på grund av att de lovat något de inte kunde 
hålla. Artikeln ger oss en del frågor. Vad har egentligen arenaåskådare för förväntningar på det 
idrottsevenemang de ska uppleva? Kring vilka delar av själva besöket har man förväntningar, 
handlar det bara om lagets prestationer eller är även den kokta korven i paus en viktig faktor i 
samband med besöket? Är förväntningarna likadana kring hela besöket, är de generellt höga, 
eller finns det en variation kring olika delar av evenemanget? De förväntningar som åskådarna 
har, hur har dessa skapats?  
 

Idrottens betydelse för samhället 
 
Idrotten har idag en stor betydelse för samhället. Enligt den svenska staten är idrotten viktig för 
att skapa en god folkhälsa och den har även stor betydelse i form av karaktärsdanande aktivitet. 
Statens motiv grundas också i att det för att behålla en god breddidrott är viktigt att ha en bra 
elit. Elitidrottsliga förebilder leder till större aktivitet hos bredden, det vill säga först och främst 
barn och ungdomar som utgör den största delen av de idrottsligt aktiva. Enligt de motiv som 
staten har till att skänka stora summor pengar till idrottsrörelsen, anses även idrotten som 
underhållning och förströelse vara av stor betydelse för samhället (Fahlén, Stenling & Vestin, 
in press).  
 
Sedan amatörkravet avskaffades 1968, vilket enligt Sund (2004) innebar att de internationellt 
baserade regler som förbjöd professionellt och kommersiellt idrottsutövande försvann, har den 
svenska idrotten blivit en del av den öppna marknaden och inom många av landets stora 
elitidrotter cirkulerar idag stora summor pengar. En av dessa elitidrotter är ishockeyn. För att 
kunna konkurrera med spelarlöner från andra toppligor i världen, måste elitishockeyklubbarna i 
Sverige bibehålla en hög omsättning (Fahlén, 2006). Sponsorintäkter och TV-rättighetspengar 
är två viktiga inkomstkällor för klubbarna (Peterson, 2004). 
 
För att stora sponsorintäkter och Tv-rättighetspengar ska bli en realitet krävs det att det finns ett 
stort intresse kring laget och att mycket publik besöker den egna arenan (Olsson & Viscovi, 
2004). Borland och Macdonald (2003) visar att företag som ska sponsra idrott sätter stort värde 
vid att laget som ska sponsras har mycket publik på sina matcher. Detta på grund av att 
företaget på så sätt ska nå ut till, och synas bland, så många människor som möjligt på en och 
samma gång. Förutom eget intresse hos ledningen vid det sponsrande företaget menar 
författarna att mycket publik är en av de viktigaste faktorerna till att en elitklubb ska bli 
sponsrad. Mycket publik på hemmamatcherna är även i sig en viktig intäktspost för 
elitklubbarna. Enligt Borland och Macdonald (2003) är klubbledningens kanske viktigaste 
fråga hur man ska generera ekonomiska vinster till verksamheten. Biljettförsäljning till 
hemmamatcher är därför en väldigt viktig källa till intäkter för elitklubbar. 
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Marknadsföringens betydelse för att locka arenabesökare 
 
En specifik arenaidrott konkurrerar med många andra närliggande aktiviteter som t.ex. välja att 
se en fotbollsmatch istället för en hockeymatch, följa matchen på TV istället för live eller 
konsumera annan underhållning som teater eller bio (Borland & Macdonald, 2003). Det faktum 
att det finns ett flertal produkter att välja bland inom alla industrier, inkluderat sportens värld, 
har lett till mer krävande konsumenter (Van Leeuwen, Quick & Daniel, 2002). Arenabesökare 
måste med andra ord se det som attraktivt att besöka arenan, annars kommer de att välja att 
konsumera en annan underhållningsaktivitet.  
 
Ett bra sätt att få kunder att vilja besöka ett företag mer än en gång är att höja servicekvaliteten 
(Zeithaml, Bitner & Gremler, 2006). Zeithaml (2000) visar att forskarvärlden är överens om att 
det finns ett klart samband mellan en hög servicekvalitet och kunders vilja att bli 
återkommande besökare till ett företag. Vidare menar författarna att kunder som väljer att 
återkomma till företag tenderar också att bli mer lojala mot företaget, sprida positiv 
word-of-mouth (WOM) om företaget samt bli mindre priskänsliga än engångskunder. Det finns 
även studier som indikerar att det är bättre att lägga marknadsföringskostnader på att försöka 
behålla kunder än att försöka locka till sig nya (ex. Fornell & Wernerfelt 1987).  
 
Servicekvalitet beskrivs ofta som en jämförelse mellan kundens förväntningar innan mötet med 
en service, och den service som kunden faktiskt upplever (Zeithaml, Berry & Parasuraman 
1993; Walker, 1995). Coye (2004) beskriver förväntningar som uppfattningar av framtida 
händelser skapade från olika källor. Dessa förväntningar blir sedan jämförelseinstrument när 
själva servicen utvärderas. Förväntningarna kan alltså ses som kundens referenspunkt när den 
vill utvärdera kvaliteten på en service.  
 
Robinson (2006) slår fast att förväntningar spelar en stor roll i värderingen av kvaliteten på en 
service. Förväntningarna kan också ses ha en avgörande roll i management av servicekvalitet. 
Detta resonemang stärks av Clow, Kurtz, Ozment och Soo Ong (1997) som menar att 
kundförväntningar är en viktig hörnsten i hur man mäter servicekvalitet. Att veta vad kunden 
förväntar sig är det första och förmodligen det viktigaste momentet för att ett företag ska kunna 
leverera en bra service kvalitet (Zeithaml et al., 2006).   
 

Idrotten speciell  
 
Van Leeuwen et al. (2002) menar att arenabesökare på ett idrottsevenemang eller en match 
köper en service och inte en vara. Författarna gör också liknelsen mellan idrottsförsäljning och 
serviceförsäljning och slår fast att nöjda kunder är lika viktigt att få inom sportens värld som 
inom alla andra branscher.   
 
Enligt Greenwell, Fink och Pastore (2002) är en bra service på arenor något som praktiseras av 
många större idrottsklubbar världen över och att leverera en bra service är ett fenomen som växt 
sig starkare med tiden. Enligt författarna är ett bra sätt att få mycket publik till en arena att få de 
som väljer att besöka arenan att bli nöjda med sitt besök.  
 
Van Leeuwen et al. (2002) menar vidare att bedömningen av ett arenabesök från åskådarnas 
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perspektiv, likt bedömningen av andra servicemöten, delas upp i två delar: 1) kärnprodukten, 
vilket innebär själva matchen i sig och 2) kringaktiviteter på arenan. Det är dock inte fastslaget 
vilken del av servicemötet som påverkar arenabesökarnas upplevelse mest. Åskådare till en 
specifik match kan dock ha flera olika aspekter som de vill se uppfyllda angående 
kärnprodukten, exempelvis kan betydelse av den specifika matchen, vinst, bra matchkvalitet, 
spänning och tabelläge vara faktorer som spelar in (Borland & Macdonald, 2003). 
Kringarrangemang, så som sittplatskvalitet, kiosker, restauranger och toaletter kan ha en stor 
del i upplevd servicekvalité när man tittar på en match (Borland & Macdonald, 2003).  
 
Robinson (2006) påvisar att det finns ett behov av specifik forskning av service levererad kring 
idrott. Idrotten har vissa karaktärsdrag som särskiljer den från andra servicebranscher så som att 
idrott brukas på fritiden, det är ofta en känslomässig inblandning i att antingen stötta ett lag eller 
känna tydlig identifikation med ett lag samt att sport kan ses som lyx eftersom det inte behöver 
brukas utan istället är en service som går att välja bort.  
 
Borland och Macdonald (2003) är inne på ett liknande resonemang och menar att inom några 
områden går det att likna kundpreferenser hos idrottsåskådare vid preferenser hos kunder inom 
vilken service som helst, men det går också att se att vissa preferenser kring idrott är långt mer 
komplexa än de som syns vid andra serviceaktiviteter. Några exempel på dessa mer komplexa 
preferenser är lagloyalitet, favoritsittplatser och bandwagon effekts. Det sistnämnda innebär att 
många andra besökare leder till att intresset att besöka en specifik arena stiger för den enskilde 
besökaren.  
 
Van Leeuwen et al. (2002) menar att klubbidentifikation och huruvida ett lag vinner eller 
förlorar spelar stor roll för åskådare i leveransen av sportservice. Dessa båda är typiska exempel 
på att service inom idrotten är speciell. Ett exempel på hur klubbidentifikation kan påverka 
serviceupplevelsen är att en stark klubbkänsla ofta är sammankopplad med mer positiva tankar 
om den erhållna servicen. Om två personer besöker samma idrottsevenemang och får exakt 
samma service, kan ändå den personen som har den starkaste klubbkänslan uppleva en högre 
servicenivå, eller vara mer nöjd med sin upplevelse än vad personen med svagare klubbkänsla 
är. Ett annat exempel på en situation som är speciell för idrotten är att en förening kan ha en 
jättefin ny och fräsch arena, men om laget förlorar varje match spelar den fina arenan ingen 
större roll i serviceupplevelsen, som blir negativ på grund av förlusterna.  
 
Robinson (2006) menar att det finns en brist i forskningen kring idrottsorganisationer och 
kundförväntningar. Författaren menar att mycket av den forskning som gjorts har inriktats mot 
att använda förväntningarna enbart som värdering av servicekvaliteten. Vidare forskning bör 
inriktas mot att applicera de bakgrundsfaktorer som har beforskats inom andra servicesektorer 
på idrott. Framtida forskning kring idrott bör också inriktas mot att skapa förståelse hur 
kundförväntningar skapas och hur dessa kan påverkas. 
 

MODO Hockey 
 
MODO Hockey från Örnsköldsvik är ett bra exempel på en idrottsklubb som ställs inför det 
som beskrivs ovan. Klubben har en verksamhet för barn och ungdomar, men också elitlag som 
tävlar på den absolut högsta nivån inom svensk ishockey. En viktig aspekt i att få verksamheten 
att fungera, är att få många åskådare till matcherna. Det är också viktigt att de åskådare som 
besöker matcherna vill komma tillbaka till arenan. En hög upplevd servicekvalitet ökar chansen 
att åskådarna återkommer.    
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Klubben från Örnsköldsvik är ett välkänt namn inom hockeysverige, och dess elitherrlag är i 
stort sett bofast i Sveriges högsta hockeyliga, elitserien. Inför säsongen 2006/2007 stod deras 
nya hemmaarena ”Swedbank Arena” klar. Den nya arenan innebar en stor publiktillströmning, 
och jämfört med den tidigare hemmaarenan ökade publiksnittet med ett par tusen besökare vid 
varje hemmamatch (MODO Hockey, 2009). Debutsäsongen i den nya arenan kröntes också 
med ett SM-guld, det andra i klubbens historia. 
 
I MODO Hockey kan vi finna elitidrottsmän som är förebilder för många barn och ungdomar, 
och då särskilt i närområdet kring Örnsköldsvik. Varje match MODO spelar lockar mycket 
publik och hockeyn har ett stort underhållningsvärde, och anses också ha stor betydelse för 
staden och dess invånare. Viktigt för både MODO Hockey och för Örnsköldsvik som stad är att 
behålla publiken. I och med det behåller man då också de positiva effekter detta ger i form av 
intäkter till föreningen, underhållning för människorna i närområdet, marknadsföring för staden 
och allmännytta för boende i Örnsköldsvik och dess omgivning.  
 
Idag ses stora idrottsevenemang, så som MODO:s hockeymatcher, som något mer än själva 
matchen i sig, det är en serviceupplevelse och inte bara en vara i form av en hockeymatch som 
åskådarna på arenan köper. Det är därför väldigt viktigt för MODO:s del att profilera sig och ge 
matchbesökarna bra serviceupplevelser så att de känner sig nöjda när de lämnar arenan, både 
med matchen och med kringarrangemangen. Vad finns det för kärnfördelar i ett arenabesök? 
Går det att jämföra idrott med andra underhållningsaktiviteter och vad är det i så fall som skiljer 
ett besök på en ishockeyarena från ett biobesök?  
 
Något annat som spelar en stor, om inte avgörande, roll i hur besökarna ser på 
serviceupplevelsen är deras förväntningar. De förväntningar som besökarna på Swedbank 
Arena har innan de kommer dit, spelar en avgörande roll för hur nöjda de känner sig när de går 
hem efter MODO:s match. Vilka förväntningar har egentligen en person som går på en av 
MODO Hockeys hemmamatcher i Swedbank Arena? Om en kund förväntar sig att MODO 
skall vinna och så förlorar istället laget, blir då kunden missnöjd med sitt arenabesök? Eller om 
flera kunder förväntar sig att få kokt korv i pausen och så har klubben valt att bara servera 
grillad korv, resulterar det då i ett flertal missnöjda arenabesökare?  
 
Underhållning i form av att gå på en av MODO:s hockeymatcher kan dock för många skilja sig 
från att gå på andra underhållningstillställningar. Känslomässigt starka band med MODO, samt 
om det blir vinst eller förlust, är saker som för åskådarna kan spela en stor roll i hur 
serviceupplevelsen på Swedbank Arena uppfattas. Kan en individs klubbidentifikation påverka 
förväntningarna kring besöket?  
 

Problemdiskussion 

Att leverera god servicekvalitet har visat sig vara bra inom många branscher. Servicekvalitet 
har tagits i beaktning i idrottens värld, men förväntningar är där ett obeforskat område. Idrotten 
kan sägas likna andra branscher men har också sina egna karaktärsdrag. Innebär servicekvalitet 
inom idrotten detsamma som hos företag inom andra branscher? Liknar kunders förväntningar 
inför ett arenabesök de förväntningar som kunder har när de skall göra en flygresa eller ett 
bankärende? Finns det delar av ett arenabesök som gör att servicekvaliteten värderas 
annorlunda där än vid ett besök av en biograf? 
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Idrott är inte längre bara idrott. Det faktum att det i de nya arenorna, likt Swedbank Arena, idag 
går att se matchen både från restaurang- eller logeplats, påverkar detta åskådarnas syn på 
servicekvalitet? Ser förväntningarna annorlunda ut hos en åskådare bara för att den har ett 
affärsmöte i samband med matchen eller för att den också skall få äta en trerätters middag 
samtidigt som den följer en ishockeymatch på högsta nivå?    
 
Kunders förväntningar skapas av en mängd olika faktorer. Är påverkansfaktorerna desamma, 
eller skiljer de sig hos arenabesökare jämfört med kunder till andra företag. Finns det faktorer 
hos ett besök av en hockeymatch i en arena, som gör att förväntningarna skapas på ett annat sätt 
än när en kund ser framemot en semesterresa eller väntar på sitt favoritprogram på TV?  
 
Går det att se någon skillnad i synen på servicekvalitet genom att lägga till en idrottsspecifik 
variabel till åskådarnas förväntningar? En åskådare som känner en stark klubbidentifikation, 
har han eller hon andra förväntningar än en som inte har det? Om klubbidentifikation som 
variabel påverkar förväntningarna hos arenaåskådaren, är det då något som går att applicera på 
andra branscher? Finns det något som liknar klubbidentifikation hos besökare av en annan 
underhållningsaktivitet? Eller blir variabeln något unikt enbart för kunder till idrotten?     
 
  

Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett servicemarketing perspektiv söka närma oss vad som 
innebär servicekvalitet för arenabesökare på en hockeymatch. Detta gör vi genom att undersöka 
den första delen av begreppet servicekvalitet, nämligen förväntningarna hos kunden. Vi vill ta 
reda på kring vilka områden av servicemötet arenabesökare i Swedbank Arena i Örnsköldsvik 
har förväntningar, vilken typ av förväntningar arenabesökarna har samt vad som har skapat 
dessa förväntningar. Ett underliggande syfte är att undersöka om förväntningarna påverkas av 
hur nära besökaren står klubben i fråga, hur stark klubbidentifikation de känner. 
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TEORETISK METOD 
 
I detta metodavsnitt kommer vi att förklara vilken förförståelse vi har inför denna undersökning 
för att du som läsare lättare ska kunna förstå vårt resonemang, och för att förklara hur detta 
påverkar vår uppsats. Vi kommer även att redogöra för vår kunskapssyn och vad vi har för 
angreppssätt gentemot vårt forskningsproblem. En redogörelse för vårt val av metoder, vårt 
tillvägagångssätt vid litteratursökning och vårt teorival kommer att behandlas i var sitt stycke, 
och avsnittet kommer sedan att avslutas med en diskussion kring de referenser vi hänvisar till i 
denna uppsats. 
 

Förförståelse 
 
Förförståelse ses enligt Sohlberg och Sohlberg (2001) som en central utgångspunkt vid 
tolkningar av ett datamaterial för en forskare med hermeneutiskt synsätt. Hermeneutik är 
namnet på den vetenskapssyn som vi till största del utgår ifrån under arbetet med denna 
uppsats. Dess innebörd kommer att förklaras utförligt längre fram i detta metodavsnitt.  Holme 
och Solvang (1997) är inne på samma linje som Sohlberg och Sohlberg (2001) då de menar att 
forskare inte kan vara helt neutrala och objektiva gentemot det han eller hon studerar. Alla bär 
vi med oss olika förutsättningar och olika förförståelse som avspeglas i våra val och 
tillvägagångssätt kring det vi undersöker, därför anser vi att det är viktigt att beskriva vad vi har 
för utgångspunkter och referensramar i arbetet med denna uppsats.  
 
Holme och Solvang (1997) delar upp den förförståelse vi bär med oss i två huvuddelar. Den 
första huvuddelen innebär att forskaren har fått sin förförståelse från exempelvis sin utbildning. 
Denna förförståelse ses av författarna som objektiv. De menar vidare att forskare med olika 
ämneskunskaper kan uppvisa olika bilder av vad ett forskningsproblem egentligen innebär 
vilket då kan skapa svårigheter.  
 
Den andra huvuddelen kallas av Holme och Solvang (1997) för socialt grundad förförståelse, 
och handlar om de förutfattade meningar, fördomar och värderingar som vi bär med oss när vi 
tar oss an ett forskningsproblem. Denna förförståelse ses som subjektiv, och handlar alltså 
enligt författarna om hur vi har socialiserats in i samhället och vilket förhållningssätt vi har 
gentemot det fenomen vi ska studera.  
 
Båda författarna har ett starkt idrottsintresse, vilket förmodligen har påverkat ämnesvalet, men 
också förförståelsen för vad ett idrottsevenemang utgörs av. Ludvig är uppvuxen i norrland och 
gick grundskolan hemtrakterna, samt gymnasiet i Örnsköldsvik på samhällsvetenskapliga 
programmet med inriktning idrott och ledarskap. Ludvig har följt MODO:s framfart sedan han 
var i sex års ålder, och idrott i allmänhet samt ishockey i synnerhet har varit hans stora 
fritidsintressen. Jenny kommer från västkusten där hon gick grundskolan samt 
naturvetenskapliga programmet på gymnasiet. Idrott har även för Jenny varit det största 
intresset under uppväxten och då främst fotboll och innebandy. På universitetsnivå har både 
Ludvig och Jenny läst idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot sport management 
vid Umeå universitet. Författarna har även läst civilekonomprogrammet med inriktning 
servicemarketing.  
 
Eftersom vi båda har gått exakt samma universitetsutbildningar vid samma universitet, borde vi 
ha ganska goda förutsättningar att se på problemet i denna uppsats på samma sätt, vilket borde 
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gynna oss i vårt arbete. Vår utbildning har lagt grunden till hur vi ser på problemet vi 
undersöker, och idrottsvinklingen på programmet vi läst tidigare, samt de kunskaper vi har 
kring servicemarknadsföring, bör ha gett oss en bra förförståelse när vi nu försöker greppa de 
för idrotten speciella faktorer som påverkar serviceupplevelsen kring ett idrottsevenemang. Att 
vi har vuxit upp på olika platser i landet, och då också kan ha socialiserats in i samhället på olika 
sätt, samt haft olika värdegrunder och fördomar kring oss, kan ha gett oss olika förförståelse 
vilket nu kan påverka våra tankegångar kring vårt problem i uppsatsen. Vår förförståelse lägger 
grunden till våra förutsättningar, då vi undersöker vårt problem utifrån ett hermeneutiskt 
synsätt. 
  

Kunskapssyn 
 
Vi söker närma oss vad som innebär servicekvalitet i ett arenabesök. Vi vill skapa oss en 
förståelse för begreppet, och menar att bara för att hundra åskådare säger en sak är inte det 
nödvändigtvis sanning. Vi anser vidare att om bara en åskådare har en åsikt betyder inte det att 
den åsikten saknar betydelse i tolkningen av vad som innebär servicekvalitet kring ett 
arenabesök.  
 
Hur vi ser på kunskap och på vilket sätt vi lär oss saker och ting kan skilja sig väldigt från 
person till person. Vår syn på kunskap kommer att påverka hur vi ser på teorier och annan 
information vi kommer i kontakt med. Därför anser vi att det är viktigt att klargöra hur vi ser på 
kunskap och hur det avspeglas i vårt arbete. Sohlberg och Sohlberg (2001) menar att hur vi ser 
på förhållandet mellan vetenskap och samhälle beror på vilken syn vi har på kunskap i 
allmänhet. 
 
Det är enligt oss svårt att säga att man helt och hållet anser sig ha en viss vetenskapssyn, men vi 
anser oss båda två hamna närmast den hermeneutiska synen på kunskap. Åsberg (2000) är inne 
på samma linje som Sohlberg och Sohlberg (2001) då han uttrycker att vi får kunskap om ett 
objekt genom någon form av vetenskaplig ansats, vilket i vårt fall alltså är en ansats som 
benämns hermeneutik. Denna ansats kan ses som ett instrument för att söka sanning som 
förståelse av meningssammanhang och handlar mestadels om tolkning och förståelse av ett 
fenomen. Hermeneutiken har funnits mycket länge, men har i modern form enligt Sohlberg och 
Sohlberg (2001), från att till största del ha handlat om enbart tolkning av bibeltexter, övergått 
mer och mer till att handla om tolkning och förståelse av andra texter och handlingar.  
 
För vår del kommer denna hermeneutiska vetenskapssyn att påverka på vilket sätt vi väljer att ta 
oss an vårt problem. Tolkningen av den information vi får in kommer att bli centralt, samt också 
stå till grund för våra slutsatser. Vår förförståelse kommer att påverka hur vi tolkar den 
information vi får in, och därför har just förförståelse en stor betydelse inom hermeneutiken. 
Allt detta betonas av Holme och Solvang (1997), som menar att det inom kvalitativa data är 
forskarens uppfattning eller tolkning av information som står i förgrunden vid analyser. 
 
Arbetsmetoden inom hermeneutiken går ut på att genom just tolkningar öka förståelsen hos 
forskarna, vilket sker genom ett pendlande mellan helhet och delar i en slags cirkelprocess 
(Sohlberg & Sohlberg, 2001). Holme och Solvang (1997) är inne på samma resonemang och 
benämner tolkningsprocessen hermeneutiska cirklar, vilka utgörs av en kognitiv cirkel 
bestående av förhandsteori och en normativ cirkel där vår socialt grundade förförståelse finns. 
Dessa cirklar ger sedan uttryck för det växelspel som finns mellan en värderingsmässig och en 
rent faktamässig uppfattning, eller mellan forskare och undersökta enheter om den företeelse vi 
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undersöker. Patel och Davidsson (1994) kallar istället denna process för den hermeneutiska 
spiralen, och menar att det för denna tolkningsakt inte finns någon bestämd utgångspunkt eller 
slutpunkt, utan att processen kan pågå under en lång tidsperiod. Vi söker närma oss vad som 
innebär servicekvalitet för arenabesökare på en ishockeymatch. För att närma oss den 
kunskapen använde vi oss av tidigare forskning, nyvunnet datamaterial samt våra egna 
tolkningar, som utifrån vårt hermeneutiska synsätt användes växelvis för att söka nå ny 
kunskap. 
 

Angreppssätt 
 
Holme och Solvang (1997) menar att man brukar skilja på två olika metodiska angreppssätt 
med utgångspunkt i den information vi samlar in och undersöker, nämligen kvantitativa eller 
kvalitativa data. Sohlberg och Sohlberg (2001) menar i sin diskussion om angreppssätt att en 
viktig skiljelinje går mellan ett deduktivt och ett induktivt angreppssätt. Backman (1998) menar 
att det induktiva angreppssättet är vanligast bland forskare som jobbar med kvalitativa metoder. 
Detta angreppssätt innebär att forskaren börjar med att samla in data och information för att 
sedan utifrån det, eller i samband med det, formulera hypoteser eller teorier. Det deduktiva 
angreppssättet, som ofta sammankopplas med kvantitativa metoder, innebär istället det 
omvända, nämligen att man utgår från teorier och hypoteser och utifrån det testa dessa i den 
empiri som samlas in. 
 
I denna uppsats kommer vi mest att arbeta med kvalitativ data, vilket som vi tidigare nämnt 
oftast sammankopplas med det induktiva angreppssättet (Backman, 1998). Hur forskare 
angriper sitt problem utifrån den hermeneutiska kunskapssynen kan skilja sig åt en hel del, men 
hermeneutiken i sig anses traditionellt ha ett deduktivt angreppssätt till kunskap (Sohlberg & 
Sohlberg, 2001). Sammantaget gör detta enligt oss själva att vi hamnar mitt i mellan de båda 
angreppssätten. Vi kommer att använda oss av teorier som vi utgår ifrån och tar hjälp av när vi 
formulerar frågor, men vi kommer också att utveckla eller förändra dessa teorier om de resultat 
vi kommer fram till ser annorlunda ut än ursprungsteorierna. 
 

Datainsamlingsmetoder 
 
Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka arenabesökares förväntningar. Enligt oss var 
arenabesökares förväntningar något som vi lättast skulle få information kring genom intervjuer, 
varför den datainsamlingsmetoden kändes som den bäst lämpade med tanke på vårt syfte. En 
arena inrymmer dock ett väldigt stort antal människor, och för att få ett bredare material hade 
förmodligen en besöksenkät passat bättre, men inte på samma sätt gett oss djupare information 
om människors tankar och föreställningar kring förväntningar. Sohlberg och Sohlberg (2001) 
menar att båda datainsamlingsmetoderna är mycket vanliga vid informationssökande, och 
påpekar precis som vi just nämnt att en enkät ger bredare information, medan intervjuer går mer 
på djupet i sin karaktär. Val av datainsamlingsmetod är enligt Holme och Solvang (1997) en 
mycket viktig del i en undersökning. Det gäller att välja den eller de metoder som passar bäst 
för att få svar på det syfte och den frågeställning man har. 
 
Efter noggrant övervägande kom vi fram till att bästa sättet att undersöka vårt problem, skulle 
vara med hjälp av en kombination av två metoder. I vårt fall skulle det passa bäst att starta med 
en enkätundersökning på Swedbank Arena, för att utifrån den genomföra mer djupgående 
intervjuer. Genom att använda båda dessa metoder hoppades vi på att få en mer omfattande bild 
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av svaren på vårt syfte och vår frågeställning. Holme och Solvang (1997) skriver att ett tänkbart 
och ofta naturligt resultat av ett metodval är att man kommer fram till just en kombination av 
olika tillvägagångssätt för att undersöka sitt problem. Författarna menar vidare att kvantitativ 
information kan användas som en förundersökning eller i varje fall som en första del av 
undersökningen. Detta kan enligt Holme och Solvang (1997) göras på två olika sätt. För det 
första kan kvalitativ information komma in som ett tillägg till den kvantitativa undersökningen 
och för det andra kan kvantitativa data ge en generell översikt för att vi lättare ska kunna hitta de 
faktorer vi bör koncentrera oss på i den kvalitativa undersökningen. Med tanke på vår 
kunskapssyn och vårt syfte kändes det andra sättet som det mest passande tillvägagångssättet 
för vår del, varför vi bestämde oss för att inleda vår informationsinsamling med en 
enkätundersökning, för att sedan också utifrån den välja ut personer till en mer djupgående 
intervju. Bell (2005) menar att forskare i en mer omfattande studie strävar efter att utnyttja fler 
datainsamlingsmetoder än en. Holme och Solvang (1997) skriver att forskaren genom att 
använda både en enkätundersökning och intervjuer kan försäkra sig om både en generell 
översikt och en speciell inblick i vissa väsentliga frågor, samt att starka och svaga sidor hos de 
olika metodiska redskapen ofta tar ut varandra. 
 
Vi anser att det i vår studie, för att på ett tillfredsställande sätt finna svar på vårt syfte och vår 
frågeställning, mycket väl går att kombinera en enkätundersökning med intervjuer. Enkät som 
metod sägs dock vara kvantitativ och intervju kvalitativ. Huruvida det är möjligt att kombinera 
dessa båda metoder är något som det inom forskningsvärlden finns skilda meningar om. Vi är 
inne på samma linje som bland andra Åsberg (2000), som hävdar att det inte går att tala om ”en 
metod” som kvantitativ eller kvalitativ, utan att det istället går att tala om kvantitativa eller 
kvalitativa data. Uppdelningen handlar inte heller om något avgörande val när det gäller vilken 
slags kunskap forskaren söker eller vilken kunskapssyn denna har. Vidare menar författaren att 
distinktionen kvantitativ - kvalitativ också är olycklig därför att den har skapat ett 
slags ”antingen eller” förhållande till kunskap, vilket skulle betyda att forskaren antingen är 
intresserad av frekvenser, medelvärden, samband och objektiva fakta, eller av innebörd, 
förståelse och uppfattningar. Vi håller med Åsberg i hans argument och utgår i vårt arbete från 
att kvalitativ - kvantitativ alltså inte har någon bäring med avseende på epistemologiska 
ställningstaganden (Åsberg, 2000). Bell (2005) är inne på samma linje då hon hävdar att inget 
vetenskapligt angreppssätt enbart vilar på en enda metodik eller utesluter någon metod bara för 
att den kallas kvalitativ eller kvantitativ.  
 
För att tydligare visa på skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ data åskådliggör vi figur 
1 (Bryman, 1997). Vi kommer i vårt arbete till största del använda oss av kvalitativ data. 
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Dimensioner Kvantitativ Kvalitativ 

 
1. Den kvalitativa 

forskningens roll 
 
2. Relationen mellan 

forskare och subjekt 
 
3. Forskarens 

förhållningssätt 
 
4. Relationen mellan teori 

/begrepp och forskning 
 
5. Forskningsstrategi 
 
6. Bilden av den sociala 

verkligheten 
 
 
7.   Informationens art 

 
Förberedande 
 
 
Distanserad 
 
 
Utanför 
 
 
Bekräftelse 
 
 
Strukturerad 
 
Statisk och något yttre i 
förhållande till aktören 
 
 
”Hård”, reliabel 

 
Ett sätt att utforska 
aktörernas tolkningar 
 
Nära 
 
 
Innanför 
 
 
Växer fram efterhand 
 
 
Ostrukturerad 
 
Processinriktad och något 
som konstrueras socialt av 
aktören. 
 
Rik, går på djupet 

 
 
Figur 1 Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ data utifrån ett antal dimensioner. 
 
 
I figur 1 ser vi att Bryman (1997), precis som vi i denna studie, ser på den kvantitativa 
forskningen som förberedande för den mer djupgående, eller rika, kvalitativa forskningen. 
Forskarens relation till undersökningssubjektet är också mer distanserat, och forskaren håller 
sig utanför själva undersökningen i den kvantitativa forskningen, medan han eller hon i den 
kvalitativa studien är nära subjektet och förhåller sig innanför själva undersökningen. Den 
kvantitativa forskningen är också mer strukturerad än den kvalitativa, en skillnad som också 
kommer att finnas mellan våra metoder, enkät och intervju.  
 

Litteratursökning och val av teorier 
 
En litteratursökning, för att öka vår kunskap kring området, inledde detta uppsatsarbete. Vi 
begränsade oss till att endast söka i bibliotekets databaser och album med tanke på att vi bara 
hade tio veckor till förfogande. Detta är också något som Bell (2005) rekommenderar att 
avgränsa sökandet till, då tiden för att skriva uppsatsen är så pass begränsad. Johansson 
Lindfors (1993) menar att den initiala litteratursökningen bör avslutas då den uppnår en slags 
mättnad, vilket innebär när ytterligare litteratursökningar leder till redan uppmärksammade 
källor. Detta var precis vad som hände oss, varför vi kände att vi hade en bra grund att stå på 
inför vårt fortsatta arbete. 
 
Vetenskapliga artiklar har enligt Backman (1998) hög status bland vetenskapsmän och 
forskare, bland annat eftersom publiceringen föregås av en mycket sträng granskningsprocess. 
Med anledning av detta har vi valt att till allra största del basera vårt teoriavsnitt i denna uppsats 
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på vetenskapliga artiklar.  
 
Litteratursökningen genererade i ett stort antal artiklar kring service marketing, förväntningar 
och arenabesökare. Utifrån dessa vetenskapliga artiklar, tillsammans med den kunskap vi från 
vår utbildning redan hade inom service marketing området, valde vi ut de teorier som vi ansåg 
var adekvata för området arenabesökare och förväntningar. Vi använde oss framförallt av 
teorier om service marketing i allmänhet, men också av mer idrottsspecifika teorier som 
behandlar området service. Vi fastnade för en modell publicerad i en artikel av Zeithaml et al. 
(1993) kallad ”The Nature and Determinants of Customer Expectations of Service”, som vi i 
mångt och mycket i denna uppsats tar vår utgångspunkt i. Denna modell ansåg vi var väl 
anpassad för vår studie med tanke på vårt syfte. 
 

Källkritik 
 
Enligt Patel och Davidsson (1994) bör forskare för att kunna göra en bedömning av fakta hålla 
sig kritiska till dokumenten. Forskaren bör då bland annat fråga sig vilket syfte upphovsmannen 
hade med dokumentet och vilken relation denne hade till ämnet. Johansson Lindfors (1993) 
talar om tre förhållanden som är väsentliga att ta ställning till då forskare väljer ut teorier och 
litteratur; ursprunget, den empiriska grunden och aktualiteten.  
 
Ursprunget handlar om huruvida forskare använder sig av första- eller andrahandskällor vid 
uppbyggandet av den teoretiska grunden. Enligt oss är risken med andrahandskällor att 
forskaren som har tolkat ursprungskällan har vinklat innebörden så att den passar bra in i hans 
eller hennes eget arbete, vilket i sin tur kan leda till att vår tolkning av innebörden i 
andrahandskällan blir missvisande. Johansson Lindfors (1993) menar liknande att användande 
av andrahandskällor kan leda till grova förvridningar av ursprungsförfattarens resultat och 
slutsatser, varför förstahandskällor bör användas. 
 
Det andra förhållandet, den empiriska grundens betydelse, menar Johansson Lindfors (1993) är 
svårare att ta ställning till. En källa anses vara primär om forskaren själv har iakttagit det som 
återges i artikeln. Vi har strävat efter att inte använda oss av sekundärkällor i vår uppsats 
eftersom dessa av flera författare (ex. Johansson Lindfors, 1993; Patel & Davidsson, 1994) inte 
anses vara lika tillförlitliga som primärkällor. 
 
Aktualiteten, som Johansson Lindfors (1993) benämner som det tredje förhållandet, innebär att 
det är viktigt att inte drabbas av vad författarna benämner som ”aktualitetssjuka”. Bara för att 
en undersökning är nyare än en annan medför inte det automatiskt att den med ett senare datum 
är bättre och mer aktuell än den som skrevs för många år sedan. Efter att ha slutfört vår 
litteratursökning och fått en bild av vilka teorier som kunde vara lämpliga att använda, föll vårt 
val av utgångspunkt för denna uppsats på en modell från 1993, som Zeithaml et al. (1993) då 
arbetat med under många år. Vi har också många andra vetenskapliga artiklar med i vårt 
teoriavsnitt med tidigare datum, varför vi anser att vi inte har haft en tendens till att drabbas 
av ”aktualitetssjuka”.  
 
Avslutningsvis anser vi att de källor vi valt att referera till i denna undersökning får anses vara 
tillförlitliga i och med att vi varit kritiska i vårt urval av litteratur i enlighet med de riktlinjer 
som Patel och Davidsson (1994) samt Johansson Lindfors (1993) påtalar. 
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TEORI   
 
I detta avsnitt presenterar vi de teorier som ligger till grund för denna uppsats. Vi börjar med 
att presentera begreppet servicemarketing, vidare preciserar vi branschen vi rör oss inom, ger 
en beskrivning av kunders förväntningar, för att sedan landa i den modell som till stora delar 
ger ramarna för denna studie. Vi beskriver slutligen den idrottsspecifika variabeln 
klubbidentifikation. 
 

Servicemarknadsföring 
 

Efter den industriella revolutionen kom den serviceinriktade revolutionen, från femtiotalet och 
framåt har serviceindustrin tagit över och blivit den mest frekventa sysselsättningen i 
västvärlden (Grönroos, 1982). Författaren menar även att behovet av specifik marknadsföring 
kring serviceverksamheter är stort. Teoribildning kring servicemarknadsföring fick sin 
ordentliga start i mitten på sjuttiotalet. 
 
För att förstå vilka förväntningar kunder kan ha på ett serviceerbjudande är det viktigt att 
definiera vad service är och vad ett serviceerbjudande kan innehålla. Den enklaste och bredaste 
definitionen av vad service innebär är ”service är handlingar, service är processer och service 
är prestationer” (Zeithaml et al., 2006, s. 4). Författarna menar vidare att det genom åren har 
funnits ett flertal definitioner kring servicesektorn och om vad som egentligen är en 
serviceindustri. De väljer dock att hålla sig till denna enkla definition vilket vi också gör i denna 
uppsats.  
 
Zeithaml et al. (2006) menar vidare att det är bra att ha förståelse för att en service inte bara 
handlar om ”vanlig” kundservice utan att den också kan delas upp i fyra mindre kategorier: 1) 
Service industrier och företag – är de företag som har som kärnprodukt att leverera en service. 
2) Service som produkt – tillexempel att en bensinmack kan sälja serviceprodukten biltvätt. 3) 
Kundservice – Är den service som ett företag ger kunden kring själva kärnprodukten, till 
exempel att en elitidrottsklubb ser till att sina arenabesökare får en bra service när de 
konsumerar kärnprodukten toppidrott. 4) Erhållen Service – är en senare tillkommen syn som 
innebär att alla varor levererar en service. Om jag köper en dammsugare köper jag egentligen 
servicen borttaggning av dam och smuts. Vi ser MODO som en serviceorganisation som till 
arenabesökare säljer servicen livehockey, och därmed hamnar MODO i kategori ett, Service 
industrier och företag med kärnprodukt att leverera en service.          
 
Försäljning av en service karaktäriseras enligt Parasuraman, Zeithaml och Berry (1985) av: 1) 
Icke påtaglighet - till exempel att det är svårt för en åskådare att värdera kvaliteten på en 
hockeymatch innan åskådaren har sett matchen i fråga, 2) Förgänglighet - det är svårt att spara 
ett arenabesök till senare, 3) Heterogenisitet - det är svårt att standardisera en service eftersom 
mötena sker med olika människor, exempelvis jobbar det i en arenakiosk en glad och 
serviceinriktad person men i nästa kiosk möts kunden av en butter och sävlig individ, 4) 
Simultanitet - ett arenabesök produceras, levereras och konsumeras samtidigt. Dessa 
karaktärsdrag har ifrågasatts men används fortfarande som tydlig beskrivning av vad som 
skiljer en service från en vara (Zeithaml et al., 2006). Karaktärsdragen har även använts som 
beskrivning av försäljning av idrott av författare inom idrottsmarknadsföringslitteraturen (Van 
Leeuwen et al., 2002). 
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Ett arenabesök kan för en besökare ses som ett möte med ett serviceföretag. Företag agerar 
inom olika branscher och för att förstå arenabesöket vill vi nu visa och förklara inom vilket 
område vi anser att det hamnar, nämligen underhållningsbranschen.  
 

Underhållning 
 

Det är ingen tvekan om att underhållning idag spelar en stor roll i människors vardag. Till stor 
del tack vare media, har möjligheterna till att till exempel känna glädje, spänning, bli 
överraskad eller helt enkelt bli underhållen ökat dramatiskt. Genom att titta på förändringar i 
vår ekonomi och vårt sätt att spendera fritiden, går det inte att neka till att underhållning har fått 
en viktigare plats än någonsin i vår vardag (Vorderer, 2003).  
 
Det finns ingen enhetlig teoribildning kring underhållning men mycket forskning har bidragit 
till att vi idag kan förklara och förstå begreppet underhållning (Vorderer, 2003). Enligt Bryant 
och Zillman (1994) kan underhållning beskrivas som en aktivitet som designas för att glädja, i 
mindre grad, upplysa genom uppvisande av andras lycka eller misslycka, men även genom 
visning av andras eller ens egna specialkunskaper. Nationalencyklopedin (2008) har en något 
enklare beskrivning och menar att underhållning kan beskrivas som något som ger nöje och 
avkoppling särskilt om någon scenisk prestation av något slag.  
 
Vi menar att båda dessa beskrivningar faller väl in på vad ett besök på en idrottsarena kan 
innebära. Matchen i sig ger glädje för besökaren, visar ett spel mellan två aktörer där lycka och 
misslycka båda presenteras väl via möjligheten till vinst eller förlust, och på elitnivå presenteras 
även i högsta grad skicklighet hos aktörerna på isen. Att se ett arenabesök som nöje och 
avkoppling ser vi nästan ännu tydligare i att nya arenor även erbjuder mat, bekvämare stolar, 
mer utrymme samt större aktivitetsutbud, och besöket är inte lika centrerat kring ett aktivt 
supportande av matchen nu som kanske var fallet förr.  
 
Peterson (2004) menar att idrotten idag allt mer kan ses som underhållning. Författaren 
beskriver att idrotten inte längre bara har fokus på själva matchen som spelas utan att 
elitidrotten även säljer den publika inramningen. Sporten kan beskrivas som ett spektakel där 
aktiva och publik samverkar. Arenaidrotten blir lönsam för att idrotten idag är underhållning, 
och inom underhållningsindustrin finns det pengar att hämta. Elitidrotten har sin kärnfördel i 
tävlandet som ger möjlighet att skapa en upplevelse i form av spänning och engagemang, och i 
identifikationsmöjligheter med vinnare och idoler. 
 
Att se en elithockeymatch i en arena kan sägas konkurrera inom underhållnings och 
upplevelsesektorn, vilket i så fall innebär att åskådarna väljer mellan t.ex. ett teaterbesök, en 
annan match på TV, gå på bio eller att besöka en idrottsarena. En viktig variabel i att få 
underhållningskonsumenter att besöka en idrottsarena är att uppvisa en god servicekvalitet. 
God servicekvalitet har visat sig ha stor effekt på en organisations konkurrenskraft (Zeithaml et 
al., 2006). 
  

Servicekvalitet  
 
I bedömningen av serviceföretag har tidigare forskare antingen fokuserat på bedömningen av 
servicekvaliteten hos företaget, eller på hur nöjda kunderna är efter ett möte med ett visst 
serviceföretag. Beroende på vilken forskning som studeras är distinktionen mellan de båda 
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olika väsentliga. I denna uppsats använder vi oss av en modell som har sina teoretiska grunder i 
servicekvalitetsparadigmet men vi kommer ibland att använda oss av termer som kundnöjdhet 
trots att det argumentet i grunden är hemmahörande i nöjdhetsparadigmet. Vi anser dock att det 
i vår studie, där fokus ligger på själva förväntningarna, är av avgörande karaktär om 
förväntningarna kommer att påverka om kunden upplever servicekvaliteten som god eller att 
det kommer att leda till att kunden blir nöjd med det specifika mötet. Detta synsätt har använts 
av flera tidigare forskare (ex. Zeithaml, 2000). 
 
Inom servicemarketinglitteraturen är den vanligaste beskrivningen av vad som innebär 
servicekvalitet den som menar att kvaliteten i ett servicebesök mäts utifrån skillnaden mellan 
den service som faktiskt upplevs och de förväntningar som kunden hade innan mötet med 
serviceföretaget (Clow et al., 1997; Coye, 2004; Parasuraman, et al., 1985; Zeithaml et al., 
1993; Walker, 1995). Detta resonemang bygger framförallt på diskonfirmationsteorin (Clow et 
al., 1997). Den visar att förväntningar som kunder har innan upplevd service ställs som standard 
mot den service som senare faktiskt upplevs (Oliver, 1980). En kund som har högt ställda 
förväntningar på en service och sedan bemöts av en service som inte möter dessa förväntningar, 
får en negativ diskonfirmation och kommer att vara missnöjd med den upplevda servicen. 
Tvärtom blir en kund mycket nöjd när den får uppleva en positiv diskonfirmation där servicen 
är bättre än vad som väntades innan mötet med serviceföretaget. ”The gaps model” bygger på 
detta resonemang och menar att när konfirmation nås, vilket innebär att glappet mellan 
förväntningar och upplevd service möts, uppstår kundnöjdhet (Parasuraman et al., 1985). 
Resonemanget skulle kunna innebära att en hockeybesökare förväntar sig att hemmalaget skall 
vinna, de vinner och besökaren blir nöjd med sitt arenabesök. Diskonfirmationsteorin bygger på 
fyra delar: 1) Förväntningar - en arenabesökare förväntar sig en spännande match, 2) Upplevd 
service - matchen var dålig och inte särskilt spännande samt 3) Konfirmation eller, 4) 
Diskonfirmation - kunden upplever i detta fall att matchen blev sämre än väntat, negativ 
diskonfirmation, vilket leder till att kunden tycker att den har upplevt en dålig service och blir 
missnöjd med sitt besök.  
 
Kritik mot diskonfirmationsteorin har riktats mot att högt ställda förväntningar också leder till 
mer positiva iakttagelser av den service som senare upplevs, vilket innebär att det är svårt att 
hålla förväntningar som en standard mot den upplevda servicen (Boulding, Karla, Staeelin & 
Zeithaml, 1993). Det kan därför inte ses som ett strategiskt val att sänka förväntningarna, vilket 
indikeras i grunden till diskonfirmationsteorin (Oliver, 1980). Ett elithockeylag har inget att 
vinna på att gå ut och lova att vi kommer att förlora nästa match, och på så vis strategiskt sänka 
förväntningarna hos arenabesökarna. En utlovad förlust skulle dels leda till att det blev svårare 
att locka publik, men också till att besökare kommer till arenan med negativa förväntningar och 
därmed kommer att göra mer negativa iakttagelser av den service som upplevs. Att 
förväntningar och upplevd service delvis hör samman indikeras bland annat av Boulding et al. 
(1993), och denna insikt är även tagen i beaktning i denna studie.  
 
Andra kritiker menar att det kan räcka med att mäta vad kunder upplever som bra service 
oavsett förväntningar (ex. Cronin & Taylor, 1994). Denna kritik riktar sig mot mätningen av 
vad som är servicekvalitet eller ej, och inte mot vad kunder upplever som bra service. Inom 
området servicekvalitet konstaterar Robinson (2006) att det råder en viss oenighet kring hur den 
bör mätas. Författaren menar dock att gällande kunders upplevelser av servicekvalitet råder det 
ingen tvekan om att förväntningarna spelar en viktig roll som jämförande referens. Coye (2004) 
använder ett liknande resonemang och menar att det finns en enighet kring att förväntningar på 
något sätt påverkar vad som är servicekvalitet samt kunders nöjdhet med en viss service, men 
att det fortfarande finns en del kvar att studera kring hur själva processen går till.  
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Trots att diskonfirmationsprocessen är mer komplicerad än vad som sägs i grunden i 
diskonfirmationsteorin och diskussionen kring hur servicekvalitet bör mätas, finns det ingen 
tvekan om att förväntningar har en vikig betydelse i värderingen av en service (Boulding et al., 
1993; Parasuraman et al., 1985; Robinson, 2006; Zeithaml et al., 1993). Kundens förväntningar 
är en avgörande faktor i mätningen av om den möter en bra service eller ej (Coye, 2004; 
Zeithaml et al. 2006). En supporter med positiva förväntningar kan trots att den letar positiva 
upplevelser av ett matchbesök ändå känna att den blir missnöjd om laget förlorar eller 
varmkorven är kall. I denna uppsats avser vi att studera den första delen av 
diskonfirmationsteorin, nämligen förväntningarna.   

 

Förväntningar 
 

För att kunna studera förväntningar kring ett arenabesök är det viktigt att skapa förståelse för 
vad förväntningar innebär. Vilka typer av förväntningar en arenabesökare kan ha, om vad 
arenabesökaren kan ha förväntningar, samt var förväntningarna skapats.   
 
Det har funnits två huvudtyper av förväntningsstandarder inom diskonfirmationsparadigmet. 
En inriktning som ser förväntningar som prediktioner av framtida händelser och en annan 
inriktning som ser förväntningar som normativa föreställningar av vad som kommer att ske 
(Boulding et al., 1993; Kettinger & Lee, 2005). Åskådare till en match med 
prediktionsperspektivet, gör en objektiv bedömning av sannolikheten att något skall inträffa 
(Oliver, 1980; Walker, 1995), till exempel att åskådaren vet att det inte går att köpa oxfilé på en 
hockeyarena och förväntar sig därmed inte heller det. Åskådare med det normativa perspektivet 
har förväntningar som skapats av vad den antingen önskar skall inträffa eller vad den anser är 
idealfallet (Zeithaml et al., 1993), och med detta perspektiv är det tvärtom möjligt att en 
åskådare skulle kunna anse det önskvärt med oxfilé serverad i kiosken. Problemet med dessa 
standarder har inte varit att de setts som utgångspunkter utan att förväntningarna satts som en 
standard. Kritik har exempelvis riktats mot det normativa perspektivet huruvida kunden menar 
att det önskvärda är någonting som den utifrån tidigare erfarenheter tror är sannolikt att det ska 
hända, eller om det är någonting som den hoppas på ska hända oavsett vad som är sannolikt 
eller ej (Kattinger & Lee, 2005). En arenabesökare kan hoppas på oxfilé, men samtidigt veta att 
det inte är särskilt sannolikt att det serveras i kiosken på arenan.       
 
Idag råder det ingen tvekan om att förväntningar inte går att ställa som en standard. 
Förväntningar kan inte ses som endimensionella, och beskrivs ofta vara av varierande karaktär 
samt att de påverkas av en mängd faktorer (Boulding, et al., 1993; Ojasalo, 2001; Walker, 
1995). Inom servicemanagementlitteraturen finns ett flertal definitioner av förväntningar, varav 
två är de förväntningsstandarder som beskrivits ovan (Coye, 2004). Coye (2004) sammanlänkar 
tidigare forskning och väljer att beskriva förväntningar som uppfattningar av framtida 
händelser skapade från olika källor, dessa förväntningar blir sedan jämförelseinstrument när 
själva servicen utvärderas. Denna beskrivning fungerar även för vårt synsätt i denna uppsats, 
även om modellen vi senare presenterar har utgångspunkter från en författare med en annan 
definition.  
 
Walker (1995) använder sig av två förväntningsdimensioner och gör distinktionen mellan aktiv 
och passiv förväntan. Den aktiva förväntan bär kunden med sig till arenabesöket medan den 
passiva förväntan upptäcks först när den inte uppfylls. Det kan vara lätt för en åskådare att tänka 
sig att de förväntar sig en spännande match när två likvärdiga lag möts, men det är inte troligt att 
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åskådaren innan match går och hoppas att den ska hinna köpa korv i pausen. Den passiva 
förväntan blir först aktuell när besökaren står i kön och inser att den inte kommer att hinna få sin 
korv innan nästa period börjar.  
 
Boulding et al. (1993) visar på ”kommer att hända förväntningar” och ”förväntar sig 
förväntningar”. En besökare på en hockeymatch tror att det kommer att bli en bra match men 
förväntar sig åtminstone att få en bra syn av matchen oavsett var i arenan han eller hon sitter. 
Dessa båda dimensioner är ganska likvärdiga med de vi senare kommer att möta i modellen vi 
använder oss av i denna studie, men vi tycker att det är viktigt att visa på att även om det rör sig 
om olika exempel, så finns det tydliga tecken på att forskare ofta valt att dela in förväntningar i 
nivåer där kunden på en nivå hoppas eller önskar och på den andra minst förväntar sig eller 
kräver.  
 
Ojasalo (2001) rör sig mellan ovannämnda nivåer, men har valt att utveckla resonemanget med 
påvisandet av sex dimensioner. Författaren har studerat rekryteringsserviceföretag och påvisar 
följande förväntningsnivåer: 1) Osäker förväntan - är när en kund är osäker på vad den kommer 
att få möta. Skulle kunna gälla en besökare som aldrig har besökt en hockeyarena tidigare. 2) 
Implicita förväntningar - kan likställas vid Walkers (1995) passiva förväntningar. 3) 
Orealistiska förväntningar - är sådana som inte går att bemöta, gratis entrébiljett som ett 
exempel. 4) Precisa förväntningar - är detsamma som Walkers (1995) aktiva förväntningar.  5) 
Explicita förväntningar - är förväntningar som kunden har innan servicemötet, och som han 
eller hon tror och hoppas ska inträffa. 6) Realistiska förväntningar - är de som kan levereras till 
kunder. Ojasalo (2001) ger oss en förståelse för att det går att utveckla resonemanget kring 
förväntningar men samtidigt ger författarens mångfaciterade beskrivning tydliga argument i 
betydelsen av att för oss som forskare tydligt distignera vilken typ av förväntningar vi vill 
undersöka i denna uppsats. Detta mot att det säkert skulle gå att hitta ännu fler 
förväntningsdimensioner möjliga att applicera på arenabesökare, men att ha många fler 
variabler skulle inte vara till någon hjälp för oss när vi söker att besvara vårt syfte.  
 
Robinson (2006) menar att det finns två olika typer av förväntningar på en service. Kunderna 
har dels förväntningar på olika attribut kring en service, och dels har de förväntningar på varje 
möte med ett serviceföretag. En ny arena kan ses som bättre än en gammal ishall på grund av att 
den nya arenan exempelvis erbjuder restaurangplatser där man kan se matchen och samtidigt 
äta mat. En kund kan dock ändå bli missnöjd med det specifika besöket exempelvis för att 
maten är kall. Zeithaml et al. (2006) för ett liknande resonemang och menar att kunder har 
förväntningar om varje specifikt möte med ett serviceföretag, men också förväntningar som är 
mer allmänt gällande kring företaget. Förväntningar kring specifika möten tenderar att vara mer 
detaljerade och konkreta än förväntningar som rör företaget i allmänhet. Vi söker i vår studie 
svar på service förväntningar i allmänhet kring arenabesök på Swedbank Arena, men är 
medvetna om att förväntningar som respondenterna ger ibland relateras till specifika möten 
med service på den specifika match då enkätundersökningen ägde rum och som låg till grund 
för intervjustudien. 
 
För kunders förväntningar gäller för det specifika mötet med en service två generella 
dimensioner; 1) kärnprodukten och 2) kringaktiviteter (Van Leeuwen et al., 2002). Detta är en 
vanligen använd särskiljning mellan servicekomponenter i servicemarketinglitteraturen 
(Walker, 1995), och även inom sportsmarketinglitteraturen (Mullin, 2000). Vid ett arenabesök 
kan kärnprodukten beskrivas som matchen i sig och kringaktiviteter kan beskrivas som kiosker, 
parkering och restaurang. Van Leeuwen et al. (2002) menar att inom 
servicemarketinglitteraturen råder det en enighet om att kringaktiviteterna bidrar mer till 
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kundnöjdhet än själva kärnprodukten, men inom idrottsområdet är det okänt vilken av 
dimensionerna som bidrar mest till att kunden upplever en bra servicekvalitet.  
  
Parasuraman, Zeithaml och Berry (1988) visar på flera abstrakta dimensioner som kunder 
värderar vid mötet av ett serviceföretag. Efter att ha studerat fyra olika serviceindustrier 
identifierade författarna följande fem dimensioner: 1) pålitlighet, 2) säkerhet, 3) engagemang, 
4) empati och 5) påtagligheter.  Zeithaml et al. (2006) ger följande beskrivningar av varje 
dimension: Pålitlighet - förmåga att leverera till utlovad service korrekt och pålitligt. Säkerhet - 
anställdas kunskap och deras förmåga att tillmötesgå kunder samt deras förmåga att skapa 
förtroende och säkerhet. Engagemang - vilja att hjälpa kunder och förmåga till snabb service. 
Empati - skapa omhändertagande och individualiserad service. Påtagligheter - är faciliteter, 
utrustning, personal och nedskrivet material. Påtagligheter beskrivs vidare som saker som ger 
handfasta representationer av den service som kunden får ta del av, och anses vara det 
viktigaste för att få nya kunder till ett serviceföretag (Zeithaml et al., 2006). Den av 
dimensionerna som har mest betydelse generellt har visat sig vara pålitlighet (Zeithaml et al., 
1993; Zeithaml et al., 2006). En arenabesökare har förväntningar om att ett lag som är bra på 
papperet också ska prestera när det är match, att arenapersonal ser till att det känns tryggt att 
besöka arenan, att arenabesökaren ska få möta snabb service i paus, men kanske också att 
spelarna är engagerade och att personalen ger personlig hjälp om det är svårt att hitta en toalett. 
Arenan som helhet, samt andra fysiska påtagligheter kommer också att sända signaler om hur 
det är att möta en service levererad på en arena. 
 
Forskning kring idrott har tittat på olika dimensioner som värderas av arenabesökare. 
Greenwell et al. (2002) undersöker hur kundnöjdhet påverkas av faciliteten. En kvantitativ 
studie på en juniorhockeymatch i USA genomförs, och de variabler som undersöks är: Åtkomst, 
Estetik, Resultattavla, Komfort, Layout, Kärnprodukt och Personal. Författarna konstaterar att 
ingen enskild facilitetsvariabel, förutom Resultattavlan, kan enskilt förutsäga kunders nöjdhet 
med ett arenabesök. Däremot bidrar de tre helhetskomponenterna, Facilitet, Kärnprodukt och 
Personal till kundens arenaupplevelse. Författarna menar vidare att det är vikigt att ta hänsyn 
till de tre områdena samt att försöka ta reda på vilket av områdena som har starkast inverkan på 
kunders nöjdhet. 
 
Walkfield, Blodgett och Sloan (1996) har i sin studie det tudelade syftet att dels analysera 
förhållandet mellan åskådares uppfattningar om stadiumkvalitet och vilja att stanna kvar eller 
gå hem, och dels att skapa och validera en modell för analys av åskådares uppfattningar om 
arenor. Även här används en kvantitativ studie och de variabler som ställs upp är: 
Arenatillgång, Facilitets estetik, Resultattavlekvalitet och Upplevd trängsel. Upplevd trängsel 
ansågs i sin tur vara påverkad av Sittplatskvalitet samt Layout/tillgång. Layout/tillgång 
påverkas av undergrupperna Tilldelad plats och Skyltning. Studien görs på amerikansk fotboll 
och baseboll, och en av de viktigaste påverkansfaktorerna på viljan att stanna kvar visar sig vara 
Upplevd trängsel. Hög grad av Upplevd trängsel leder till låg vilja att gå på framtida matcher. 
En annan viktig påverkansfaktor visade sig vara Facilitetens estetik. Författarna slår fast att 
bättre faciliteter bidrar till åskådares vilja att besöka matcher samt att de tenderar att vilja stanna 
längre på arenan.  
 
Walkfield och Sloan (1995) genomför en liknande studie med fokus på åskådares vilja att 
besöka matcher. Författarna använder sig av variablerna: Parkering, Renlighet, Trängsel, 
Kontroll på fans, Mat, Service och Lagloyalitet. Trängsel visar sig vara den enskilt starkaste 
variabeln men att alla har betydelse för åskådares vilja att stanna på arenan. Författarna slår fast 
att åskådare inte bara lägger värde vid själva matchen utan att betydelsen av arenan och 
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kringaktiviteter är väldigt stor. När vi i vår studie söker att kategorisera upp de områden som 
arenabesökare har förväntningar kring kommer vi att använda oss av dessa arenaspecifika 
studier för att få hjälp i att hitta lämpliga kategorival. Övergripande indelning kommer dock att 
vara i områdena kärnprodukt och kringaktiviteter.  
 
Källor till förväntningar är många (Zeithaml et al., 2006), allt ifrån situationsrelaterade, som att 
en hungrig arenabesökare har högre förväntningar på kiosktillgänglighet än en som är mätt när 
den besöker en match, till mer ihållande förväntningar, som att MODO skulle ha skickat ut 
reklam som förklarar att arenan är jättehäftig vilket skulle höja arenaåskådares förväntningar. 
Den modell som vi kommer att presentera nedan beskrivs ofta som den mest omfattande 
gällande förväntningskällor, därför väljer vi att inte gå in djupare på förväntningskällor under 
denna rubrik.      
 

Toleranszon-modellen 
 

Utifrån problematiken med olika förväntningsstandarder utvecklade Zeithaml et al. (1993) 
Toleranszon-modellen. Syftet med modellen är att klargöra relationerna mellan då existerande 
förväntningsstandarder, undersöka om det finns olika förväntningsstandarder för upplevd 
service, att bättre förstå relationerna mellan förväntningar och hur kunder upplever en service, 
samt att utveckla vad som leder till kundnöjdhet.  
 
Kortfattat innehåller modellen två dimensioner av förväntningar: Önskvärda förväntningar, 
vilka är de som kunden anser företaget bör kunna leverera, samt Adekvata förväntningar, vilka 
är de som syftar till vad som anses vara acceptabelt kring en service. Glappet mellan dessa båda 
bildar toleranszonen. Möter kunden en service som den anser vara under den adekvata nivån 
kommer servicenivån att betraktas som otillräcklig och kunden kommer att bli missnöjd med 
sitt besök. Möter kunden en service över den önskvärda nivån kommer servicen betraktas som 
över förväntan och kunden kommer att bli nöjd med den upplevda servicen. 
Påverkansfaktorerna till förväntningarna är många, allt ifrån personliga behov hos kunden till 
situationsbetingade faktorer som att det skulle regna vid det aktuella servicetillfället.  
 
Modellen utvecklades med hjälp av sexton fokusgruppintervjuer relaterade till företag från fem 
olika branscher i USA. Studien hade syftet att täcka ett brett spektra av serviceföretag och 
innehöll därför kategorierna: Business to Business kund, Slutkund, samt Serviceföretag. Det 
sistnämnda till exempel ett försäkringsbolag eller produktrelaterade serviceföretag som en 
bilverkstad. Kategoriserade resultat sammantaget med tidigare forskning ledde slutligen fram 
till toleranszon-modellen.  
 
Modellen är indelad i fyra huvudsektioner (Zeithaml et al., 1993): 1) Förväntad service, 2) 
Påverkansfaktorer till önskvärd service, 3) Faktorer som påverkar minst adekvat service, samt 
4) Påverkansfaktorer till förutsedd och önskvärd service. Vi kommer kortfattat att gå igenom 
hela modellen. Modellen åskådliggörs i sin helhet i figur 2. 
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Figur 2 Visar Zeithamls et al. (1993) model “Nature and Determines of Customer Expectations    

of Service”, även kallad “Toleranszon-modellen” i orginalutformning. Den förstorade 
texten innefattar de delar av modellen som vi kommer att fokusera på i denna uppsats. 
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Förväntad service 
 
Modellen har sitt ursprung i diskonfirmationsparadigmet och menar därmed att kundnöjdhet 
samt servicekvalitet mäts utifrån en jämförelse mellan förväntningar och upplevd service 
(Zeithaml et al., 1993). Dock konstaterar författarna, till skillnad från dittills gjorda studier, att 
den förväntade servicen består av två dimensioner; önskad servicenivå och adekvat servicenivå. 
Avståndet mellan dessa nivåer kallas för toleranszonen. Inom denna zon upplevs servicen som 
bra, eller i alla fall okej. Författarna definierar toleranszonen som det område inom vilket en 
services heterogenositet är accepterad. En arenabesökare kan hoppas att hemmalaget skall 
vinna, men inser att ett lag har olika dagsform, och kan därför på adekvat nivå tycka att det är 
okej med en förlust så länge spelarna visar lite kämpaglöd. Upplever kunden en service som 
överstiger den förväntade önskvärda nivån kommer kunden att se servicen som överraskande 
positiv och därmed bli mycket nöjd med mötet med serviceföretaget (Zeithaml et al., 2006). 
Understiger däremot servicen den adekvata nivån menar Zeithaml et al. att kunden kommer att 
uppfatta servicekvaliteten som låg och bli missnöjd med sitt besök.  
 
Zeithaml et al. (1993) konstaterar att toleranszonen kan variera mellan kunder, att den kan 
variera för samma kund inför olika möten med en service samt att den adekvata förväntan 
tenderar att variera mer än den önskvärda nivån. Anledningen till att den adekvata nivån 
tenderar att ändras fortare är att den är påverkad av mer situationsbetingade faktorer än den 
önskvärda som i huvudsak påverkas av mer stabila personliga behov (Zeithaml et al., 2006).     
En arenabesökare kan ha skyhöga krav, medan en annan besökare tar arenabesöket som det 
kommer. Är det en viktig match kanske förväntningarna är högre hos den enskilde besökaren än 
om det är en match av mindre betydelse. Besökaren kan vid det ena tillfället kräva att det ska 
finnas gott om parkeringsplatser i anslutning till arenan, på grund av den är försenad vid det 
tillfället. Vid nästa tillfälle har den däremot gott om tid och kan tänka sig att gå en bit.  Vid båda 
tillfällena önskar sig dock åskådaren att hemmalaget ska vinna matchen.      
 
Toleranszonen har även olika utseende beroende på vilken del av servicen som skall värderas. 
En arenabesökare kan ha en toleranszon för kärnprodukten, alltså själva matchen, men en annan 
gällande korvkiosken eller servicen från personalen. Det är därför i denna uppsats viktigt att 
söka vilka delar åskådare har förväntningar kring innan vi konstaterar på vilka nivåer 
förväntningarna kring ett arenabesök ligger.  
 
Zeithaml et al. (2006) menar att det är viktigt att alltid möta de adekvata förväntningarna. Möts 
inte dessa förväntningar kommer kunderna att lämna mötet med serviceföretaget med en känsla 
av att de har upplevt dålig service. I förlängningen kan det leda till att de väljer att gå till ett 
annat företag inom samma bransch, och i arenabesökarens fall då leda till att välja att 
konsumera en annan typ av underhållning. Att närma sig de önskvärda förväntningarna har 
givetvis en positiv effekt på kundens upplevelse, men är inte av samma vikt som att undvika att 
understiga de adekvata förväntningarna. Däremot menar författaren att inom många branscher 
går utvecklingen så fort att det är säkrast för företagen att sikta mot de önskvärda 
förväntningsnivåerna. Den höga utvecklingstakten leder till att de adekvata nivåerna ständigt 
närmar sig de önskvärda. Företagen kan, trots hög utvecklingstakt, försäkra sig om att klara av 
att möta det som kunden anser vara adekvat mot en service, genom att sikta mot önskvärda 
nivåer.  
 
Zeithaml et al. (2006) påvisar även att det finns forskning som studerat effekten av att överraska 
kunderna genom att överstiga de önskvärda förväntningsnivåerna. Författarna menar att det 
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givetvis är bra att överraska kunden positivt, men företaget bör ha i beaktning att det leder till 
att kundens förväntningar kommer att öka i snabbare takt, samt att företagets kostnader kommer 
att öka i och med att de får lägga ned mer resurser för att lyckas överträffa kundens 
förväntningar. Enligt Zeithaml et al. (2006) bör beslutet att överraska kunden vägas mot hur 
lång effekt en eventuell överraskning har samt hur lätt det är för en konkurrent att kopiera. 
Strategin att försöka sänka kundens förväntningar genom att lova lägre service än vad som 
faktiskt erbjuds har redan diskuterats under rubriken servicekvalitet, men Zeithaml et al. (2006) 
understryker argumentet att utlovad service delvis även påverkar den service som faktiskt 
upplevs, och tillägger även att kunder tillsist kan genomskåda ett företag som ständigt försöker 
göra reklam för en sämre service än vad som faktiskt upplevs. Att utlova dålig service är 
knappast ett strategiskt val av tillvägagångssätt när det handlar om att locka nya kunder.  
 
Olika förväntningsnivåer är nu redogjorda för, och nedan skall vi beskriva vad som påverkar 
förväntningarna.            
 

Påverkansfaktorer till önskvärd service 
 
Zeithaml et al. (1993) menar att två viktiga faktorer som påverkar önskad service är Personliga 
behov och Ihållande service intensifierare. Författaren menar att de personliga behoven kan 
delas in i många undergrupper, inkluderat fysiska-, psykiska- och sociala behov. Behoven är 
viktiga för kundens välbefinnande.  
 
Ojasalo (2001) menar att kundens behov är en naturlig trigger för förväntningar hos kunden, 
detta eftersom det är behoven som får kunden att välja att konsumera en viss service. Grunden 
till att välja att gå på en hockeymatch istället för på teater, ligger förmodligen i det egna 
intresset eller i de egna behoven. Ett mer betydelsefullt behov leder till högre förväntningar på 
själva servicen (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1994b). Behoven varierar över tid och ändras 
utifrån olika omständigheter (O´Neal & Palmer, 2003). Behovet av en sportbar ser annorlunda 
ut om kunden besöker arenan på en lördagsmatch med sina vänner eller om den besöker arenan 
mitt i veckan och går på en match med sin familj. 
 
Ihållande serviceintensifierare delas även de in i undergrupper; Personlig servicefilosofi, vilken 
indikerar kundens egna tankar om vad en service bör leverera, samt Deriverade 
serviceförväntningar, vilka styrs av om kunden i sin tur är påverkad av en chef eller dylikt som 
ställer krav på dem. De deriverade förväntningarna skulle kunna vara att ett en säljare på ett 
företag hyr en loge på en match i en arena för att träffa kunder. Säljaren känner press från 
chefen att det är viktigt att knyta till sig dessa kunder, därmed är detta möte viktigt och därför 
höjs också säljarens förväntningar på det specifika arenabesöket.  
 
Vi har i denna studie inte för avsikt att kartlägga dessa påverkansfaktorer men väljer att 
benämna dem kort för att det är viktigt att ha en förståelse för att de personliga egenskaperna 
spelar en stor roll i skapandet av kundförväntningar.   
 

Påverkansfaktorer till adekvat service 
 
Dessa består av: Transaktionsinriktade serviceintesifierare, Upplevda servicealternativ, 
Självuppfylld serviceroll samt Situationsfaktorer. Alla dessa, utom upplevda servicealternativ, 
är situationsbetingade faktorer. Denna uppsats avser att söka svar kring arenabesök där 
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förväntningarna gäller i allmänhet och inte det specifika besöket, därför kommer inte dessa 
specifika påverkansfaktorer behandlas så ingående denna uppsats.  
 
Argument till att inte använda sig av hela toleranszon-modellen har använts tigare. Clow et al. 
(1997) väljer att titta på specifika delar av modellen på grund av dess omfattning. Författaren 
menar att det skulle kräva en allt för komplicerad studie för att ta hela modellen i beaktning. 
Argumentet som Clow et al. (1997) använder finns även till bakgrund till varför vi i vår uppsats 
väljer att inte fokusera på Varaktiga serviceintesnifierarer, Personliga behov och heller inte 
Påverkansfaktorer till adekvat service.  
 

Påverkansfaktorer till önskad service och förutsedd service 
 
Förutsedd service avser de förväntningar som kunder objektivt framtar och skapar.  Denna del 
kan likställas med den prediktionsstandard som beskrivits ovan (ex. Oliver, 1980). Förutsedd 
service anses inom kundnöjdhetsparadigmet ske i direkt jämförelse med upplevd service, inom 
servicekvalitetslitteraturen sker påverkan via en filtrering där den förutsedda servicen påverkar 
den adekvata delen av servicen (Zeithaml et al., 1993). Vidare menar författarna att höga 
förutsedda förväntningar leder till höga adekvata förväntningar vilket minskar toleranszonen. 
Källor till förutsedd service och önskad service, vilka beskrivs nedan, är: Explicita 
servicelöften, Implicita servicelöften, WOM, samt Tidigare erfarenheter. 
 

Explicita servicelöften 
 
Reklam, kontakt med försäljare, kontrakt med mera ger uttalade löften om vad ett företag ska 
leverera (Zeithaml et al., 1993). Dessa attribut utgör de explicita löftena om vad kunden 
kommer att få uppleva och bidrar starkt till kundens förväntningar (Grace & O´Class, 2005; 
Ojasalo, 2001; Zeithaml et al., 1993). En elitklubb kan sända reklam om hur det är att uppleva 
en match på en specifika arena. Står det att det är en häftig hockeyupplevelse eller att det är 
fantastiskt god mat i restaurangen kommer också kunderna att få högre förväntningar på 
besöket. Högre löften ger högre förväntningar (Zeithaml et al., 1993).   
 

Implicita servicelöften 
 
Zeithaml et al. (2006) beskriver implicita löften som de signaler som, förutom de explicita 
löftena, sänds ut av företaget. Författaren beskriver pris och påtagligheter som de starkaste av 
dessa signaler. Clow et al. (1997) lägger till företagets image som en viktig implicit signal. 
Löften i form av prissignaler, signaler om företagets image och signaler om företagets 
påtagligheter påverkar kunders förväntningar (Boulding et al., 1993; Coye, 2004; Ojasalo, 
2001; Parasuraman et al., 1994b; Robledo, 2001; Zeithaml et al., 1993).     
 
Vissa anser att pris är en nyckelinfluens i skapandet av kundförväntningar och menar till 
exempel att ett högt pris ger en förväntan om hög kvalitet på servicen (Robledo, 2001; Zeithaml 
et al., 1993). Dock menar Robinson (2006) att det inte finns samma enighet om prisets 
påverkbarhet som kring explicita löften, WOM och tidigare erfarenheter.   
 
Clow et al. (1997) påvisar betydelsen av ett företags image i skapandet av kundförväntningar. 
Författarna beskriver image som kundens samlade uppfattningar om företaget, skapade av 
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bland annat tidigare upplevelser, reklam och WOM. Ett företag som har en bra image får också 
högre förväntningar på den service som det ska leverera. Författaren menar att i många fall kan 
imagen vara den starkaste influensen i skapandet av kundförväntningar.  
 
Påtagligheter syftar till allt som kan ses som handfast och möjligt att ta på gällande ett företags 
verksamhet (Zeithaml et al., 2006). Påtagligheterna blir extra viktiga för serviceföretag på 
grund av att det kan vara svårt att konkretisera den faktiska produkt som företaget säljer. 
Upplevelsen i att besöka en hockeymatch kan vara svår att konkretisera men det är däremot lätt 
att se om det är en fin arena eller om stolarna är bekväma. Påtagligheter som ger ett positivt 
intryck kommer att höja förväntningarna kring företaget (Clow et al., 1997). Alla påtagligheter 
har betydelse i skapandet av kundförväntningar (Zeithaml et al., 1993; Clow, 1997) 
 

WOM  
 
Denna källa innefattar beskrivningar av den service som väntar från viktiga vänner, kollegor 
eller experter på området. Experternas berättelser kan finnas i tidningar, TV, recensioner med 
mera (Zeithaml et al., 1993). Vidare menar författarna att denna källa är extra viktig på grund av 
en services unika egenskaper, då den måste upplevas för att kunna värderas. En positivt upplevd 
WOM höjer förväntningarna både gällande önskad service och förutsedd service.         
  
Betydelsen av WOM kommunicerad i skapandet av förväntningar kring servicemöten är väl 
fastslaget (Boulding et al., 1993; Coye, 2004; Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1994a; Robledo, 
2001). Robledo (2001) menar att WOM är den starkaste influensen på kundförväntningar, 
vilket understryks av Grace och O´Cass (2005) som menar att kunder litar tungt på WOM i 
förväntningsskapandeprocessen. Vidare menar Grace och O´Cass att kunder tror mer på saker 
de har hört från en trovärdig vän, än något som de har läst någonstans. WOM är också den 
faktor som har störst potential i skapandet av orealistiska förväntningar (Grace & O´Cass, 2005; 
Ojasalo, 2001).  
 

Tidigare erfarenheter 
 
Tidigare erfarenheter tillräknas tidigare upplevelser som kan påverka kundens förväntningar 
inför mötet med en service (Zeithaml et al., 1993). Författarna menar att det kan innefatta 
möten med det aktuella företaget, erfarenheter av liknande företag eller tidigare upplevelser av 
liknande service. Åskådaren har kanske varit på den aktuella arenan tidigare, kanske besökt en 
annan ishall eller, eftersom vi rör oss i underhållningsbranschen, någon gång besökt en biograf. 
Positiva tidigare erfarenheter höjer förväntningarna på en service, negativa tidigare erfarenheter 
har motsatt effekt (Zeithaml et al., 1993).         
 
Forskning visar att tidigare erfarenhet är den huvudsakliga faktorn i skapandet av förväntningar 
(Boulding et al., 1993; Coye, 2004; Parasuraman et al., 1994a; Robledo, 2001). Även 
erfarenheter av andra liknande serviceorganisationer har visat sig vara av stor betydelse i 
skapandet av förväntningar (Boulding et al., 1993; Coye, 2004; Robledo, 2001). 
 

Kritik mot Toleranszon-modellen 
 
Toleranszon-modellen som helhet kan anses som en väl vedertagen modell. Med alla dess 
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faktorer tagna i beaktning går det att se den som en bred beskrivning av dynamiken hos 
kundförväntningar, samt påverkansfaktorerna till dessa (Zeithaml et al., 2006). Modellen i sin 
helhet är framtagen av en mycket omfattande studie (Zeithaml et al., 1993), däremot är den inte 
testad i sin helhet av någon annan studie, i alla fall inte i någon studie som senare publicerats i 
en vetenskaplig tidskrift. Många har likt Clow et al. (1997), valt att använda delar av modellen 
(ex. Kettinger & Lee, 2005; Parasuraman et al., 1994a; Teas & Decarlo, 2004; Zeithaml, Berry 
& Parasuraman, 1996).   
 
I denna uppsats används inte hela modellen utan specifika delar, men de delar som används får 
anses som väl beforskade. Den förväntade servicen i form av toleranszonen har undersökts väl. 
Flera forskare menar att toleranszonen ger en bra beskrivning av kunders förväntningar, och 
kan ha en viktig praktisk funktion i att mäta servicekvalitet hos företag (Kettinger & Lee, 2005; 
Parasuraman et al., 1994a; Teas & DeCarlo, 2004; Zeithaml et al., 1996). Dessa studier har alla 
undersökts med hjälp av kvantitativ data, och problem har uttryckts angående definitionen av 
önskvärd och adekvat nivå samt att det har orsakat problem med forskningsresultaten 
(Kettinger & Lee, 2005; Zeithaml et al., 1996) Eftersom vi i denna studie använder oss främst 
av kvalitativ data, har vi förhoppningar om att, likt Zeithaml et al., (1993), på ett bättre sätt 
kunna definiera de båda förväntningsnivåerna för respondenterna.  
 
Modeller som använt toleranszonen har även uttryckt en problematik med att det kan finnas 
olika förväntningsnivåer för olika delar av servicen, och när inte detta tagits i beaktning har 
också styrkan i modellerna försvagats (Teas & Decarlo, 2004). Författarna önskar att flera 
dimensioner av servicen bör tas i beaktning i fortsatta studier, vilket vi kommer att göra i denna 
uppsats. Vi söker exempelvis olika toleranszoner både för vad som erbjuds i kiosken och för 
vad som sker på isen. 
 
Gällande påverkansfaktorer till önskad och förutsedd service, är variablerna väl undersökta 
(Robinson, 2006), och vi ser klart att dessa på ett eller annat sätt har en inverkan på kunders 
förväntningar av en service.  
 
De studier där toleranszonen använts kommer inte med helt entydiga slutsatser om hur 
resultaten bör tolkas, dock är de flesta eniga om att det är viktigt att uppnå den adekvata nivån 
(ex. Zeithaml et al., 1996). Zeithaml et al., (1996) studerar kunders handlingar beroende på 
servicekvalitetsnivån hos företaget. Författarna menar att det är viktigt att söka möta den 
önskvärda nivån på en service, snarare än att bara nå precis över den adekvata nivån som 
kunderna förväntar sig. Att sträva mot den önskvärda nivån kan få kunder att vidta mer positiva 
handlingar, som att vilja betala mer och bli mer lojal mot företaget, samtidigt som det får dem 
att inte vidta dåliga handlingar, som att sprida negativ WOM om den aktuella organisationen. 
Författarna poängterar dock vikten av att alltid väga vinsterna av en höjd servicekvalitet mot 
kostnaderna att genomföra en förbättring av dito. Det är inte så att en ständigt ökad kvalitet 
leder till ständigt bättre handlingar från kunderna, författarna anar att ovanför den önskvärda 
nivån sjunker sambandet mellan ytterligare kvalitetsförbättringar och kunders positiva 
handlande gentemot ett serviceföretag.  
 
Teas och Decarlo (2004) studerar även de kunders handlingar, och menar att gällande upplevd 
nöjdhet med en service är det tydligt att nöjdhet bara går att förbättra inom toleranszonen. En 
kund blir inte mer nöjd med en service som har höjts en aning men ändå inte helt når upp till den 
adekvata nivå, än en service som ligger långt ifrån den adekvata nivån. Däremot blir kunden 
mer nöjd om servicen har övergått den adekvata nivån och närmar sig den önskvärda nivån. 
Författarna menar att resultaten antyder att det har effekt att höja en servicekvalitet från adekvat 
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nivå mot önskvärd nivå, men att det är viktigare att se till att möta adekvat nivå än att försöka 
närma sig den önskvärda. De hävdar också att det inte finns någon tydlig nöjdhetseffekt med att 
fortsätta överstiga den önskvärda servicenivån. Likt Zeithaml et al. (1996) påvisar Teas och 
Decarlo (2004) att de positiva effekter förhöjd service ger bör vägas mot kostnaderna för att 
genomföra förbättringarna. 
 
Kettinger och Lee (2005) testar toleranszon-modellen på informationssystem för studenter, och 
menar att modellen har stark förklaringskraft kring servicekvaliteten för detta område. 
Författarna menar också att modellen är av flexibel karaktär och att tankarna kring 
toleranszonen väl går att applicera på andra servicemiljöer, något författarna också önskar för 
fortsatt forskning. Kettinger och Lee vidhåller grundtankarna i modellen, vilka antyder att det 
är viktigt att leverera en service ovanför den adekvata nivån (Zeithaml et al., 1993). De 
vidhåller även att det är av en stor betydelse för företag att ta hänsyn till kunders toleranszoner, 
då zonerna i många fall kan ge en mycket bra bild av vilka delar av servicen företagen bör 
förbättra. 
 
Med dessa tankar om modellen är det dags att angripa vårt studieobjekt, åskådarförväntningar 
hos arenabesökare, men först vill vi spetsa till vår forskning med den idrottsspecifika variabeln 
klubbidentifikation. Eftersom att idrotten i detta sammanhang kan ses som speciell menar vi att 
denna variabel kan underlätta förståelsen av arenabesökare och dess förväntningar.    
 

Klubbidentifikation  
 
Idrottsåskådarens nöjdhetsmodell har utvecklats av Van Leeuwen et al. (2002) och den har likt 
toleranszon-modellen sina rötter i diskonfirmationsparadigmet. Författarna utvecklar den 
vanliga diskonfirmationen med att lägga till de idrottsspecifika variablerna vinst-/ 
förlustfenomenet samt en klubbidentifikationsvariabel. De hävdar att båda variablerna är av 
stor vikt i skapandet av nöjda kunder vid idrottsevenemang. Båda variablerna påverkar själva 
diskonfirmationen och upplevelsen av servicen, men bara klubbidentifikationen har inverkan 
på förväntningarna. 

Det finns flera variabler som kan sägas vara idrottsspecifika, bland annat att välja att se en 
match sker på fritiden och att det ofta förknippas med en tydlig känslomässig inblandning.  Det 
är dock svårt att ta hänsyn till alla dessa möjliga variabler. Eftersom modellen Van Leeuwen et 
al. (2002) har utvecklat har sina utgångspunkter från samma teoretiska paradigm som 
toleranszon-modellen, ansåg vi det intressant att lägga till klubbidentifikationsvariabeln till 
denna idrottsspecifika studie. Anledningen att vi inte också tittar på vinst och förlustfenomenet 
är att det ej anses påverka förväntningarna (Van Leeuwen et al., 2002)  

Klubbidentifikation har sina utgångspunkter i social identitetsteori (Van Leeuwen et al., 2002), 
vilken i huvudsak har sitt fokus kring intergrupprelationer, grupprocesser och 
gruppmedlemskap (Hogg, Terry & White, 1995). Teorin menar att individer har två olika 
identiteter som tillsammans skapar ”jag-konceptet” (Hogg et al., 1995). Den första av dessa 
delar består av individens uppfattning om sig själv. Den andra identiteten, vilken hamnar i 
fokus gällande klubbidentifikation, består av den enskilde personens sociala identitet, vilken 
byggs upp av olika gruppidentifikationer som personen har, exempelvis favoritidrottsklubb 
eller arbetsplatsen där personen arbetar. En person som är starkt kopplad till en grupp vill också 
se till att främja gruppens välmående, ofta relaterat till andra grupper. Tvärtom hamnar de 
individuella behoven i större fokus hos en individ som inte har lika stark anknytning till den 
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aktuella gruppen (Brickson, 2000). 

Van Leeuwen et al. (2002) påvisar att social identitetsteori har använts i 
kundbeteendelitteraturen. Författaren menar att det är allmänt vedertaget att kunder gärna 
förknippar sig med varumärken, det är dock mindre känt i vilken utsträckning kunder 
förknippar sig med det faktiska företaget eller organisationen bakom varumärkena. Starka 
varumärken som Nike och Coca Cola tenderar att ge kunder en mycket stark identifikation 
(Fisher & Walkfield, 1998). Idrottsklubbar är också varumärken, typexempel är Chicago Bulls, 
och Manchester United (Van Leeuwen et al., 2002). 

Van Leeuwen et al. (2002) påvisar att det finns lite forskning gjord kring området 
klubbidentifikation, och att de flesta studier som gjorts inom idrottsområdet har inriktats mot 
identifikation med ett visst lag eller andra fans till ett gemensamt lag. Författaren menar dock 
att identifikation med en viss klubb kan innefatta båda faktorerna identifikation med andra fans 
samt identifikation med laget som spelar.   

Författaren menar vidare att det finns viss idrottsspecifik forskning som kan bidra till att skapa 
förståelse för hur klubbidentifikation kan påverka förväntningarna. De studier som tas upp 
påvisar alla att starkt identifierade individer har högre förväntningar på den aktuella klubbens 
framtida prestationer (Van Leeuwen et al., 2002).  

Vi kommer i denna studie definiera klubbidentifikationen med hjälp av respondenternas egna 
åsikter om hur nära de anser att de står MODO Hockey. Vi kommer även att ta hjälp av egna 
tolkningar om respondenternas svar, där exempel som ”social tillhörighet med andra 
supportrar” och ”lång tid som supporter av klubben” är variabler som antyder en stark 
klubbidentifikation. I ett större sammanhang tittar vi på antal besökta matcher och menar att en 
supporter som sett flera matcher sannolikt känner en starkare klubbidentifikation än en 
förstagångsbesökare. Vi är dock medvetna om att antal besökta matcher inte behöver betyda en 
stark tillhörighet med klubben, men vi menar att ett flertal besök ändå antyder att man finner 
någon sorts glädje i att besöka matcherna, att man har skaffat sig en tydligare anknytning till det 
som erbjuds i arenan, och kanske även har skaffat sig ett socialt nätverk kring matcherna.          

Sammantaget i denna teoridel har vi nu skapat oss en referensram för att ta reda på kring vilka 
områden åskådarna har förväntningar. Via toleranszon-modellen får vi en möjlighet att se 
vilken nivå förväntningarna ligger på, är de önskvärda eller adekvata? I modellen hittar vi även 
påverkansfaktorer till förväntningarna, har respondenterna påverkats av variablerna; Explicita 
löften, implicita löften, WOM eller/samt tidigare erfarenheter? Klubbidentifikationen syns som 
en idrottsspecifik krydda till frågeställningen, hittar vi någon skillnad gällande förväntningar 
mellan de som anser sig stå nära klubben eller de som står långt ifrån? Den teoretiska ansatsen, 
specifik för denna studie finns beskriven under figur 3.          
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Figur 3 Modell som ligger till grund för denna studie, visar valda delar från Toleranszon- 
modellen tillsammans med den idrottsspecifika variabeln klubbidentifikation. 

Explicita servicelöften 
• Reklam 

• Personlig försäljning 

• Kontrakt 

• Andra kommunikationer 

Implicita servicelöften 
• Pris 

• Påtagligheter 

Word-of- mouth 
• Personliga 

• Expert 

Tidigare erfarenheter 
 

Förutsedd service 

 
Förväntad service 
 
Önskad service 
 
 
Toleranszon 
 
 
Adekvat service 
 
 

Klubbidentifikation 



 33 

PRAKTISK METOD 
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur vår datainsamling har gått till, det vill säga vilka 
metoder vi har använt oss av, hur vi gjorde våra urval, våra tillvägagångssätt under själva 
undersökningarna samt hur stort bortfall vår enkätundersökning har. Avsnittet kommer att 
avslutas med en diskussion kring de val vi gjort kring bland annat metoder och vårt 
tillvägagångssätt. 
 

Enkät 
 
Swedbank Arena tar in ett maximalt antal åskådare på 7600 personer, vilket vi anser är en stor 
population. Ejlertsson (2005) menar att en fördel med enkät som insamlingsmetod är att den 
kan göras på en mycket stor målgrupp. I vårt fall passade det bra, eftersom vi ville undersöka en 
mycket stor skara arenabesökares åsikter. Vi ville få in så många enkäter som möjligt för att få 
ett stort material att jobba utifrån, och för att det procentuellt sett skulle vara tillräckligt för att 
representera det sammanlagda publikantalet på respektive sektion på arenan.  
 
Enkät som metod passade oss också bra eftersom vi hade en väldigt begränsad budget och 
begränsad tid då undersökningen skulle genomföras. Eijlertsson (2005) skriver att en av de 
största fördelarna med en enkätundersökning är just att forskaren kan begränsa kostnaderna. 
Andra fördelar som författaren nämner är att alla frågor presenteras på samma sätt för alla 
respondenterna och att resultaten blir lättolkade.  
 

Urval 
 
Holme och Solvang (1997) menar att vilken urvalsmetod en forskare använder sig av beror på 
flera faktorer, till exempel hur mycket pengar och tid han eller hon disponerar. I vårt fall var 
detta ett av de stora problemen, då vi varken hade mycket tid eller pengar. Våra ramar för hur 
urvalet skulle gå till begränsades därför en hel del av dessa faktorer.   
 
Eijlertsson (2005) talar om att det är viktigt att göra ett slumpmässigt urval för att få en så 
representativ bild som möjligt av populationen. Tanken är att urvalet ska vara en avbild i 
miniatyr av populationen. I vårt fall var det tyvärr inte möjligt att göra ett helt slumpmässigt 
urval, då vi med begränsade resurser under begränsad tid skulle utföra vår enkätundersökning. 
Bell (2005) skriver dock att det under sådana förhållanden, som det ofta är vid en 
studentuppsats, gäller att göra så gott man kan för att få ett material som är representativt för 
populationen. Med grund i dessa källor försökte vi under vår enkätutdelning få ut och in så 
många enkäter som det bara gick, för att vårt insamlade material skulle kunna anses vara så 
representativt som möjligt för den population vi valt ut.  
 
Vårt urval på sittplats anser vi kan liknas med en variant av klusterurval. Eijlertsson (2005) 
menar att det är ett urval som sker i två steg, där man i det första steget med hjälp av ett obundet 
slupmässigt urval väljer ut ett antal kluster eller huvudgrupper från populationen, och i det 
andra steget sker sedan ett obundet slumpmässigt urval ur dessa utvalda huvudgrupper.  I vårt 
fall blev det andra steget snarare ett vad Eijlertsson (2005) kallar tillfälligt urval än ett 
slumpmässigt urval. I ett tillfälligt urval har inte alla samma sannolikhet att bli valda till 
studien, utan tillfälligheter eller slumpen styr vilka som blir utvalda (Eijlertsson, 2005; Holme 
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& Solvang, 1997). Vi valde till en början slumpmässigt ut vid vilka sektioner på sittplats som 
enkätundersökningen skulle gå av stapeln, vilket representerar ett obundet slumpmässigt urval 
och är det första steget i vårt klusterurval. Eftersom åskådarna på sittplats sedan kom till sin 
plats vid olika tidpunkter innan eller under matchen, samt att alla inte gick ut från läktaren i 
paus, måste det andra steget i vårt klusterurval liknas vid ett tillfälligt urval istället för ett 
obundet slumpmässigt urval.  
 
På ståplats anser vi att man likna vårt urval med ett tillfälligt urval (Eijlertsson, 2005). Ludvig 
gick till ståplatsläktaren innan matchstart, eftersom det under tiden själva matchen pågår är näst 
intill omöjligt att ta sig fram där. Våra erfarenheter säger oss också att ståplatsläktaren är det 
ställe på arenan där de mest engagerade supportrarna håller till, vilket vi tror hade gjort dem 
mer eller mindre ointresserade av att delta i en enkätundersökning under matchens gång. 
 
I logerna och restaurangen skedde urvalet genom ett obundet slumpmässigt urval (Eijlertsson, 
2005). I dessa delar av arenan anser vi att samtliga hade lika stor möjlighet att bli utvalda att 
delta i undersökningen, eftersom att urvalet skedde i matchens periodpauser. 
 
Avslutningsvis vill vi styrka vårt tillvägagångssätt vad gäller urvalet av respondenter till vår 
enkätundersökning med följande citat: 
 

”Vad gäller urval måste man i mindre undersökningar göra så gott man kan, vilket 
innebär mer eller mindre tillfälliga urval (istället för slumpmässiga), något som är 
acceptabelt under förutsättning att man ger en klar och tydlig redogörelse för hur 
man har burit sig åt för att göra sitt urval och att man är medveten om vilka 
begränsningar detta innebär. Svårt för en forskare eller student som genomför ett 
mindre projekt att få ett riktigt slumpmässigt urval, i dessa fall kan man tvingas att 
nöja sig med att fråga de personer från den totala populationen som går att få tag i 
och som är villiga att ställa upp.”  

(Bell, 2005, s. 147) 
 

Enkätens utformning 
 
Vi valde att konstruera enkäten främst utifrån Eijlertssons (2005) samt Patels och Davidssons 
(1994) riktlinjer, för att få den så korrekt och lättförståelig som möjligt. Flera författare (ex. 
Eijlertsson, 2005; Bell, 2005; Holme & Solvang, 1997; Patel & Davidsson, 1994) påtalar vikten 
av tydlighet och god struktur när man formulerar en enkät, vilket anses vara oerhört viktigt och 
en grundförutsättning för att få tydliga och lättförståeliga svar tillbaka från respondenterna. Den 
slutliga enkäten som vi sedan delade ut bestod av alternativfrågor, vilka kännetecknas av att 
respondenten har ett antal alternativ att välja på som svar på frågan, samt öppna frågor, där 
respondenten fritt fick skriva sitt svar på frågorna (Eijlertsson, 2005). I enkäten försökte vi 
undvika ledande frågor för att inte styra personerna som skulle fylla i enkäten, något som Patel 
och Davidsson (1994) benämner som viktigt att undvika. Patel och Davidsson talar också om 
att graden av strukturering avgörs av om forskaren använder sig av fasta svarsalternativ eller ej. 
I vårt fall har vi som tidigare nämnt både alternativfrågor och öppna frågor, vilket gör att vi 
hamnar mitt i mellan hög och låg grad av strukturering i enkäten. 
 
Holme och Solvang (1997) tar upp vikten av att genomföra en pilotstudie innan 
undersökningen, vilket vi också valde att göra. Innan genomförandet av den ”riktiga 
enkätundersökningen” gjordes alltså en förundersökning, en så kallad pilotstudie, på cirka 
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20-30 idrottsstudenter vid Umeå universitet. Anledningen till att vi valde just idrottsstudenter 
var att vi utgick ifrån att de var vana besökare av större idrottsevenemang, och därför kunde 
sätta sig in i situationen där enkäten skulle delas ut på ett realistiskt sätt. Genom pilotstudien 
kom det fram en hel del bra och användbara synpunkter, som ledde till att vi gjorde en del 
ändringar innan den slutliga enkäten stod klar. Enkäten bifogas i sin helhet i bilaga 1. 
 
För att få så många som möjligt att besvara enkäten skrev vi en inledning överst på enkäten där 
vi förklarade motiven med enkäten. Vi utryckte oss så att arenabesökarna skulle förstå att det 
var vi som hjälpte MODO att genomföra enkätundersökningen, och att enkäten alltså var något 
som hjälpte MODO framåt. På så sätt försökte vi motivera arenabesökarna att fylla i enkäten, 
något som Holme och Solvang (1997) menar är viktigt att göra vid en enkätundersökning. 
Följande text fanns överst på enkäten: 
 

”MODO Hockey söker ständig utveckling både på och utanför isen. Denna enkät 
är ett led i att förbättra Ditt besök på Swedbank Arena och kommer även att 
användas i en C-uppsats i marknadsföring vid Umeå universitet. Syftet med 
enkäten är att få en bättre bild av vilka människor som besöker vår hemmaarena, 
samt att ta del av viktiga åsikter från Dig som åskådare. Att fylla i enkäten tar ca 
2-3 minuter. Tack på förhand för Din medverkan!” 

 

Procedur 
 
Inför enkätutdelningen/-insamlingen kopierade vi upp 1500 enkäter, med frågor på både fram- 
och baksidan på ett A4 blad. MODO hade lovats oss att ett juniorlag skulle finnas till vårt 
förfogande under matchen för att hjälpa oss med utdelning och insamling av enkäten, varför vi 
införskaffade cirka 450 pennor och 12 tidskriftssamlare för oss och juniorspelarna att bära 
enkäterna i vid utdelning och insamling. Av MODO fick vi två låna ett passerkort var, så att vi 
utan problem skulle kunna ta oss in till arenan, restaurangen och logerna under matchen. 
MODO lånade också ut gröna pikétröjor så att det räckte både till oss och till samtliga 
juniorspelare som skulle komma och hjälpa till. Dessa användes för att underlätta för 
enkätrespondenterna, så att de tydligt skulle kunna urskilja vilka enkäten kunde lämnas till efter 
ifyllandet.  
 
Ett meddelande med information till åskådarna om enkätundersökningen skrevs till 
matchspeakern, vilket lästes upp innan matchstart. 
 

”Ikväll genomförs en åskådarenkät här på arenan av MODO Hockey i samarbete 
med två studenter vid Umeå universitet. Ta chansen att hjälpa MODO Hockey att 
göra ditt besök här på Swedbank arena ännu bättre. Ni får och återlämnar 
enkäterna vid respektive sektionsingång nu innan match och i pauserna. Håll utkik 
efter våra egna juniorer i de gröna pikétröjorna.” 

 
Vi skrev även ett meddelande som speakern läste upp i början av den första periodpausen. 
 

”Vi vill påminna er om enkätundersökningen som pågår på arenan. Fyll i enkäten 
och lämna den sedan nu i pausen till våra juniorer i gröna pikétröjor, som står vid 
sektionsingångarna. MODO Hockey tackar för din hjälp.” 

 
En vandring runt i arenan gjordes för att vi skulle få en bild av hur vi kunde lägga upp själva 
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utdelningen och insamlingen. Vi bestämde sedan, genom ett vad Eijlertsson (2005) kallar för 
obundet slumpmässigt urval, vid vilka sektionsingångar till sittplats som juniorerna skulle stå 
och dela ut samt samla in enkäter. Vi hade på förhand också bestämt att själva ta hand om 
utdelning och insamling av enkäter i logerna, i restaurangen och på ståplats. På sittplats skedde 
utdelning och insamling innan match samt i pauserna för att inte störa publiken under spelets 
gång. På ståplats gick utdelning och insamling av enkäter av stapeln innan matchstart samt i 
restaurangen och logerna under de två pauserna i matchen.  
 
Vi hade bestämt träff med juniorlaget en och en halv timma före matchstart på arenan för 
information. De delades upp två och två, lånades varsin grön pikétröja och sedan fick samtliga 
tydliga instruktioner om vad som gällde vid enkätutdelningen och insamlingen. Instruktionerna 
bestod exempelvis av varför undersökningen gjordes, hur själva utdelningen och insamlingen 
skulle gå till, på vilken del av läktaren och i arenan varje par skulle hålla till, samt andra 
smådetaljer som kunde vara viktiga att tänka på. För att inspirera juniorspelarna till att göra ett 
bra jobb utlyste vi en tävling, där de skulle vinna som vid återsamlingen hade samlat in flest 
ifyllda enkäter. Tillsist försåg vi varje par om två juniorspelare med en tidskriftssamlare 
innehållande hundra enkäter och cirka femtio pennor, bestämde tid och plats för återsamlingen 
och skickade iväg dem att börja dela ut enkäterna cirka en timma innan utsatt tid för matchstart.  
 
Efter att ha instruerat och skickat iväg juniorlaget gick Ludvig till ståplats och började dela ut 
och samla in enkäter där, medan Jenny gick upp och började med logerna. Sittplats gick mycket 
bra att dela ut och samla in på innan match, då många redan hade gått och ställt sig där långt 
före matchstart. Logerna gick dock sämre på grund av att mat serverades innan matchstart, 
vilket gjorde att utdelningen och insamlingen av enkäter där fick vänta tills i periodpauserna. I 
första periodpausen hjälptes Jenny och Ludvig åt med att dela ut och samla in enkäter i logerna, 
och under andra periodpausen fortsatte Jenny i logerna medan Ludvig delade ut och samlade in 
enkäter i restaurangen. I början av tredje perioden samlades samtliga som varit med vid 
återsamlingsplatsen, Jenny och Ludvig tog hand om pikétröjor, tidskriftssamlare med enkäter 
och pennor i samt tackade juniorspelarna för hjälpen. 
 

Bortfall 
 
Då en person vägrar att delta, eller inte har möjlighet att delta i en enkätundersökning kallas 
detta externt bortfall (Ejlertsson, 2005). Det är tyvärr helt omöjligt för oss att veta hur stort vårt 
externa bortfall var under enkätutdelningen. Vi instruerade inte juniorspelarna som hjälpte oss 
att ha koll på hur många som inte ville delta i undersökningen, utan lät dem endast fokusera på 
att dela ut och få in så många enkäter som möjligt för att undersökningen skulle bli så bred som 
möjligt.  
 
Om det saknas svar på enstaka frågor i en enkät vi får besvarad av en respondent, benämns detta 
internt bortfall (Ejlertsson, 2005). I empiridelen i denna uppsats presenterar vi några 
bakgrundsfakta om respondenterna, samt fråga nummer 10 från enkäten (bilaga 1), som 
löd; ”Nämn tre olika punkter som enligt Dig bör vara uppfyllda för att Du ska vara nöjd med 
ditt besök på Swedbank arena?”. Det interna bortfallet på denna fråga är 16,1 procent. Frågan 
är formulerad så att tre punkter ska anges, dock hade vissa respondenter bara skrivit två eller tre 
punkter, medan andra hade skrivit fler än tre. Bortfallet syftar till hur många som valt att 
överhuvudtaget inte svara frågan. Detta eftersom vi anser det vara fullt möjligt att som besökare 
inte behöva ha just tre punkter som bör vara uppfyllda för att vara nöjd med besöket på 
Swedbank Arena.  
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Fem respondenter, vilket motsvarar ett bortfall på 0,5 procent av stickprovet, valde att inte 
besvara frågan om de var man eller kvinna. 0,8 procent, tre kvinnor och fem män, valde att inte 
ange sin ålder. 0,4 procent svarade ej på hur många av MODO:s hemmamatcher de sett på plats 
i Swedbank Arena denna säsong, och 2,8 procent valde att inte svara på frågan ”Såg Du 
någon/några av MODO:s hemmamatcher när de spelade i Kempehallen (Modos förra 
hemmaarena)”. Dessa siffror är väldigt låga, varför vi vågar säga att de resultat vi har fått fram 
kring dessa bakgrundsvariabler om hockeyåskådarna i Swedbank Arena under denna match, 
kan anses vara representativa för populationen. 
 
Intern bortfall på någon av de andra frågorna i enkäten har vi ej beräknat eftersom de vi nu 
presenterat är de enda frågor från enkäten som kommer att finnas med i empiridelen av 
uppsatsen. Vi valde att inte använda oss av de övriga frågorna på grund av att vi ansåg att de 
inte skulle bidra till att besvara vårt syfte. Övriga enkätfrågor har vi därför valt att endast 
använda i rapporteringen till vår uppdragsgivare MODO Hockey. 
 

Databehandling 
 
För att kunna bearbeta det stora material, 949 enkäter, som vi fick in, blev första steget att 
numrera enkäterna och mata in all information i dataprogrammet Excel. Vi valde att redan från 
början också numrera svarsalternativen respondenterna hade att välja mellan på varje fråga, för 
att underlätta den fortsatta bearbetningen av materialet. Efter denna tidskrävande process följde 
kategorisering av de svar vi fått in. Vi kodade om orden eller meningarna i fråga 10 till siffror. 
Efter första bearbetningen hade vi cirka femtio olika kategorier. Efter ytterligare arbete fick vi 
ner dessa femtio till sex kategorier; 1) Matchnära faktorer, 2) Inramningen kring matchen, 3) 
Till och från match och sin plats på arenan, 4) Faciliteter på arenan, 5) Kiosker, restauranger 
och barer, samt 6) Personal och service. Vi nöjde oss med att kategorisera svaren från fråga 10 
i enkäten, först och främst för att kunna använda informationen i utformandet av 
intervjuguiden, men också till vår empiridel i uppsatsen. Denna fråga och några 
bakgrundsfrågor, är också de enda från enkäten som vi har valt att använda oss av i själva 
uppsatsen.  
 

Intervju 
 
För att få en bättre uppfattning om åskådarnas förväntningar och vad som har skapat dessa 
förväntningar ansåg vi att det behövdes en djupgående undersökning. Vi bestämde oss ganska 
snart för att intervju skulle vara det bäst lämpade, mer djupgående, redskapet för vår 
undersökning utifrån det syfte vi har.  
 
Kvale (1997) menar att den största fördelen med intervju som forskningsmetod är dess 
öppenhet, det går att ställa följdfrågor och förtydliga frågor eller svar som är svåra att förstå. 
Andra fördelar med intervju som metod är enligt Eijlertsson (2005) direktkontakten mellan 
intervjuaren och respondenten. Denna gör bland annat så att det inte förekommer något direkt 
bortfall av svar på frågor. 
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Urval 
 
I den enkät (se bilaga 1) vi delade ut på en av MODO:s hemmamatcher fanns efter sista frågan 
en ruta där respondenterna kunde fylla i sitt namn och telefonnummer om de kunde tänka sig att 
ställa upp på en kortare telefonintervju, och samtidigt vara med i utlottningen av fyra 
matchbiljetter till kommande säsong. Sammanlagt fick vi in 339 enkäter med ifyllda namn och 
telefoner till människor som kunde tänka sig att ställa upp på en kortare telefonintervju. Vi 
förde in de 339 enkäterna i en separat excelfil, och sorterade de sedan efter tre olika kriterier: 1) 
Biljettyp, 2) Antal matcher personen sett under säsongen 07/08, och 3) Kvinna eller man. 
Utifrån dessa urvalskriterier valde vi sedan ut åtta personer och såg då till att de, utifrån 
biljettyp och kön, var någorlunda representativa för de 949 personer som vi fick in ifyllda 
enkäter från. När det kom till kriteriet ”Antal matcher personen sett under säsongen 07/08” 
valde vi att välja ut ytterligheterna, som i detta fall var ”1 match” och ”fler än 10 matcher”. 
Detta gjordes för att förhoppningsvis få personer som hade stark anknytning till MODO, likväl 
som personer med mindre stark anknytning till MODO. Under urvalsprocessen togs även 
hänsyn till personernas ålder, för att få spridning och representation från flera åldersgrupper, 
samt var personerna var bosatta, även det för att få spridning på respondenterna.  
 
Resultatet av urvalsprocessen blev att åtta personer valdes ut till att kontaktas för ett eventuellt 
deltagande i en telefonintervju: 
 
Respondent 1: Man, 25 år, bosatt i Umeå, ståplatsbiljett, första matchen   
Respondent 2: Man, 63 år, bosatt i Örnsköldsvik, restaurangbiljett, fler än tio matcher 
Respondent 3: Man, 50 år, bosatt i Timrå, sittplatsbiljett, första matchen 
Respondent 4: Kvinna, 50 år, bosatt i Sollefteå, sittplatsbiljett, första matchen 
Respondent 5: Kvinna, 58 år, bosatt i mindre ort nära Örnsköldsvik, VIP kort (sittplatsbiljett), 
fler än 10 matcher 
Respondent 6: Kvinna, 26 år, bosatt i Örnsköldsvik, ståplatsbiljett, fler än 10 matcher 
Respondent 7: Man, 37 år, bosatt i Örnsköldsvik, VIP-kort (sittplatsbiljett), fler än 10 matcher 
Respondent 8: Man, 40 år, bosatt i mindre ort nära Örnsköldsvik, logebiljett, fler än 10 matcher. 
 
Samtliga åtta tillfrågade tackade ja till att delta i en telefonintervju på cirka trettio minuter, och 
intervjuerna bokades in efter när det passade respondenterna bäst.  
 

Intervjuernas utformning 
 
En intervjuguide konstruerades med hjälp av Kvales (1997) riktlinjer för hur intervjufrågor bör 
utformas. Intervjuguiden bifogas i sin helhet i bilaga 2. Teoriavsnittet i denna uppsats låg 
tillsammans med svaren från fråga 10 i enkäten till grund för intervjufrågorna. Vi valde att som 
inledning på varje huvuddel i intervjuguiden ha en mycket ostrukturerad fråga, för att låta 
respondenten tolka den helt på sitt eget sätt, för att inte intervjuaren skulle påverka mer än 
nödvändigt, samt för att få fram respondenternas – och inte intervjuarens – föreställningar. 
Patel och Davidsson (1994) talar om hög eller låg grad av strukturering, vilket är en beskrivning 
av hur fria frågorna är för respondenten att tolka fritt, beroende på dennes egen inställning till 
eller tidigare erfarenheter av området. 
 
Vår intervjuguide hamnade mitt i mellan hög och låg grad av strukturering, och kan därför 
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anses vara semistrukturerad. Främsta anledningen till det upplägget var att vi ville låta 
respondenterna komma till tals, men samtidigt ville vi också hålla oss inom ramarna för vårt 
syfte. Under intervjuernas gång var det sedan upp till intervjuaren att ändra ordningen på 
frågorna i den mån han ansåg det lämpligt och själv önskade. Detta för att låta samtalet flyta på 
så naturligt som möjligt och lägga till följdfrågor eller hoppa över frågor han redan ansåg sig 
fått besvarade. 
 
Innan vi intervjuade de utvalda respondenterna gjorde vi en pilotintervju. Även denna skedde 
per telefon, precis som intervjuerna skulle komma att göra. Pilotintervjun skedde med en 
pilotrespondent som hade varit på någon av MODO:s matcher i Swedbank Arena, för att denne 
skulle kunna svara på frågorna utan problem. Pilotrespondenten kände också intervjuaren, ett 
val vi gjorde för att både intervjuaren och pilotrespondenten skulle känna sig trygga i 
situationen och på så sätt enklare kunna säga ifrån när något inte kändes bra eller när 
pilotrespondenten inte förstod någon fråga under intervjun. 
 

Procedur 
 
Intervjutidpunkterna var sedan tidigare inbokade efter önskemål från respondenterna. Vi ringde 
upp respektive respondent på det nummer och på den tidpunkt respondenten hade angivit som 
mest passande. Telefonintervjuer genomfördes sedan med hjälp av en konferenstelefon från 
intervjuarnas sida, vilket gjorde att både Ludvig och Jenny kunde delta vid intervjuerna. Jenny 
flikade ibland in med frågor och kommentarer under intervjuerna, medan Ludvig skötte själva 
intervjuandet av den anledningen att han hade mest erfarenhet av det sedan tidigare och därför 
ansågs som bäst lämpad för uppgiften. Holme och Solvang (1997) påpekar att en 
intervjusituation är mycket krävande för forskaren, och Backman (1998) är inne på samma linje 
då han menar att det är viktigt med en tränad intervjuare eftersom denne är en del av 
instrumentet intervju. Det som Backman är inne på är också anledningen till varför Ludvig 
skötte samtliga intervjuer, vi ville att eventuell påverkan från intervjuaren på respondenterna 
skulle vara samma för samtliga respondenter.   
 
Respondenterna fick innan själva intervjun startade information om syftet med intervjun, vad 
den skulle användas till, samt att de skulle få vara helt anonyma, det vill säga att respondenterna 
inte skulle komma att nämnas med namn i något sammanhang. Vi frågade också om det gick 
bra att spela in intervjun i syfte att underlätta vårt arbete, vilket godkändes av samtliga 
respondenter. Samtliga intervjuer tog ungefär 25-30 minuter att genomföra. Patel och 
Davidsson (1994) betonar vikten av att tydligt redogöra för ovanstående punkter innan själva 
intervjun startar. 
 

Databehandling 
 
Intervjuerna transkriberades direkt efter intervjutillfället, i den mån det fanns tid. Detta för att 
ha en bra chans att komma ihåg utmärkande saker i intervjuerna, och hur vi upplevde 
situationerna. Jenny och Ludvig transkriberade slumpvis fyra intervjuer var. Vi var noga med 
att inte dela upp intervjuerna och transkribera en del var i en och samma intervju. Detta för att 
underlätta läsningen och för att språket och strukturen skulle vara den samma genom hela 
transkriberingsmanuset.  
 
Vid analysen av respondenternas svar använde vi oss av meningskoncentrering (Kvale, 1997). 
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Vi var ute efter att presentera det viktigaste i respondenternas åsikter, och hitta tyngdpunkter 
rörande syftet med denna uppsats, åskådarnas förväntningar. Kvale (1997) menar att 
meningskoncentrering används för att ge långa intervjutexter mer koncisa formuleringar. Vi 
hade åtta intervjuer att sammanställa och vill mena att meningskoncentrering var väl lämpat för 
att inte få allt för långa beskrivningar av de material vi hade att presentera. Vi valde även att 
lyfta fram hela citat från respondenterna, detta för att deras beskrivningar ibland säger mer än 
att vi bara tar fram det viktigaste samt att deras beskrivningar ger mer liv i texten och skapar 
intressantare läsning.    
 
När vi presenterar resultatet från de intervjuer vi gjort tillåts en enklare analys, och den görs 
med kopplingar mot teoridelen i denna uppsats. I de avsnitt där centrala delar från Zeithamls et 
al. (1993) toleranszon-modell används, markeras detta med kursiverad text för att underlätta för 
läsaren. I de avseenden där andra delar av teorin, samt mindre centrala delar av Zeithamls et al. 
(1993) modell används för tolkning av materialet används referensteknik likt övriga delar av 
uppsatsen angivna av Backman (1998). 
 
Vi presenterar resultaten från intervjuerna, i en ordning där vi först och främst följer de 
förväntningsområden som framkommit från enkätdelen av studien. När påverkansfaktorerna 
presenteras följer vi ordningen i Zeithamls et al. (1993) modell.  
 
I presentationen av intervjurespondenternas svar är vi inte ute efter att redogöra för exakt hur 
många som sagt vad, detta i enlighet med vår kunskapssyn. Dock vill vi kunna visa på 
tyngdpunkter i materialet. Detta för att vi menar att tyngdpunkter i intervjurespondenternas svar 
kan säga något om populationen arenabesökare som helhet. Därför kommer vi att göra 
benämningar enligt följande. Om det står “alla menar”, “alla säger” eller liknande, innebär det 
att alla respondenter har en åsikt. “Många” eller “flera” innebär att minst hälften av 
respondenterna har denna åsikt. “Några” Innebär att mindre än hälften av de svarande har denna 
åsikt. “En” betyder att en av respondenterna har denna åsikt. Dessa kategorier nämnda ovan, 
kan även gälla för en viss kategorisvarande till exempel: “Alla” av dem som sett minst tio 
matcher i Swedbank Arena har denna åsikt.   
 

Metoddiskussion 
 
Att bestämma vilken forskningsmetod som passar bäst för en undersökning har vi upptäckt är 
en mycket svår uppgift. Vi gjorde huvudsakligen vårt val utifrån denna studies syfte, men var 
också tvungna att ta med tidsfrist och budget för vår studie i bilden. Holme och Solvang (1997) 
menar att det aldrig är så att den ena eller andra metoden är den enda rätta, utan att det utifrån 
problemformuleringen gäller att hitta den metod eller de metoder som bäst passar det syfte man 
har. Att använda sig av två metoder är helt klart mer tidskrävande än att som de flesta forskare 
gör, använda sig av en. Vi ansåg att det skulle blir mycket svårt att hitta lämpliga 
intervjupersoner utan att ha något material att utgå från. Det skulle ha blivit mycket svårt att 
veta var vi skulle ha letat efter dessa personer. Vi hade inte heller på samma sätt kunnat välja ut 
för oss lämpliga intervjupersoner utan att först göra en enkätundersökning eller liknande för att 
ha något att utgå från. Med facit i hand är vi, med tanke på vår studies syfte, nöjda med att vi 
valde att gå tillväga så som vi gjorde, även om det krävt mer tid och engagemang än on vi gått 
en annan väg från början.  
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Enkät 
 
Efter att vi bestämt oss för att genomföra en enkätundersökning stötte vi på många både stora 
och små problem angående hur vi skulle gå tillväga för att få en så representativ bild av den 
stora populationen arenabesökare som möjligt. På grund av att grundserien i hockeyns elitserie 
var färdigspelad när undersökningen skulle genomföras, beslutade vi oss helt enkelt för att välja 
nästa hemmamatch i slutspelet. Det föll sig därför så att den valda matchen var en kvartsfinal i 
slutspelet mot lokalkonkurrenten Timrå IK, vilket kan ha påverkat resultatet, till exempel 
genom att fler inbitna hockeyälskare går på slutspels- och derbymatcher. Det faktum att den 
valda matchen spelades på en vardag och inte helgdag kan också ha spelat in. Det kan tänkas att 
det exempelvis är fler hockeyälskare än barnfamiljer som går på hockeymatch på en vardag, 
vilket kan ha inverkat på vårt resultat. 
 
Om vårt urval av populationen var representativt eller inte kan ha påverkats av många olika 
faktorer. Det faktum att vi valde att göra undersökningen innan match och i pauserna kan ha 
gett ett skevt urval. Vi funderade också över att lägga enkäter på stolsryggarna innan 
matchstart, men trodde inte att det skulle fungera lika bra som att dela ut dem personligen. En 
tanke var att dela ut enkäter till exempelvis var fjärde åskådare då de kom in i arenan, men den 
idén kändes inte heller helt genomförbar. Vi bollade många för- och nackdelar fram och 
tillbaka, och bestämde oss slutligen för det tillvägagångssätt vi ovan beskrivit. De flesta 
besluten togs efter övervägande av vad som var praktiskt möjligt att genomföra, vilket kan ha 
påverkat vårt urval, tillexempel i och med att det inte alltid är helt slumpmässigt gjort. Detta är 
något vi var och är medvetna om och också kommer att ta i beaktning i våra analyser och 
slutsatser. Vi tror dock att vi har lyckats få en representativ bild av populationen i och med att vi 
fick in ett så stort antal ifyllda enkäter. 
 
Flera faktorer kan också ha påverkat svaren vi fått in på enkäterna. Holme och Solvang (1997) 
menar att en undersökningssituation startar en känslomässig och intellektuell process hos 
respondenterna och att de då blir engagerade i det problem de ställs inför, vilket skiljer dem från 
den population de representerar. Detta fenomen borde i en undersökning likt vår kunna bli ännu 
tydligare, eftersom vissa respondenter kan ha väldigt stark klubbidentifikation och i så fall 
redan är väldigt mycket mer engagerade än andra respondenter. Hur bra matchen var och 
resultatet i matchen är också faktorer som kan ha spelat in på enkätsvaren. Vi hoppas dock att vi 
har lyckats minimera det sistnämnda i och med att själva undersökningen främst ägde rum 
innan matchen och i pauserna.  
 
Då enkätsvaren på fråga tio skulle kategoriseras uppstod problem. Till en början hade vi väldigt 
många kategorier, sextio stycken, som vi sedan med hjälp av litteratur från teorin lyckades 
smalna ned till sex stycken kategorier. Vid bearbetningen från sextio till sex kategorier var det 
ibland svårt att avgöra vilka kategorier som skulle vart. Vi anser dock att vi lyckats lägga de 
allra flesta i rätt kategori, och de vi varit tveksamma kring har vi diskuterat fram bästa lösningen 
för. 
 

Intervju 
 
Vårt syfte med denna uppsats var kortfattat att klargöra vilka förväntningar arenabesökare har 
och hur dessa förväntningar har skapats. För att djupare få svar på våra frågeställningar valde vi 
ut ett antal intervjupersoner utifrån de enkäter vi fått in. Urvalet gjordes efter de egenskaper 
respondenterna hade fyllt i att de hade utifrån de enkäter vi fått in. Vi strävade efter att få 
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respondenter med olika åldrar, kön, levnadssituation, biljettyp med mera. Detta motiverar vi 
med att vi på så sätt hoppades på att få fram ännu fler förväntningar och förväntningskällor än 
om vi hade valt att intervjua personer med samma ålder, kön, levnadssituation, biljettyp och så 
vidare. Vi ville alltså få fram så många olika slags förväntningar och förväntningskällor som 
möjligt, genom att välja ut respondenter med olika egenskaper.  
 
Under intervjuerna kom det dock fram att vissa personers egenskaper skilde sig från vad vi 
trodde att de innebar. Exempelvis utgick vi i vårt urval från att personer som såg sin första 
match för säsongen under enkätundersökningstillfället inte hade någon nära anknytning till 
MODO. Så var det dock inte för en av respondenterna, utan han stod istället mycket nära 
MODO, trots att det var den första matchen han såg live i Swedbank Arena för säsongen. Detta 
ansåg dock inte vi hade påverkan på vår undersökning som helhet, eftersom vi inte letade efter 
exempelvis skillnader i förväntningar eller förväntningskällor utan sökte att identifiera dem och 
få en uppfattning om vad som skapat dem. Klubbidentifikationen som påverkansfaktor blev 
dock svår att tolka på grund av att vi fick för få respondenter som stod långt ifrån MODO. Vi 
tror ändå att de respondenter vi valde ut till intervjuer kan sägas vara representativa för 
populationen på arenan, där många har en nära relation till MODO och ishockey.   
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FÖRVÄNTNINGAR HOS BESÖKARE PÅ MODO:S 
HEMMAMATCHER I SWEDBANK ARENA  

Nedan presenteras resultaten av vår studie. Vi börjar med en enkel överblick av åskådarna på 
matchen. Vidare presenteras de områden av ett arenabesök som åskådarna har förväntningar 
kring. Efterföljande del fokuserar på åskådarnas förväntningsnivåer och vad som påverkat 
dessa. Avsnittet avslutas med en koppling till klubbidentifikation och en sammanfattning av 
denna empiridel. Under avsnittet tillåts en semianalys av materialet.  
 

Åskådarna 
 
För att få en bild av vilka som har besvarat enkäten följer här lite bakgrundsfakta om 
enkätrespondenterna. Av de 949 enkäter vi fick in angav 313 respondenter att de var kvinnor, 
vilket motsvarar 33,0 procent av stickprovet. 631 respondenter, det vill säga 66,5 procent, hade 
fyllt i att de var män, och resterande fem respondenter (0,5 procent) hade valt att inte besvara 
frågan. Åldersmässigt fördelar sig respondenterna enligt tabell 1. 
 
Tabell 1 Åldersfördelning på enkätrespondenterna 
 

Åldersspann Antal, 
personer 

Procent,  
% 

0-10 år 6 0,6 

11-20 år 181 19,1 

21-30 år 140 14,8 

31-40 år 147 15,5 

41-50 år 173 18,2 

51-60 år 201 21,2 

61-70 år 86 9,1 

71-80 år 7 0,7 

Ej angivit 8 0,8 

Totalt 949 100,0 

 
 
Ur tabellen går att utläsa att åskådare mellan 51 och 60 år är vanligast förekommande på arenan, 
och efter dem finner vi ungdomar i åldrarna 11 till 20 år. Medelåldern på hela stickprovet var 
39,3 år. Medelåldern på kvinnorna i undersökningen var något lägre än den på hela stickprovet, 
nämligen 36,2 år. För männen låg medelåldern på 40,8 år.   
 

Förväntningsområden 
 
Utifrån de svar vi fick på fråga tio i enkäten ”Nämn tre olika punkter som enligt dig bör vara 
uppfyllda för att du ska vara nöjd med ditt besök på Swedbank Arena?” (se bilaga 1), fick vi 
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fram sex olika kategorier med saker som bör vara uppfyllda för att besökare på MODO:s 
hemmamatcher i Swedbank Arena ska vara nöjda med sitt besök. Vid utformningen av 
kategorier inspirerades vi av tidigare forskare (ex. Greenwell et al., 2002; Walkfield et al., 
1996; Walkfield & Sloan, 1995), men vi valde att inte använda oss av någon av deras kategorier 
rakt av. Detta med argumenten att det var bra att få en känsla av lämpliga referensramar, men 
samtidigt hade ingen av dessa studier en liknande utformning och att använda någon av 
kategorierna rakt av skulle ha gjort att vi var tvungna att forma kategorierna i en riktning som 
inte överensstämt med de åsikter som åskådarna hade i vår studie. De kategorier vi fick fram 
blev enligt följande; 1) Matchnära faktorer, 2) Inramningen kring matchen, 3) Till och från 
match och sin plats på arenan, 4) Faciliteter på arenan, 5) Kiosker, restauranger, barer och 
loger samt 6) Personal och service. 
 
I kategorin Matchnära faktorer ingår punkter som ”vinst”, ”bra spel”, spänning och ”spelarna 
ger allt dom kan”. Inramning kring match innefattar saker som ligger nära själva matchen, men 
inte handlar direkt om den. Här har punkter som ”stämning”, ”mycket publik”, ”underhållning” 
och ”bra klack” hamnat. Till och från match och sin plats på arenan innefattar punkter som ”lätt 
att få parkering”, ”smidigt utsläpp efter match” och ”lätt att hitta på arenan”. Kategorin 
Faciliteter på arenan sammanfattar bland annat punkter som ”bra plats”, ”rena toaletter” 
och ”rent och fräscht”. Kiosker, restauranger, barer och loger innefattar alla punkter med 
synpunkter på just dessa försäljnings- och matställen. Exempelvis ”bra mat”, ”bra utbud” 
och ”korta köer”. I kategorin Personal och service har vi lagt punkter så som ”trevlig 
personal”, ”bra service” och ”bra bemötande”. 
 
Av de 796 respondenter som valde att svara på denna fråga (fråga 10 i enkäten) svarade 3,6 
procent, eller 29 personer, ”nöjd som det är”, istället för att nämna några punkter. Sammanlagt 
fick vi in 1822 punkter av de 796 respondenterna som besvarade frågan, och dessa punkter 
fördelade sig på de sex kategorierna enligt tabell 2.   
 
Tabell 2 Fördelning av punkter som enligt respondenterna bör vara uppfyllda för att som         

åskådare vara nöjd med besöket på Swedbank Arena 
 

Kategori Antal punkter,  
st 

Procent av antal 
punkter, % 

Matchnära faktorer 745 40,9 
Inramning 454 24,9 

Till och från match/plats på arenan 66 3,6 

Faciliteter 204 11,2 

Kiosker, restauranger, barer, loger 258 14,2 

Personal och service 95 5,2 

Totalt 1822 100,0 

 
I tabellen går att utläsa att de matchnära faktorerna är de som nämnts överlägset flest gånger i 
enkätundersökningen, och utgör 40,9 procent av punkterna. Närmast efter kommer inramning 
med 24,9 procent, vilket enligt oss också är en ganska stor andel av de nämnda punkterna 
jämfört med de övriga kategorierna. Båda dessa punkter är också vad vi vill kalla för 
kärnprodukten i arenabesöket, och utgör då tillsammans 65,8 procent av åskådarnas 
förväntningsområden. Van Leeuwen et al. (2002) beskriver kärnprodukten som endast själva 
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matchen, men vi menar att ”stämning” och ”bra klack” är något som verkligen är 
arenaspecifikt, samt också det som särskiljer att se matchen live från att sitta hemma och se 
matchen på TV. Därför bör också vår kategori inramning inkluderas i kärnprodukten av ett 
arenabesök. Van Leeuwen et al. (2002) menar att det är okänt vilken av variablerna kärnprodukt 
och kringaktiviteter som bidrar mest till åskådarnas nöjdhet med ett arenabesök. Resultatet här 
ger inte ett direkt svar på denna fråga, men antyder att åskådarna ser sina förväntningsområden 
övervägande kring kärnprodukten av arenabesöket. Att kärnprodukten har en viss betydelse har 
även antytts av Greenwell et al. (2002). Från våra respondenter ges inte bara en antydan, utan 
kärnprodukten kan utifrån det de säger vara av betydande karaktär utifrån arenaåskådarnas 
åsikter. 
 
Visar vi bara den första punkten som respondenterna angav på fråga tio i enkäten fördelar sig 
resultatet enligt tabell 3. Där vi kan se att kärnprodukten får en ännu större del av antalet 
angivna punkter, framförallt har de matchnära faktorerna fått en större procentsats än vid 
redogörelse av samtliga punkter. Gällande kringaktiviteter är förhållandena i princip de samma, 
förutom att kategorin kiosker, restauranger, barer och loger minskar något i förhållande till 
övriga förväntningsområden inom den delen av serviceupplevelsen på arenan.    
 
Tabell 3 Fördelning av den först nämnda punkten hos varje respondent, som enligt dem bör 

vara uppfylld för att som åskådare vara nöjd med besöket på Swedbank Arena 
 

Kategori Antal punkter, 
st 

Procent,  
% 

Matchnära faktorer 427                     55,7 

Inramning 127                     16,6 

Till och från match 27                       3,5 

Faciliteter 84                     10,9 

Kiosker, restaurang, barer och loger 71                       9,3 

Personal och service 31                       4,0 

Totalt 767 100,0 

 
 
 
Tittar vi på kringaktiviteterna, oavsett antalet angivna punkter, ser vi att kiosker, restauranger, 
barer och loger samt faciliteter som de mest frekventa områdena av åskådarnas förväntningar. 
Facilitetens betydelse har uttryckts vid flera tidigare studier (ex. Greenwell et al., 2002; 
Walkfield et al., 1996). Walkfield et al. (1996) menar att bättre kvalitet på faciliteterna i högsta 
grad bidrar till att folk vill stanna kvar längre på arenan. Walkfield och Sloan (1995) menar att 
upplevd trängsel, vilket går under kategorin faciliteter, är den enskilt starkaste variabeln till att 
få publiken att vilja stanna på arenan. Personal nämns av Greenwell et al. (2002) som en viktig 
variabel för kunders arenaupplevelse, men får inte samma utrymme bland arenaåskådarna i 
denna studie. 
 
Walkfield och Sloan (1995) menar att åskådare inte bara lägger värde vid själva matchen utan 
även vid kringaktiviteterna. Denna åsikt stärks något i denna studie. För även om merparten av 
förväntningarna rör kärnprodukten, syns trots allt vid ”trepunktsfallet” (tabell 2) i enkäten 34,2 
procent av förväntningsområdena som inte rör själva kärnprodukten och 
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vid ”förstapunktsfallet” (tabell 3) 27,7 procent som faktiskt till hör kategorierna 
kringaktiviteter. 
 
Förväntningarna rör både kärnprodukt och kringaktiviteter men vad de rör sig på för nivåer är 
fortfarande oklart, är tillexempel alla förväntningar rörande matchnära faktorer av adekvat 
karaktär? Svaret får vi i nästföljande avsnitt som baseras på de åtta intervjuer vi genomfört.   
 

Adekvata eller önskvärda förväntningar? 
 
Nedan redogör vi för respondenternas svar från de intervjuer som genomförts. Vi inleder med 
att presentera de huvudförväntningsområden som de intervjuade har inför en match på 
Swedbank Arena. Därefter presenteras de olika förväntningsnivåerna efter de 
förväntningskategorier som framkommit ur den kvantitativa data vi fått in, först presenteras 
kärnprodukten och sedan kringaktiviteterna. Kategorierna faciliteter samt restauranger, 
kiosker, barer och loger presenteras i detta avsnitt under samma rubrik. Den semianalys som 
utförs görs till största del med hjälp av Zeithamls et al. (1993) modell. 
  

Huvudförväntningar  
 
”Ja det är att få se en spännande match och underhållning… allt som hör till en 
hockeymatch, typ stämning och sånt, det är väl dom förväntningarna man har”    

Man 37 år, från Örnsköldsvik 
 
På väg till arenan finns variation i förväntningar kring både adekvat och önskvärd nivå, i 
huvudsak handlar det dock om förväntningar kring själva kärnprodukten. Förväntningar kring 
matchen är, likt svaren i enkäten, ett frekvent svar och innehåller beskrivningar 
som ”spännande match” och ”vinst för hemmalaget”. Inramningen visar sig också vara en 
kategori som tillhör de huvudsakliga förväntningarna, framförallt handlar det om att få besöka 
en fullsatt arena som bjuder på bra stämning. Många respondenter påvisar huvudförväntningar i 
att helt enkelt få uppleva en rolig och underhållande kväll.  
 
Kringaktiviteter finns också med bland några respondenters huvudförväntningar, då i form av 
att få mötas av trevlig personal, träffa kompisar, äta god mat i restaurangen, eller att få dricka en 
öl i puben.  
 
Förstagångsbesökare beskriver även huvudförväntningar i att få se den nya arenan eller att bara 
få se en match i verkligheten. En av respondenterna hade delar av sina huvudförväntningar 
kring ett affärsmöte som skulle ske i samband med matchen.  
 
Överlag ligger tyngdpunkten av förväntningarna likvärdigt fördelade med hur svaren 
fördelades vid den kvantitativa delen av undersökningen, då framförallt att kärnprodukten är 
den som drar till sig störst förväntningar.  
 

Matchnära faktorer  
 
Bra match är ett begrepp som enligt respondenternas olika beskrivningar kan innebära både att 
matchen är spännande och att det egna laget visar en god kämpaglöd. Kämpaglöden är något 
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som respondenterna kräver, medan att matchen blir spännande är en förväntan på önskvärd 
nivå. 
 
Förväntningsnivåerna kring begreppet bra match kan dock variera med situationsbetingade 
faktorer (Zeithaml et al., 1993) exemplifierat med att kraven kan sjunka på grund av skadeläget 
i laget eller att motståndarlaget håller en låg kvalitet. Relaterat till tidigare erfarenheter kan 
också förväntningarna kring matchkvalitet helt variera på grund av att laget presterar olika bra i 
olika matcher, men tack vare att MODO vann SM-guld säsongen innan denna undersökning 
genomfördes, så har respondenterna generellt höga förväntningar kring matchkvalitet och att 
MODO skall prestera bra.   
 

”…Förväntningarna var ju att MODO ska göra en bra match och visa samma glöd 
och vilja att vinna som dom gjorde året innan när dom vann…” 

Man 63 år, från Örnsköldsvik 
 
Många är tydliga med att poängtera att det faktum att spelarna gör sitt bästa och har en 
professionell inställning är något som är en förväntan på adekvat nivå. Argumenten motiveras 
antingen med att åskådarna har betalt pengar för att se matchen, eller med att spelarna faktiskt 
har lön för att de spelar.  
 

“Man betalar ju rätt mycket pengar för att se hockeymatchen då måste man ju 
kunna kräva en full insats av spelarna också”  

Man 37 år, från Örnsköldsvik 
 
”Jag tycker att man nästan ska kräva det, för dom har ju faktiskt, det är ju ett 
heltidsjobb för dem och bra betalt…”  

Kvinna 52 år, från en ort några mil utanför Örnsköldsvik 
 
En av respondenterna påpekar också en önskan om att få uppleva en schyst match och menar att 
det är mycket domarens ansvar att se till att så blir fallet. Att domaren är bra är något som 
respondenten skulle vilja kräva men är medveten om att det är bara något så det går att hoppas 
på. Detta utifrån tidigare erfarenheter av att domarnivån ofta är av varierande karaktär.  
 
Toleranszonen för själva matchen ligger mellan vinst för favoritlaget och att matchen är 
välspelad och spännande på önskvärd nivå, och att spelarna gör ett bra jobb, visar en bra 
inställning samt ger hundra procent på adekvat nivå.  Att domaren är bra är något som publiken 
önskar.    
 

Inramning  
 
Inramningen innefattar enligt respondenterna många variabler och är ett svårdefinierat uttryck.  
 

“Ja man förväntar sig och hoppas att det ska vara mycket folk, att så klart det blir 
en bra match, att publiken är med på noterna och att det blir liksom… Ja, hur man 
nu förklarar det, bra stämning!” 

Kvinna 27 år, från Örnsköldsvik 
 
Det står klart att stämningen är en viktig variabel i förväntningarna kring inramningen av ett 
arenabesök. Respondenterna hoppas på en uppbyggande stämning innan match, som sedan 
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håller i sig under matchen, några visar en medvetenhet utifrån tidigare erfarenheter att 
stämningen är beroende av matchkvaliteten.  
 
I övrigt sker uppbyggandet av stämningen med hjälp av en bra spelarentré, en fullsatt arena, att 
publiken är igång, att hejarklacken gör sitt jobb, i viss mån att personalen visar en positiv 
inställning samt att musik finns med i bilden. Spelarentrén kan vara en adekvat förväntning med 
motivet att arenan är ny, eller ses som önskvärd för att det är något som förhoppningsvis 
genererar en bra stämning. Att arenan är fullsatt, eller att det är mycket folk beskrivs av många 
som en förhoppning, det samma gällande att publiken och hejarklacken är igång. Dock visar en 
av respondenterna förväntningar av situationsbetingad karaktär, och menar att är det i en 
slutspelsmatch är ett krav att publiken är aktiv och hejar på. Är det däremot en match i 
november är det mer en förhoppning. Förhoppningar finns att personalen via en positiv attityd 
bidrar till stämningen.  
 
Bra musik är också något som är en önskvärd förväntan. En av respondenterna förklarar att 
musiken är något som man inte tänker på bidrar till stämningen men att om den inte fanns skulle 
den förmodligen saknas, denna förväntan är vad Walker (1995) kallar för en omedveten 
förväntan. 
 
Stämningen innefattar även begrepp som underhållning, spänning och glädje.   
 

 “…En glädjekväll liksom, att det ska vara mycket folk, att det ska leva om, vara lite 
tjo och stim… Det är ju på något sätt en upplevelse att gå dit” 

Man 63 år, från Örnsköldsvik. 
 

En respondent som aldrig besökt arenan tidigare kunde inte beskriva konkret vad som skulle 
hända men förväntade sig en positiv upplevelse. Många ser framför sig en kväll i 
underhållningens tecken. En respondent menar att sedan flytten till den nya arenan har dennes 
förväntningar runt kringaktiviteter ökat, och att kringaktiviteterna är en viktig del av 
underhållningen som bjuds i arenan.  
 
Spänningen är en viktig del av stämningen. Känslan av spänning byggs upp av matchen och 
ovisshet i vad slutresultatet kommer att bli. Matchbetydelsen spelar även den en viktig roll. 
Spänningen sprids i arenan och känslan av att bli medryckt i matchen kan vara starkare i arenan 
än hemma framför TV:n. En av respondenterna menar att spänningen är den stora skillnaden 
mot andra underhållningsaktiviteter och samma känsla går aldrig att uppnå vid en konsert.         
 
Några av respondenterna förväntar sig en trevlig kväll med vänner eller kollegor, dessa 
förväntningar är mer tydliga för dem som besöker restaurang eller loge. 
 
Det mångfacetterade begreppet stämning innefattar flera variabler, men de flesta handlar om 
förväntningar på en önskvärd nivå. Endast två beskrivningar handlar om adekvat nivå och dessa 
är att publiken är med och hejar när det är en viktig match samt att ett bättre spelarintro fodras 
när man ändå byggt en ny arena.    
 

Komma till och från arenan och plats 
 
Respondenterna förklarar att det är viktigt att komma till och från arenan och till och från 
platsen i arenan på ett smidigt sätt. Många menar att det är förståligt att det tar tid att röra sig 
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ifrån sin plats i arenan och arenan i sig eftersom det är så mycket folk som ska flytta sig. Därför 
befinner sig också dessa förväntningar i många fall på önskvärd nivå. Ett annat argument till att 
man inte har högre förväntningar är att det utifrån tidigare erfarenheter av MODO:s förra 
hemmaarena nu är smidigare att ta sig till och från arenan.  
 
Det finns även förväntningar på adekvat nivå. En av dessa är att det inte ska ta tio minuter att ta 
sig ut från arenan och en annan är att det ska var lätt att hitta till platsen, båda med argumenten 
att detta bör fungera i en nybyggd arena. Adekvat förväntan finns också kring att det ska vara 
smidigt att ta sig ifrån arenan med bil, kravet ligger på områdena närmast arenan, att det ska 
vara smidigt längre bort från arenan är något som man bara kan hoppas på menar respondenten.    
 

Faciliteter – kiosker, restauranger, barer och loger  
 

“ …den är en nybyggd arena som det pratas mycket om och det har satsas mycket 
pengar på, och då kräver jag att det ska finnas gott om toaletter, det ska vara rena 
toaletter,  det ska finnas kiosker och så vidare… Nu pratar vi inte bara hockeyhall, 
nu är det en evenemangsarena och då kräver jag att det finns.”   

  Kvinna 27 år, från Örnsköldsvik. 
 
Flera av respondenterna påpekar att kraven har höjts eftersom det är en ny arena, med andra 
ord, ett nytt implicit löfte i form av en påtaglighet, har höjt förväntningarna. Kring platsen där 
matchen ses ifrån, beskrivs det som ett krav att inget skymmer sikten, och en förhoppning finns 
om att ha bra sikt över hela planen. Kring sittplats har också några förhoppningar om att själva 
stolen är bekväm.  
 
Tankar kring kioskerna ger en bild av en smal toleranszon, där önskade och adekvata 
förväntningar är de samma. Det ska finnas många kiosker i en nya arena och det bör finnas ett 
basutbud, med korv, kaffe, någon godbit, lite godis, med andra ord sånt som alltid funnits i 
kiosker.  
 

”…Kioskerna är väl att det finns ett hyfsat utbud, att det kanske finns lite korv och 
några dricker, inget sånt där jätte, basgrejer liksom…” 

Man 24 år, från Umeå 
 
En av respondenterna påvisar ett bra exempel på en situationsbetingad förväntan där korven 
var slut redan i första periodpausen och hon hade med sig ett hungrigt barnbarn.  De deriverade 
förväntningarna (Zeithaml et al., 1993), i form av det hungriga barnbarnet, ledde vid detta 
tillfälle till att respondenten blev mycket besviken med sitt kioskbesök.  
 
Toleranszonen kring toaletter har ett liknande utseende som den kring kiosker, och 
förväntningarna är att de ska finnas toaletter, vanliga och handikappanpassade, samt att de 
förväntas vara rena och fräscha. Huvudargumenten till dessa förväntningar är att arenan är ny 
och därför bör detta fungera.       
 
Kring pubar är kraven och förväntningarna blandade, vissa respondenter uttrycker det som ett 
krav att kunna besöka puben, medan andra menar att det mer är en förhoppning. De personliga 
behoven syns tydligt där flera av respondenterna påpekar at de inte har behov av att dricka en öl 
när det är match, men påvisar att det är många som kanske till och med har de kraven, i alla fall 
när det är lördagsmatch. I övrigt finns det ett krav, om man nu vill dricka en öl, att man ska få 
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plats i puben. Krav och förhoppning är också att det finns ett enkelt basutbud av dryck att välja 
på. Överlag karaktäriseras dock respondenternas svar kring pubar mer av en form av önskvärda 
förväntningar än något som de har krav kring. 
 
Restauranger och loger ger en annan typ av förväntningar, förmodligen därför att, som en av 
respondenterna vidhåller, förväntningarna får en annan referensram i form av att det kring ett 
restaurang eller logebesök går att jämföra med tidigare erfarenheter från ett “vanligt” 
restaurangbesök och inte bara ett tidigare besök vid en idrottsanläggning. Förväntningarna höjs 
ytterligare med hjälp av påtagligheten pris. Respondenterna påpekar att när de betalar så 
mycket som de gör i restaurangen förväntar de sig också att maten skall vara god, att det finns 
en variation i utbud, att rätterna inte är allt för enkla och att maten serveras varm även om det är 
många besökare i restaurangen. En annan adekvat förväntan som uttrycks är att inte behöva 
frysa när maten förtärs i restaurangen. Detta hade upplevts av en respondent, det var inget som 
hon hade tänkt på innan besöket, utan upptäckte (Walker, 1995) under själva måltiden.  
 
De förhoppningar som uttrycks är egentligen även här desamma som kraven, vilket tyder på en 
ganska liten toleranzon kring loger och restauranger. Några respondenter påpekar dock att det 
finns en viktig förmildrande omständighet i att många besökare blir bjudna till loger och 
restauranger och alltså kan tänkas betala ett väldigt lågt pris och därmed, enligt Zeithaml et al. 
(1993), få lägre förväntningar kring besöket. En respondent menar också att när han blir bjuden 
kanske han inte har så höga förväntningar, men vore han logeägare, den som betalar priset, 
skulle han definitivt ha krav på att det till exempel fanns en viss variation på maten från en gång 
till en annan. 
 
Arenan som påtaglighet är ett brett och komplext område och som tidigare nämnt går det att 
finna olika toleranszoner inom denna specifika rubrik. Tajta spann mellan adekvata och 
önskvärda förväntningar men på en ganska låg nivå kring kiosker, toaletter och barer, även liten 
spännvidd gällande toleranszonen för restauranger och loger men då kanske på lite en lite högre 
nivå, beroende på vem som betalar. Kring platsen handlar det om krav på komfort och syn 
möjligheter, men eventuellt bara förhoppningar kring att se hela banan.  
  

Personal och service 
 
Respondenterna förväntar sig att generellt att få möta glad och positiv personal som gör sitt 
jobb och är serviceinriktade. Förväntningarna varierar dock mellan olika typer av personal. 
 
Publikvärdar, vilka är de som framförallt rör sig i korridorer, etageingångar och på 
ståplatsläktaren, förväntas på adekvat nivå kunna vara serviceminded, hjälpa folk när det 
behövs och ha en professionell attityd. En respondent har tidigare erfarenhet av dålig attityd 
hos vissa publikvärdar på ståplatsläktaren, vilka då har bidragit till att dra ner helhetsintrycket 
av arenabesöket. Förhoppningar kring publikvärdar är att de ibland skulle kunna bjuda på ett 
leende.  
 
Service i kiosker och pubar har framförallt en viktig roll i att kunna utföra jobbet snabbt. Flera 
respondenter påvisar betydelsen av detta då inköpstillfällen sker vid korta periodpauser och 
långa köer kan orsaka dels att den som får vänta länge missar en bit av perioden men också att 
de som redan är på läktarplats blir störda när folk som fått vänta länge i kö skall komma och 
sätta sig under pågående match. Att kunna agera snabbt ingår under dimensionen engagemang, 
som är en av de abstrakta dimensioner som Parasuraman et al. (1988) menar karaktäriserar 
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kunders förväntningsområden av en service. Att servicen sker snabbt är också en adekvat 
förväntan enligt respondenterna. Att kiosker och pubar hinner leverera snabbt är också en fråga 
om den dimension som Parasuraman et al. (1988) kallar för pålitlighet. Om en kund förväntar 
sig att serviceupplevelsen arenabesök skall innefatta både att hinna titta på hockey och att köpa 
en korv eller en öl i paus, är det viktigt at MODO ser till att detta är möjligt för alla som besöker 
arenan. Hinner en kund inte det har pålitligheten för den kunden svikits. En av respondenterna 
menar att eventuella problem med att inte hinna handla i puben under en periodpaus är en fråga 
om dålig organisering och för lite personal, inte en fråga om personalens engagemang.    
 
I övrigt handlar förväntningarna kring service från publikvärdar, kiosk- och pubpersonal om att 
de kan bjuda på ett leende, men också visa kunnande i sina arbetsuppgifter:  
 

”Jaa att personalen har hyfsad koll på vad som händer. Dom som står i kiosken har 
koll på det och publikvärdarna har koll om man har en fråga, t.ex. vart är toaletten, 
vart hittar jag det här? Bara lite så allmänna grejer.“                

Man 24 år, från Umeå.  
 

Förväntningar att personalen kan sina arbetsuppgifter är något som ingår under 
förväntningsdimensionen säkerhet (Parasuraman et al., 1988).  
 
En respondent framlägger en förmildrande omständighet då denne antyder att adekvata 
förväntningar gällande ovanstående personal någonstans landar vid önskvärda förväntningar. 
Detta på grund av att respondenten menar att stora delar av personalen är ideellt arbetande och 
att det därför inte går att ha samma krav. Respondentens tankar går att koppla till pris, när 
personalen är gratis, sjunker också förväntningarna kring dessa.  
 
För service gällande restaurang och loger handlar förväntningarna om personalens kunnande, 
dess bemötande, dess servicemind, och snarare ett omhändertagande av kunden än den snabba 
service som eftersträvas i kiosker och pubar. Parasuraman et al. (1988) visar på 
förväntningsområdet empati, vilket kan likställas vid det omhändertagande som 
restaurangbesökarna förväntar sig.     
 

”…Sitter jag i loge så vill jag ju bli lite ompysslad, kanske bli behandlad som en 
kund, kund är jag ju även i en kiosk men där vet du vad du ska ha, du går dit och 
köper det du ska ha och sen tack och hej, i kiosken förväntar du dig ett leende i 
bästa fall…” 

Man 40 år, från Örnsköldsvik 
 

Den adekvata förväntan på personalen höjs vid restaurang- och logebesök från ett snabbt arbete 
till också ompysslande, kunnande av menyn och förmåga att leverera en mer ”restauranglik” 
service. 
 
Kring service ger inte respondenterna så stora skillnader mellan krav och förhoppning vilket 
indikerar en ganska smal toleranzon för alla områden. Dock blir uppgiften mer komplex för de 
som arbetar i loge och restaurang som får högre krav på sitt kunnande framförallt på grund av 
att respondenterna där betalar ett högre pris, men också för att kunderna där lättare jämför med 
andra restauranger och inte med andra ishallar vilket är fallet för övrig personal och service i 
arenan.   
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Påverkansfaktorer till önskad och förutsedd service  
 
När respondenterna själva får beskriva vilka påverkansfaktorer som är mest bakomliggande till 
de förväntningar som de har när de besöker en match i Swedbank Arena framhåller de 
framförallt tidigare erfarenheter som den viktigaste källan. Detta går i linje med vad tidigare 
studier visat inom andra serviceområden (ex. Coye, 2004). Några respondenter påpekar också 
betydelsen av att arenan är ny, vilket tyder på att denna påtaglighet har påverkat 
förväntningarna. Någon respondent påpekar också att förväntningarna skapas av WOM och då 
handlar det framförallt om kollegor som diskuterar matcher eller som berättar hur roligt det är 
att se på hockey i arenan.  
 
När de intervjuade får berätta om sina förväntningar syns dock flera förväntningsfaktorer. 
Tidigare erfarenheter är fortfarande mest frekvent bland svaren, men förutom byggnaden som 
påtaglighet, och WOM, pratar även många om pris och image. Dock syns endast en kommentar 
där en person blivit påverkad av explicita löften om hur det är att se MODO:s matcher i 
Swedbank Arena.  
 

Explicita servicelöften 
 

”Där måste jag säga nej, för jag är ganska liksom, jag är dålig på att registrera 
reklam så, inte för, jag tror ju säkert att jag registrerar det mer nu efter att jag har 
varit där, men jag har ju inte haft någon relation till hockeyn tidigare på det sättet 
så det har jag inte registrerat…”  

Kvinna 50 år, från Sollefteå 
 
 

Flera respondenter hävdar att de inte har upplevt någon speciell reklam om hur det är att 
uppleva matcher i Swedbank Arena, eller någon reklam från MODO överhuvudtaget. Någon 
nämner att den kanske sett någon annons i tidningen, en annan har sett någon reklam i samband 
med att den har fått hem säsongsbiljetter, samma person minns också att den har fått besöka 
bygget av Swedbank Arena med sitt företag. Besöket av bygget är det enda som tycks ha 
påverkat någon respondents förväntningar, detta då de under besöket berättade hur allt skulle se 
ut och hur bra allt skulle bli. Besöket höjde respondentens förväntningar. I övrigt tror ingen av 
respondenterna att reklam eller andra explicita löften har påverkat dess förväntningar angående 
att besöka matcher i Swedbank Arena. Att förväntningar påverkas starkt av explicita löften, 
vilket hävdas bland annat av Zeithaml et al. (1993), går ej i linje med vad respondenterna 
påvisar i denna studie. 
 
Flera respondenter tror att de har sett reklam, men inte registrerat den, eller att den helt enkelt 
inte har betytt tillräckligt mycket i skapandet av deras förväntningar. Två av respondenterna 
som har bott i Örnsköldsvik hela livet, menar att de är starkt påverkade av kulturen kring 
MODO. De har helt enkelt inte behövt uppleva någon reklam, deras förväntningar har skapats i 
alla fall, på grund av det egna intresset men också på grund av atmosfären i Örnsköldsvik. En 
respondent som inte anser sig ha ett starkt hockeyintresse, tror att hon kanske har sett reklam 
om MODO men inte registrerat den på grund av att det helt enkelt inte har intresserat henne.   
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Implicita servicelöften  
 
Pris, image och påtagligheter spelar alla en viktig roll i skapandet av åskådarnas förväntningar. 
Många tycker att det pris man som åskådare får betala är rimligt, detta utifrån argumenten att 
det i samhället råder en allmän prisstegring och att det är naturligt med ett högre pris då arenan 
är ny. En av respondenterna gör en jämförelse med vad det kostar att gå på teater och menar att 
det pris han får betala på Swedbank Arena är rimligt utifrån det perspektivet. Han tycker också 
att det är ett rimligt pris att betala med tanke på det stora hockeyintresse han har.  
 
Tre områden omnämns dock ha högre förväntningar på grund av priset. Från kärnprodukten 
hittar vi spelarnas förmåga att vara professionella och ge hundra procent. I det fallet används 
argumentet att åskådarna faktiskt får betala ett ganska högt biljettpris samt att spelarna själva 
har bra betalt och därför bör spela bättre. En av respondenterna påpekar dock att denne ej tycker 
att kravet på spelarna har höjts med det högre biljettpriset, utan att det alltid har varit detsamma.  
 

”Betalar man 750 kr inklusive plats, då förväntar man sig att maten ska vara 
bra…” 

Kvinna 52 år, från en ort några mil utanför Örnsköldsvik 
 
Besökare till restaurang och loger påpekar också att dess förväntningskrav blir högre på grund 
av priset. De förväntar sig bra mat och bättre service än i övriga delar av arenan på grund av att 
de betalt ett högre pris. En åskådare menar också att betalar man för en vanlig biljett är inte 
kraven särskilt höga men har man köpt en dyrare biljett, blir också förväntningarna högre. Då 
respondenten talar om normalpris jämför den med vad det kostar att gå på ishockeymatch på 
andra arenor.   
 
Svaren ger indikationer på att förväntningarna kring ett arenabesök likt andra serviceföretag 
påverkas av priset (ex. Zeithaml et al., 1993). Men som Robinson (2006) påvisar, är fallet inte 
alltid så, vilket understryks av exemplet där en respondent menar att förväntningarna har varit 
desamma oavsett pris.   
 
Respondenterna menar att omgivningens syn på MODO som klubb är väldigt positiv, MODO 
har en bra image. Huvudargumenten är att MODO är kända för att ha ett lag bestående av egna 
spelare samt för att de har fostrat många spelare som sedan blivit proffs. Många menar att 
MODO är otroligt viktiga för bygden runtomkring, och för Örnsköldsvik som stad.  
 

“Vi vore ganska fattiga om vi inte hade MODO…” 
Kvinna 52 år, från en ort utanför några mil utanför Örnsköldsvik. 

 
Många lever för hockeyn. ”The heart of hockey”, som är MODO:s egna slogan (MODO 
Hockey, 2008), tycker några är en passande beskrivning av klubben. MODO:s Image skapar 
framförallt förväntningar kring själva kärnprodukten, en respondent hävdar att när den ser 
MODO förväntar den sig bra hockey. En annan förväntar sig att det finns egna produkter med 
på isen vilket indikerar att förväntningar skapas kring den aktuella imagen. En tredje beskriver 
imagen enligt följande: 
 

”Jag har fått den bilden av MODO att det är ju en bra svensk skola för hockey 
överhuvudtaget, för dom kan ju få fram spelare från grunden ända upp till toppen. 
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Så jag har en jätte positiv bild av MODO på det sättet.” 
Man 50 år, från Timrå 

 
Den nya arenan har även den skapat sig en positiv image. Den beskrivs som en guldgruva för 
hela Örnsköldsviks kommun, något som faktiskt höjer marknadsvärdet på hela staden. Några 
respondenter menar att arenans image syns i att människor vallfärdar från alla städer runt 
omkring Örnsköldsvik, men också från andra delar av landet. Respondenterna påpekar också att 
det nu är en större upplevelse att gå på hockey än tidigare och att det pratas, och skrivs över allt 
i positiva tongångar kring arenan. En respondent beskriver varför arenan har skaffat sig en så 
bra image. 
 

“…Den har lockat så mycket publik, att det gick bra i samband med SM-guldet… 
Och så har det ju börjat bli mer och mer andra arrangemang… Den lockar ju inte 
bara de som är idrottsintresserade… Därför har det blivit allas arena, inte bara 
hockeyns”  

Man 37 år, från Örnsköldsvik. 
 
De positiva tongångarna har höjt förväntningarna och flera respondenter påvisar att de idag har 
större förväntningar när de går på hockey än när de gick i den gamla hemmaarenan, en bättre 
totalupplevelse förväntas.  
 
Påtagligheter som har påverkat besökarnas förväntningar består framförallt av det faktum att 
arenan är ny. En ny arena förväntas vara fräschare, allt bör flyta på bättre, folk förväntar sig till 
och med en bättre totalupplevelse via den nya arenan. Att enbart få se själva arenan visar sig till 
och med vara en huvudförväntan bland någon av respondenterna. Arenan har pratats om i 
positiva tongångar och har därmed som Clow et al. (1997) indikerar bidragit till att öka 
kundernas förväntningar. Förutom arenan omnämns inga direkta påtagligheter som har 
påverkat åskådarnas förväntningar.    
 

WOM 
 
Många har skapat sina förväntningar via samtal med vänner och kollegor. Några beskriver 
också att de hört experter uttala sig i tidningar och TV om hur det är att uppleva matcher i 
Swedbank Arena. Alla har hört positiva uttalanden som höjt deras förväntningar inför vad de 
ska få uppleva när MODO spelar match i Swedbank Arena.  
 
Förväntningar som skapats av WOM rör både kärnprodukten, då framförallt i form av 
diskussioner kring nästkommande match, och kringaktiviteter, i de fallen har det varit i 
generella ordalag kring arenan. Respondenterna är eniga om att det framförallt har varit positiva 
tongångar kring den nya arenan och att det har höjt deras förväntningar kring besöket. En 
respondent har hört negativa diskussioner, men då har de handlat om detaljer i form av 
varierande ljudkvalitet eller att det tar tid att komma ut efter match, överlag har även denna 
respondent hört positiva kommentarer om att besöka matcher i Swedbank Arena. En annan 
respondent menar att ingen i Örnsköldsvikstrakten kan ha missat att det byggts en ny arena i 
staden.  
 
Några av respondenterna som tidigare har besökt många matcher i Swedbank Arena menar att 
WOM inte har så stark påverkan på deras förväntningar, de tror att deras egna tidigare 
erfarenheter är så starka att de själva påverkas mindre av WOM än vad de besökare gör som 
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tidigare bara har sett någon enstaka match. En respondent som inte besökt arenan tidigare 
menar att WOM i form av vänner och kollegor har haft en viss betydelse i de förväntningar 
denne hade inför sitt besök.   
 

Ja det hör man mycket, för dom tider då det är hockeyturneringar och sånt där så, 
jag följer det aldrig från en tidning eller så, jag följer inte listor på tv:n eller så, 
men jag registrerar runt omkring mig att det är mycket diskussioner om hockey 
både bland män och kvinnor och på något vis har det givit mig en bild ändå…” 

Kvinna 50 år, från Sollefteå 
 
Samma kvinna valde också att kontakta en vän för att bättre få en uppfattning om vad som 
skulle vänta henne vid besöket, vännens beskrivningar höjde förväntningarna jämfört med vad 
hon förväntat sig innan samtalet. Kvinnan hade inga direkta egna referensramar innan besöket, 
och valde därför att kontakta en vän.  
 
Zeithaml et al. (1993) menar att WOM har extra stor betydelse vid en service då den måste 
upplevas för att kunna värderas. Många som varit i arenan tidigare, kände inga starkare 
influenser av WOM på grund av att de hade redan själva upplevt vad som skulle komma att 
möta dem i arenan. Men kvinnan som ej själv hade någon egen uppfattning valde att lita tungt 
på WOM genom att ringa en vän och fråga om dennes upplevelse av att besöka arenan.   
 
Några som besöker arenan ofta antyder dock att WOM höjer förväntningarna angående 
kärnprodukten och i synnerhet de matchnära faktorerna, detta genom att det byggs upp en 
förväntan inför match via samtal med vänner och kollegor på jobbet. 
 
Förväntningar som skapats av WOM rör framförallt önskvärda utkomster vid diskussioner om 
av kommande match, och förhoppningar om att få se en fin arena. Inget tyder på att några 
speciella krav kommit från WOM men att de positiva tongångarna generellt har höjt 
förväntningarna. Några orealistiska förväntningar (ex. Ojasalo, 2001) tycks inte ha skapats via 
WOM bland respondenterna. 
 
En respondent tror att WOM är viktig kring en ort som Örnsköldsvik eftersom att alla pratar 
hockey och Swedbank Arena. Ett rykte kring MODO sprider sig enligt respondenten oerhört 
fort. Respondenten tar exemplet att eventuellt möta dålig service i restaurangen, och menar att 
sådant skulle kunna spridas väldigt snabbt eftersom att så många pratar om MODO och 
Swedbank Arena.    
 
WOM har höjt förväntningarna både gällande kärnprodukten och kringaktiviteter. Rörande 
kringaktiviteter har de framförallt påverkat dem som inte sett arenan tidigare, bland dem som är 
mer frekventa besökare har förväntningarna höjts gällande själva matchen. 
 

Tidigare erfarenheter  
 
Tidigare erfarenheter beskrivs ha skapats av en mängd faktorer, men många nämner MODO:s 
förra hemmaarena, Kempehallen, som en viktig referenspunkt, då i synnerhet när 
respondenterna pratar om kringaktiveter, men även i några fall angående inramningen av 
matchen. Även andra ishallar och arenor omnämns som viktiga referenspunkter i skapandet av 
förväntningar. En besökare som gjorde sin första match i Swedbank Arena, gjorde sitt senaste 
livebesök på en hockeymatch för trettio år sedan, och förväntningarna från den respondenten 
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inför detta besök var i princip att inte behöva frysa och att det inte skulle vara allt för rörigt.  
 
Generellt har inte de tidigare erfarenheterna i form av den gamla hemmahallen och andra 
ishallar höjt förväntningarna rörande kringaktiviteterna, utan många har snarare fått ganska 
låga förväntningar utifrån dessa erfarenheter. Ingen av respondenterna nämner att tidigare 
erfarenheter runt kringaktiviteter har gett höga förväntningar, utan snarare att de har 
överträffats av senare besök i Swedbank Arena. Både de attribut som tillhör ett arenabesök, och 
det specifika mötet med servicen (Robinson, 2006) i Swedbank Arena, får den förra 
hemmaarenan och andra ishallar som tydlig referenspunkt.  
 
Gällande matchnära faktorer som kärnprodukt, är de tidigare erfarenheterna en mycket stark 
influens. Många pratar om fjolårssäsongens SM-guld, men det pratas även om längre 
perspektiv. 

 
”Ja förväntningarna dom skapades här 1994 med Malmö va, när Peter Forsberg 
var med sen har man bara hängt med…”     

Kvinna 52 år, från en ort några mil utanför Örnsköldsvik.  
 

”Ja det är ju naturligtvis MODO:s gedigna hockey genom tiderna och att de var 
regerande mästare då när vi åkte dit och det betyder ju att de har tradition och man 
har ju förväntningar om att ett sådant lag både ska prestera och ha ett ganska bra 
ställe. Så då ställs ju kraven automatiskt” 

Man 50 år, från Timrå 
 

De tidigare erfarenheterna av en stark tradition och SM-guldet säsongen innan har generellt höjt 
åskådarnas förväntningar. Några menar att det till och med har gjort publiken lite kräsen 
angående lagets prestationer.  
 

”…Tyvärr är det nog så att vi här i Örnsköldsvik och Ångermanland vi är ju lite 
bortskämda med MODO har varit duktig och då speciellt fjolåret … då sitter dom 
lite tysta å i stället för att kanske glädjas och brusa upp och leva om lite och skapa 
stämning … så sitter man nu bara och väntar, ska dom inte göra mål? Ska dom inte 
göra mål?” 

Man 63 år, från Örnsköldsvik    
 

Tidigare erfarenheter syns även i form av musikkonserter, besök av andra idrottsevenemang, 
sitta hemma framför TV:n och se på hockey, teaterbesök, samt besök i vanlig butikshandel. 
Alla dessa servicemöten tas av respondenterna upp som referenser. Det sistnämnda 
servicemötet rörde personalens uppträdande i arenan, och respondenten jämförde det med 
servicen man kan förvänta sig i en vanlig butik. En respondent jämför pris mellan teater och 
hockey, och menar då att det är ett rimligt pris han betalar för sitt arenabesök. Så när som på 
restaurangbesök och butikshandel rör dock alla tidigare erfarenheter något som kan sägas är 
någon typ av underhållningsaktivitet. I Några fall menar respondenterna att olika typer av 
erfarenheter kan ha påverkat förväntningarna, men det är trots allt besök i andra ishallar som är 
den tydligaste referenspunkten. 
 
Undantaget för andra hockeymatcher som starkaste referenspunkt, går det då det handlar om 
restauranger och loger, också att hitta referenser från moderna arenor och vanliga 
restaurangbesök. Vi finner också att det, rörande restauranger och loger, är priset som 
framförallt höjt förväntningarna hos respondenterna.  
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Klubbidentifikation 
 
Från det kvantitativa datamaterialet ser vi att 72,2 procent av besökarna har sett minst fem 
matcher i MODO:s gamla hemmaarena. 82,2 procent har sett minst tre matcher, av tjugosex 
möjliga, i Swedbank Arena under säsongen 2007/2008. Hela 51,5 procent har sett minst tjugoen 
matcher i den gamla arenan och 48,6 procent har sett minst tio matcher i Swedbank Arena under 
säsongen 2007/2008. Resultaten antyder att en stor del av åskådarna har besökt MODO:s 
matcher, och därför kan det också antas att en stor del av publiken också har haft möjlighet till 
att skaffa sig en stark identifikation med klubben. 
 
För att närma oss skillnader i förväntningar mellan olika grad av klubbidentifikation valde vi att 
intervjua tre personer som under enkätutdelningstillfället såg sin första match för säsongen i 
Swedbank Arena, och fem personer som sett minst tio matcher under säsongen 2007/2008.  
 
Samtliga av dem som sett minst tio matcher hävdade att de stod nära MODO Hockey. Bland 
dem som såg sin första match var det två personer som inte ansåg sig vara starkt identifierade 
med MODO Hockey. En person på grund av att denne inte hade särskilt starkt hockeyintresse, 
och den andra personen på grund av att den var supporter av motståndarlaget. En person som 
såg sin första match för säsongen hävdade att den ändå var ganska starkt identifierad med 
MODO Hockey, på grund av personen var uppväxt i Örnsköldsvik men nu hade flyttat för långt 
bort för att kunna följa matcherna live i Swedbank Arena. Den sistnämnda individen ger ett 
tydligt exempel på att antal besökta matcher inte behöver vara en bra indikator på hur nära en 
besökare står en klubb. 
 
Bland dem som ansåg sig stå nära MODO Hockey var det många som uttryckte att de antingen 
besökte matcherna med en viss umgängeskrets, eller att de gärna pratade mycket hockey med 
vänner och kollegor på arbetet och på fritiden. De kan sägas ha skapat delar av sin sociala 
identitet kring hockeyn (Van Leeuwen et al., 2002). En person beskriver den sociala 
gemenskapen enligt följande: 

”Har man en egen plats så skapar man liksom ett socialt nätverk kring den platsen, 
du får kompisar runt omkring dig…” 

Man 40 år, från Örnsköldsvik. 

Skillnaden i att vara nära anknuten till klubben eller ej, visar sig inte vara särskilt stor rörande 
åskådarnas förväntningar. Respondenternas svar antyder att det mer är en fråga om att vara 
anknuten till idrotten hockey, eller idrott i allmänhet, än att känna stark identifikation med 
själva klubben.  

De flesta förväntningarna i enkätsvaren rörde själva kärnprodukten, detta är även det som 
skapar förväntningarna hos intervjurespondenterna. Den som inte var nära anknuten till 
MODO, men till motståndarlaget, hade samma typ av förhoppningar som de som var nära 
anknutna. Skillnaden var bara att de som inte var nära anknutna till MODO önskade framgång 
för sitt egna favoritlag och inte för MODO. Skillnaden vi kan se är att en kvinna som ej hade 
särskilt stark klubbidentifikation inte hade lika nyanserade förväntningar, dock går det att finna 
antydningar till att även dessa förväntningar rörde själva kärnprodukten. 

”Man önskade ju att man skulle få en positiv upplevelse av det, för man hör ju 
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mycket diskussioner runt omkring det här med hockeyn och att det är alla åldrar 
som far dit och tycker det är jättespännande och så där, så det är klart att man hade 
en önskan om att man skulle tycka att det var lite kul.”       

Kvinna 50 år, från Sollefteå 
 

 
Den mest tydliga skillnaden som gick att finna var att de som kände en stark anknytning till 
MODO präglades framförallt av tidigare erfarenheter, medan de som inte var så nära knutna till 
klubben framförallt fick sina förväntningar från WOM. Detta går att koppla till det Zeithaml et 
al. (1993) säger, nämligen att WOM blir extra viktigt eftersom servicen måste upplevas för att 
kunna värderas. De med nära anknytning till MODO hade många tidigare erfarenheter och 
kände inte att WOM påverkade dem så mycket, medan de som inte besökt hallen tidigare litade 
tungt på den källan. Det går att fråga sig om denna aspekt mer är beroende av att man ej sett 
någon match tidigare, snarare än att personen ej känner en stark identifikation med klubben i 
fråga. 
 

Sammanfattning 

Åskådarna har förväntningar kring framförallt kärnprodukten men också kringaktiviteterna. 
Gällande kärnprodukten finns det krav på spelarnas kämpaglöd, bra spelarintro och att det är 
bra stämning vid vissa matcher. De önskade förväntningarna är fler och de rör att få se en bra 
match, att det ska bli mycket folk och en bra stämning. Kringaktiviteterna har generellt en 
ganska smal toleranszon och generellt ganska låga förväntningar. Åskådarna påverkas 
framförallt av tidigare erfarenheter, men också de implicita löftena och WOM anses vara 
viktiga i många fall. Gällande klubbidentifikation är det svårt att se någon direkt skillnad mellan 
de som har en stark klubbidentifikation med MODO och de som står en bit ifrån.  Skillnader 
utgörs av att de som står nära klubben generellt har mer precisa förväntningar och att deras 
förväntningar generellt påverkas starkare av Tidigare Erfarenheter än för de som inte har en  
stark identifikation med klubben.     
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ANALYS  
 
I detta avsnitt söker vi ytterligare närma oss vårt syfte genom att mer fördjupat tolka vår empiri 
med hjälp av vår teoretiska referensram. I tur och ordning analyserar vi förväntningsområden 
kring arenabesöket, förväntningsnivåer, påverkansfaktorer till förväntningar och slutligen 
görs en analys av åskådarnas klubbidentifikation.  
 

Förväntningsområden 
 
Besökare av MODO:s hemmamatcher i Swedbank Arena har sina huvudsakliga förväntningar 
kring kärnprodukten och i synnerhet kring det som kan benämnas som matchnära faktorer. Van 
Leeuwen et al. (2002) menar att kring andra serviceprodukter är det framförallt 
kringaktiviteterna som bidrar till nöjda kunder, detta verkar inte vara fallet i denna studie. Det 
är troligt att de huvudsakliga förväntningarna också blir de viktigaste när en service skall 
utvärderas. Denna studie indikerar att för många besökare blir kärnprodukten den viktigaste 
komponenten, när servicekvaliteten på besöket skall utvärderas. Att det tar tid att komma till 
och från match kan ses som mindre betydande än att matchen är bra och att det är bra stämning 
i arenan. Svaren på fråga tio i enkäten (se bilaga 1) gör denna tes ännu starkare, eftersom de 
punkter som åskådarna angett inte bara anger områden att ha förväntningar kring, utan faktiskt 
också ger svar på vad åskådarna tycker är viktigast för att de skall bli nöjda med sitt besök. 
Nöjda kunder kan vara en indikator på att det föreligger en god servicekvalitet (ex. Zeithaml, 
2000). Därför stärker också respondenternas svar det faktum att kärnprodukten är väldigt viktig 
när servicekvaliteten på ett arenabesök skall värderas.     
 
Vad som är kärnprodukten i ett arenabesök är inte så enkelt att definiera. Van Leeuwen et al. 
(2002) menar att det är själva matchen. Vi breddar i vår beskrivning begreppet till att innefatta 
“matchnära faktorer”, men också “inramning”. Vid intervjuerna i denna studie kommer 
beskrivningar som “glädjekväll”, “underhållning” och “få äta god mat” fram, men också saker 
som att en ”träff med en affärskontakt skall bli lyckad”. Att själva matchen hör till begreppet 
kärnprodukt är självklart, att även stämning och inramning är viktiga särskiljare från att se 
matchen hemma framför tv:n råder det ingen tvekan om, men om man som åskådare köper en 
restaurangbiljett borde inte då maten räknas till kärnprodukten av besöket? Eller om man som 
logegäst, inför match får se ett kortare föredrag, eller har ett möte med en viktig kontakt innan 
matchen, hör inte detta då till denne arenabesökares kärnprodukt? Det går att argumentera för 
och emot, men för de som säljer produkten arenaidrott, är det viktigt att veta vad det är för 
produkt man säljer, vilken är kärnfördelen som får en åskådare att välja hockeymatchen framför 
en annan underhållningsaktivitet?  
 
Zeithaml et al. (2006) pratar om ständigt stegrande förväntningar, att när servicen utvecklas 
höjs också förväntningarna. Detta går att ana bland arenaåskådare. När en kund för tjugo år 
sedan besökte en hockeymatch fanns det inga möjligheter att se matchen från en restaurang- 
eller logeplats, att få god mat fanns inte med i attributen till ett arenabesök, vilket det däremot 
gör idag. Syftet från elitklubbarna har varit att göra besöket mer attraktivt, locka fler kunder, 
och kanske också få en bredare kundkrets. Det går att ana att kärnprodukten för ett arenabesök 
har vidgats. Bredare kärnprodukt lockar förmodligen en bredare kundkrets, men ger också mer 
komplexa förväntningar. Något som denna studie, och även andra studier (ex. Coye, 2004), 
indikerar är att tidigare erfarenheter är av viktig karaktär gällande kunders förväntningar. Nu 
visar många av våra respondenter upp referensramar från gamla ishallar och äldre arenor, men 
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om tio år är inte MODO:s gamla arena, Kempehallen, den starkaste referensramen i åskådarnas 
förväntningar, då är det istället Swedbank Arena, och andra nya arenor som blir 
jämförelserummet. Frågan är då om förväntningar kring serviceupplevelsen har förändrats? 
Hur ser det ut hos de klubbar som haft en evenemangsarena i tio år, är matchnära faktorer 
fortfarande den starkaste förväntningskällan, eller har det kanske dykt upp någonting annat som 
åskådarna vill uppleva för att de ska bli nöjda med sitt besök?  
 
Parasuraman et al. (1988) visar på fem abstrakta dimensioner av en service, där pålitlighet ofta 
ges som exempel som den viktigaste av dessa dimensioner (ex. Zeithaml et al., 1993). De 
förväntningsområden Parasuraman et al. (1988) har tagit fram får inte en betydande roll i denna 
studie. De syns bara bland respondenternas beskrivningar när de pratar om områdena “personal 
och service“ eller i beskrivningar av själva arenan som en viktig påtaglighet i den service som 
levereras. Gällande personal och service blir dimensionerna ganska frekvent förekommande 
och flera av dem anses som viktiga för att personalen och servicen skall vara bra på arenan. 
Personal och service kan man dock se är en liten del av åskådarnas totala förväntningar, endast 
5,2 procent av åskådarna har angivit detta som en viktig del av arenabesöksupplevelsen (tabell 
2).  
 
Det går att ganska starkt argumentera för att de områden som Parasuraman et al. (1988) tagit 
fram, och som passar för många serviceprodukter, inte är särskilt väl lämpade för att mäta 
servicekvaliteten på ett arenabesök när en elithockeyklubb spelar hemmamatch. Kettinger och 
Lee (2004) använder sig delvis av egna dimensioner när de testar toleranszonen på 
informationssystem. Författarna påvisar även att andra studier också valt att göra detta. De 
menar att det kan höja precisionen i mätningar av toleranszoner för olika företag. Detta blev 
också fallet i denna uppsats, då den kvantitativa datan formerades i mer idrottsspecifika 
kategorier. Det är inte säkert att just de kategorier som använts i denna studie är de som är bäst 
lämpade för att mäta toleranszonen för arenabesökare, men det är troligt att de är bättre 
anpassade än de fem dimensioner som presenteras av Parasuraman et al. (1988). Givetvis går 
det att argumentera för att till exempel åskådarnas krav på att spelarna gör ett hundraprocentigt 
jobb varje match handlar om en typ av pålitlighet, de levererar vad publiken förväntar sig. Men 
detta är bara ett exempel, och det skulle bli konstlat att bara mäta servicekvaliteten av ett 
arenabesök rakt av med dessa fem dimensioner. Under vilken dimension hamnar “bra 
stämning“ eller “bra match“? Om man ändå skulle välja att mäta utifrån Parasuramans et al. 
(1988) fem dimensioner, är det samma typ av pålitlighet att “spelarna gör sitt jobb” och att det 
“levereras snabb service i kiosken”? 
 
Anledningen till att det går lätt att applicera de fem dimensionerna på “personal och service” 
och inte på arenabesöket som helhet menar vi är att arenabesöket som helhet är något annat än 
en “vanlig service“. Helhetsupplevelsen innehåller delvis de idrottsspecifika karaktärsdrag som 
Van Leeuwen et al. (2002) pratar om. Området “personal och service” går lätt att likna vid 
andra servicemiljöer. Personalen skall utföra en handling, leverera något till kunden och då bör 
det ske pålitligt, säkert och ibland med en känsla av personlig service till kunden (Parasuraman 
et al., 1988). Dessa exempel hade lika gärna kunnat vara förväntningar hos en kund till ett 
flygbolag eller till en bank. Arenabesöket som helhet innefattar variabler som får anses vara 
mer idrottsspecifika; “stämning”, “spänning”, “skadeläge” är viktiga delar av kärnprodukten 
och delar av servicen som kanske inte bör vara pålitliga? Ovissheten är en del av 
kärnprodukten, därav är exempelvis inte pålitlighet en lämplig variabel att använda när man vill 
mäta servicekvaliteten på ett arenabesök som helhet. Delar av arenabesöket kan liknas vid en 
“vanlig” service, men andra inte.            
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De unika karaktärsdragen hos kärnprodukten av ett arenabesök kan också, menar vi, vara den 
huvudsakliga anledningen till att förväntningar kring servicekvalitet vid ett arenabesök rör 
själva kärnprodukten och inte likt andra servicemiljöer kringaktiviteterna. När du som kund 
besöker en bank kommer ingen överraskande lycka om du lyckas sätta in dina pengar på ett 
konto, vilket är en del av bankens kärnprodukt. Däremot kanske du upplever servicen som 
överraskande god om du får möta speciellt trevlig personal, eller kanske får gratis fika när du 
väntar på din tur. Vid ett besök av en elithockeymatch finns en stor del av överraskningen i 
själva kärnprodukten, du vet inte innan matchen utgången av dito, du kan heller inte veta om det 
ska bli bra stämning eller ej. På grund av oförutsägbarheten kring kärnprodukten tror vi att den 
också kan dra till sig en större del av uppmärksamheten hos kunderna än vad som är fallet kring 
andra servicebranscher, där kringaktiviteterna tycks viktigare i värderingen av 
servicekvaliteten. Vid ett arenabesök är det kärnprodukten som särskiljer ett bra besök från ett 
dåligt. Vid besöket på en bank är det mer troligt att exempelvis personalens uppträdande 
särskiljer två olika banker, än det faktum att du faktiskt får sätta in dina pengar.  
    

Adekvata eller Önskvärda 
 
Respondenternas svar ger en hel del förväntningar, både av önskad och av adekvat karaktär. 
Enligt tidigare studier bör MODO försöka hålla en servicenivå som först och främst gör att de 
adekvata förväntningarna infrias. Detta för att inte riskera att kunder blir besvikna och kanske 
väljer att inte komma tillbaka, eller att de sprider negativ WOM angående serviceupplevelsen 
på Swedbank Arena (Zeithaml et al., 1996). Adekvata förväntningar från åskådarna rör 
exempel som att “spelarna gör sitt jobb”, “att man ser bra från sin plats”, “att det levereras 
snabb service i kiosker och barer”, och “att maten i restaurangen är bra, i alla fall inte kall”. För 
MODO innebär det helt enkelt att möta dessa krav för att inte leverera en service med dålig 
kvalitet.       
 
Men är det verkligen så lätt att hålla en adekvat nivå på servicen gällande ett arenabesök. Att se 
till att maten är varm och att åskådarna inte missar delar av matchen på grund av långa 
kioskköer i paus känns som naturliga åtgärder, men är det lika självklart att åskådarna skulle 
tycka att det var en adekvat nivå på spelarinsatserna om alla gjorde ett hundraprocentigt jobb 
men laget ändå förlorade varje match? Detta är knappast troligt. Återigen ser vi en 
idrottsspecifik variabel som gör att komplexiteten i att hantera servicekvaliteten blir stor. 
Spelarinsatsen är en del av kärnprodukten och en viktig del av helhetsupplevelsen, räcker det då 
med att skaffa sig ett lag som vinner varje match? Detta är heller knappast troligt. Spänningen 
är en del av kärnprodukten och kanske är det så som någon respondent anger, att en del av 
spänningen med att gå på en hockeymatch är att det inte går att förutsäga spelarnas insatser.  
 
Vi vill mena, likt andra författare (ex. Walkfield & Sloan, 1995), att det för en elitklubb är 
viktigt att säkerställa kvaliteten på kringaktiviteterna, eftersom de är de mest kontrollerbara 
delarna av ett arenabesök. Sedan anser vi dock att det ej är möjligt att chansa och släppa 
kontrollen över kärnprodukten. Detta då den är av alltför stor betydelse för åskådarna. Något 
som får en viktig roll i denna argumentation är, som många av respondenterna anger, variabeln 
pris. Hade spelarna varit på en nivå där de knappt hade haft några löner hade förmodligen 
acceptansen för varierande insatser varit högre, detsamma gäller om det hade varit gratis att 
besöka arenan. Hade MODO å andra sidan spelat i division två, och inte haft några spelarlöner, 
hade det varit svårt att fylla arena då matcherna inte hade engagerat fler än spelarnas närmast 
sörjande. MODO och andra elitklubbar får nog acceptera att så länge man vill vara en klubb på 
högsta nivå måste man betala höga löner, något som ger höga biljettpriser vilket i sin tur 
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genererar att åskådarna förväntar sig bättre insatser av spelarna. Detta medför att man i största 
möjliga mån trots allt även bör kontrollera de matchnära faktorerna i kärnprodukten, försöka ha 
spelare som gör sitt jobb, vinner matcher, men inte vinner allt för då försvinner spänningen.  
 
Zeithaml et al. (1996) menar att det för serviceföretag är viktigt att även försöka nå de 
önskvärda förväntningsnivåerna. Detta med argumenten att det leder till att kunderna blir mer 
nöjda än om de bara möts av en adekvat service, samt att konkurrensen inom många branscher 
gör att den adekvata nivån flyttas väldigt fort och det därför är viktigt att försöka sikta mot 
önskvärda nivåer för att inte riskera att hamna under den adekvata nivån inom den aktuella 
branschen. MODO befinner sig i underhållningsbranschen, en sektor som idag har större 
betydelse än någonsin i människors vardag, och konkurrensen inom den aktuella sektorn är 
väldigt hård (Vorderer, 2003). MODO och andra elitklubbar konkurrerar med en rad andra 
aktiviteter och måste ständigt hålla en attraktiv produkt. Att närma sig de önskvärda 
förväntningarna är ett sätt att hålla produkten eftertraktad, men detta bör hela tiden vägas mot 
kostnaderna för att genomföra den aktuella förbättringen (Zeithaml et al., 2006). Zeithaml et al. 
(2006) pratar om ständigt ökande förväntningar, vi antyder att så kan vara fallet även bland 
arenaåskådare. Därför bör också klubbarna överväga huruvida de vill fortsätta höja kvaliteten, 
med risken att få ännu högre förväntningar hos åskådarna. Om MODO, med dessa argument i 
åtanke, finner det intressant att försöka möta de önskvärda nivåerna finns det bra möjligheter att 
gör att detta. Gällande inramningen av matchen finns det flera exempel bland respondenterna 
där “bra stämning“, “bra hejarklack” och “fullsatt arena” är några. Alla dessa är exempel på 
delar som rör kärnprodukten av ett arenabesök som, till skillnad från “matchnära faktorer”, är 
möjliga att påverka. Det finns alltså kring dessa områden goda möjligheter att stärka 
kärnfördelarna med ett arenabesök, och på så vis ytterligare stärka konkurrenskraften gentemot 
andra produkter inom underhållningssektorn.  
 
Gällande kiosker och barer uppger respondenterna en smalare toleranszon, så i princip skulle en 
höjning av servicekvaliteten kring dessa områden innebära att den genast överträffade både 
adekvata och önskvärda förväntningar. Exempelvis skulle ett nytt bredare utbud i kioskerna 
kunna innebära att kunderna till och med blir överraskade kring den aktuella servicen i arenan 
(Zeithaml et al., 2006). Detta skulle förmodligen leda till en positiv injektion på 
serviceupplevelsen, men måste givetvis vägas mot att förväntningarna senare riskerar att öka, 
kanske mot en nivå som inte är kostnadseffektiv (Zeithaml et al., 2006).  
 

Påverkansfaktorer 
 
Arenabesökarnas förväntningar påverkas framförallt av tidigare erfarenheter, men även av 
implicita löften och WOM. Explicita löften tycks inte ha haft något direkt genomslag hos 
respondenterna. Att tidigare erfarenheter är den starkaste påverkansfaktorn av förväntningar på 
en service har fastslagits i tidigare studier (ex. Coye, 2004). Även kring implicita löften och 
WOM finns dokumentation kring dess påverkanskraft (ex. Robledo, 2001). Det går att se att 
påverkansfaktorerna inte verkar skilja sig mellan andra servicesammanhang och de som väljer 
att besöka en arena som Swedbank Arena.  
 
Att de explicita löftena ej fått samma utrymme som övriga påverkansfaktorer tror vi kan ha sin 
grund i flera anledningar. MODO har kanske inte marknadsfört upplevelsen särskilt mycket. 
Annonser finns givetvis angående matcher och liknande, men kanske inte i den form att de 
utlovar något speciellt angående den upplevelse som väntar åskådarna. Nästa orsak är den som 
presenteras av några av respondenterna, att de som alltid har gått på mycket hockey redan vet 
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vad som väntar, och att de som inte är tillräckligt starkt intresserade väljer att inte ens studera en 
annons när de ser att den handlar om hockey. Den sista anledningen vi finner är en 
metodologisk fråga och den rör svårigheten för en respondent att först erinra den reklam den har 
sett, och därefter hävda att de påverkats av den aktuella reklamen. Vi menar att det finns en 
möjlighet att en respondent påverkats av ett explicit löfte, men inte kan återge det i en 
intervjusituation. 
 
Kopplingen mellan tidigare erfarenheter och de förväntningar åskådarna har inför ett besök blir 
ganska intressant när vi studerar servicens olika delar. Kärnprodukten i form av de matchnära 
faktorerna påverkas av tidigare erfarenheter, så som att MODO vann SM-guld säsongen 
2006/2007 och genom tiderna har haft en stark hockeytradition. Åskådarnas förväntningar 
kring de matchnära faktorerna blir på grund av de tidigare erfarenheterna ganska höga. Det går 
att ställa krav på en gedigen arbetsinsats av spelarna och publiken blir, som någon respondent 
uttrycker det, lite kräsna. Samma tidigare erfarenheter av själva platsen där matcherna spelats 
och de kringaktiviteter som bjudits, har varit av typen “ishall där det finns korv och dricka i 
paus“. Publiken har med dessa erfarenheter inte särskilt höga förväntningar på de 
kringaktiviteter som bjuds kring matchen. Dessa aspekter ger våra tidigare funderingar kring 
hur åskådarnas förväntningar ser ut om tio år mera tyngd. Aspekterna ger även mer tyngd i 
resonemanget kring hur MODO skall hantera servicekvaliteten. När tidigare erfarenheter består 
av Swedbank Arena och andra toppklassarenor och inte en vanlig ishall, hur kommer kundens 
förväntningar att se ut då? Om MODO dessutom väljer strategin att höja servicekvaliteten 
ytterligare, höja kvaliteten kring den service som idag existerar, samt också öka antalet attribut 
(Robinson, 2006) kring den aktuella servicen. Vad händer med åskådarnas förväntningar då? 
Kring kärnprodukten, kommer åskådarnas förväntningar att sjunka kring matchnära faktorer 
om lagets prestationer försämras under en längre tid eller är traditionen så pass stark att 
förväntningarna kommer att ligga kvar på samma nivå? Klart är att de tidigare erfarenheterna är 
av stor betydelse, och att detta ger intressanta funderingar kring framtiden och eventuella 
strategier. 
 
Gällande påverkansfaktorerna är det intressant att se hur dessa hänger samman. Åskådarna har 
sina tidigare erfarenheter, som generellt kring själva arenan kan sägas inte är särskilt höga. 
Dock vet de flesta om att arenan är ny vilket ger ett implicit löfte om att den borde vara fin, och 
förväntningarna stiger. Åskådarna upplever en fin arena, och under första säsongen går det 
också väldigt bra för MODO, många upplever en väldigt bra kärnprodukt. Positiva besökare 
lämnar arenan och sprider en positiv WOM, arenan får en bra image och även MODO:s image 
stärks. Många kommer till arenan med höga förväntningar kring kärnprodukten. Förväntningar 
kring kringaktiviteter är positiva men mer moderata på grund av att många fortfarande har kvar 
tidigare erfarenheter av gamla ishallar. Överlag kommer dock många till arenan med positiva 
förväntningar kring helhetsupplevelsen som väntar dem. Det går att ana att många letar positiva 
upplevelser av servicen som de skall möta, på grund av att de har positiva förväntningar 
(Boulding et al., 1993). Detta leder till att de får positivare upplevelser och sprider mer positiv 
WOM. Det blir en positiv spiral.  
 
Många respondenter antyder att denna positiva spiral blir väldigt stark i Örnsköldsvik med 
omnejd eftersom alla pratar så mycket om MODO. En respondent påvisar också risken med att 
det pratas mycket om MODO; Om några möts av en negativ service kommer detta också att 
spridas otroligt snabbt. Kombinerat med en längre negativ trend rörande matchnära faktorer 
skulle också den positiva WOM som idag, enligt respondenterna, sprids kunna ändras till en 
något mer negativ klang. I förlängningen skulle det kunna leda till att imagen kring arenan och 
MODO försämras. WOM och image är väldigt nära sammankopplade (Clow et al., 1997). 
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Kombinationen att MODO levererar en service, där WOM är otroligt viktigt i skapandet av 
förväntningarna på grund av dess unika karaktär (Zeithaml et al., 1993), och att det pratas 
mycket om MODO, leder till att det blir extra viktigt för MODO att leverera en bra 
serviceupplevelse till dem som besöker arenan. En positiv image sprids otroligt snabbt, en 
negativ image skulle kanske kunna göra detsamma.  
 

Klubbidentifikation 
 
Van Leeuwen et al. (2002) menar att klubbidentifikation är en viktig variabel i skapandet av 
idrottsåskådares förväntningar. Denna studie finner en del skillnader i förväntningar mellan de 
som är nära sammankopplade med MODO och de som inte är det. Vi finner att skillnaderna 
kanske mest beror på närheten till idrotten hockey och idrott i allmänhet snarare än att man är 
nära anknuten till hemmalaget i fråga. En åskådare som är idrottsintresserad i allmänhet och 
hockeyintresserad i synnerhet har förmodligen starkare förväntningar kring de matchnära 
faktorerna, oavsett om denne känner en stark klubbidentifikation med hemmalaget eller ej, än 
en åskådare som inte är idrottsintresserad och har blivit bjuden till restaurangen av företaget där 
han eller hon jobbar.  
 
Att en åskådare som ej är nära anknuten till MODO, inte har besökt en arena på lång tid och 
därför inte har lika tydliga förväntningar som en åskådare som besöker arenan flera gånger per 
säsong, är också en faktor som känns starkare än den faktiska klubbidentifikationen. Detta har 
sin naturliga förklaring i att de tidigare erfarenheterna är mer diffusa och därför blir 
förväntningarna av samma vaga karaktär.  
 
Klubbidentifikation påverkar även upplevelsen av själva matchen (Van Leeuwen et al., 2002). 
Även om det är förväntningarna på en service och inte upplevelsen av densamma som är fokus 
i denna uppsats, vill vi dock nämna att det går att ana att klubbidentifikationsvariabeln är 
viktigare kring upplevelsedelen av diskonfirmationen än vad den är kring förväntningsdelen av 
diskonfirmationen. Vårt intryck är att respondenter med en stark klubbidentifikation tenderar 
att lättare att koppla samman negativa arenaupplevelser med saker som MODO ej kan påverka, 
det är helt enkelt inte MODO:s fel. Till exempel är det medbesökarnas okunskap om var 
toaletterna finns som leder till toalettköerna på arenan, och inte MODO som exempelvis har 
byggt för få.  
 
Flera av respondenterna som visar en stark klubbidentifikation påvisar en vilja att prata mycket 
om MODO med vänner och kollegor. De pratar gärna i positiva termer om klubben, och ser 
gärna till att försvara klubben om en diskussion uppstår. De med stark identifikation kan sägas 
bli viktiga bärare av WOM gällande serviceupplevelsen i arenan. Kombinationen av att de med 
stark klubbidentifikation tenderar att få positiva upplevelser av matchen och att de gillar att 
sprida positiv WOM om MODO och Swedbank Arena, leder till att de blir väldigt bra 
marknadsförare av klubben. Klubbidentifikationen kan kanske till och med ses vara en 
viktigare variabel till påverkansfaktorn WOM, än som påverkansfaktor till åskådarnas 
förväntningar. Tyngden i dessa argument blir ännu starkare när vi sammanlänkar dem med att 
de som inte besöker arenan så ofta, litar tungt på WOM. Kontentan blir att starkt identifierade 
åskådare blir viktiga i skapandet av förväntningarna hos nya åskådare, nya åskådare som gillar 
vad de får uppleva och kanske senare blir starkt identifierade med klubben. 
 
MODO kan alltså vinna mycket på att få fler starkt identifierade med klubben. Detta under 
förutsättning att spiralen som vi tidigare pratat om snurrar i en positiv riktning, att det går bra 
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för laget och att servicekvaliteten upplevs som positiv. Frågan är nämligen om de starkt 
identifierade är lika positiva spridare av WOM när framgångarna, rörande kärnprodukten 
uteblir. Är då identifikationen tillräckligt stark för att fortsätta sprida positiv image kring 
klubben och arenan, eller kommer de starkt identifierade bidra till en snabbare spiral i negativ 
riktning? 
 
Klubbidentifikation är en intressant variabel, som går att applicera på andra marknader. Det är 
troligt att de som känner en stark sammankoppling med ett företag inom andra branscher också 
tenderar att sprida positiv WOM kring dessa. Om jag har varit kund hos en viss bank är det 
troligt att jag argumenterar för fördelarna med denna bank när en diskussion förs inom det 
aktuella området. Det går dock att se att det är mer troligt att en individ på ett naturligt sätt 
känner en identifikation med en idrottsklubb än ett företag. Dels på grund av att det är en 
naturlig del av idrottens kärnprodukt att stötta det ena eller det andra laget. Är du lika starkt 
identifierad med alla lag som möts försvinner en stor del av poängen kring vinst- och 
förlustfenomenet och sporten tappar delar av sin karaktär. Dels byggs själva stämningen kring 
en match upp av att du vill att just ditt lag skall vinna, det sjungs hejaramsor och publiken 
klappar när laget gör entré. Det är lättare att argumentera för omgivningen om man som kund 
byter bank ett par gånger under en livstid än att heja på olika lag under olika säsonger. Det är 
heller inte så vanligt att passagerare till olika flygbolag applåderar och sjunger hejaramsor när 
kaptener och flygvärdinnor kommer till gaten och det är dags att starta flygresan. 
 
För MODO som konkurrerar med andra underhållningsföretag går det att hitta fördelar i 
klubbidentifikationsvariabeln. Med argumenten ovan är det troligen svårare för en kund att på 
liknande sätt skapa en naturlig identifikation med en biograf eller när kunden konsumerar 
underhållning via tv:n där hemma.  
 
Klubbidentifikation går att diskutera ur flera perspektiv, som specifikt idrottsfenomen och dess 
för- och nackdelar, eller i form av dess applicerbarhet till andra företag utanför idrottens värld. 
Denna studie har givit oss en del tankar kring fenomenet klubbidentifikation, men vi tror att ett 
bredare undersökningsmaterial skulle kunna ge fler vinklar och perspektiv på fenomenet. Vi 
anar att det kring servicekvalitet och kundförväntningar är troligt att klubbidentifikationen har 
tydligare påverkanseffekt än vad resultaten här visar. Vi ser antydningar till att det handlar om 
mer precisa förväntningar och att det finns skillnader mellan påverkansfaktorerna till 
förväntningar bland dem som är starkt identifierade med ett lag och de som inte är det. Det är 
troligt att ett bredare studiematerial skulle stärka argumenten i denna studie, men det är också 
sannolikt att det skulle dyka upp fler områden och vinklar där klubbidentifikationen påverkar 
förväntningarna och vad som innebär god servicekvalitet.   
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SLUTSATSER OCH FORTSATT FORSKNING 
 
Förväntningar på att besöka i matcher i Swedbank Arena rör flera delar av besöket men i 
synnerhet rör de, den till synes komplexa, kärnprodukten och de matchnära faktorerna. De 
områden av servicen som värderas vid ett arenabesök liknar inte de som normalt värderas vid 
besök av andra serviceföretag. Kärnprodukten får ett större utrymme hos arenaåskådare än hos 
andra serviceföretag och de faktorer som kunder normalt har förväntningar kring lämpar sig 
bara som värderingsutrymme för delar av ett arenabesök. Att förväntningarna framförallt rör 
kärnprodukten kan sammankopplas till idrottens speciella karaktär och att det där finns ett 
tydligt spänningsmoment kring själva kärnprodukten, som gör att den delen blir viktig att 
värdera. Nya arenor har inneburit bredare attribut kring serviceupplevelsen och det blir 
intressant att se vad som händer med åskådarnas förväntningar när dessa nya arenor funnits ett 
tag och eventuella nya attribut förväntas för att åskådarna skall bli nöjda med upplevelsen. 
 
Förväntningar finns av både adekvat och önskvärd karaktär. Dock går det att se att det på grund 
av idrottens unika karaktär inte är helt enkelt att bara möta eller överträffa åskådarnas 
förväntningar. Det är inte säkert att det är positivt att säkerställa servicekvaliteten kring de 
matchnära faktorerna, då ovissheten är en viktig variabel kring idrottslig aktivitet. Dock menar 
vi likt tidigare forskare, att det är viktigt att försöka leverera god servicekvalitet kring de 
områden av ett arenabesök som inte rör de matchnära faktorerna. Det finns goda möjligheter att 
sträva efter de önskvärda förväntningar som finns kring kategorin inramning eller överträffa de 
smala toleranszoner som syns kring kiosker och barer.  
 
Likt tidigare studier är tidigare erfarenheter den starkaste påverkansfaktorn till åskådarnas 
förväntningar, även implicita löften och WOM har en tydlig påverkanskraft. Explicita löften 
har inte tydlig inverkan. Anledningen till att de explicita löftena haft en liten inverkan kan ha 
sin grund i lite reklam om serviceupplevelsen från MODO, i att åskådarna på grund av starkt 
eller svagt intresse inte registrerar reklamen eller i metodologiska grunder där det kan vara svårt 
för en respondent att minnas, eller erkänna att den har påverkats av reklam. Tidigare 
erfarenheter ger relativt höga förväntningar kring kärnprodukten men ganska låga kring 
kringaktivteter. Frågan är vad som sker i framtiden när tidigare erfarenheter består av nya 
arenor, kommer förväntningarna att stiga ytterligare? Kan en längre tid av sämre prestationer av 
laget sänka förväntningarna kring kärnprodukten? 
 
Det går även att se att påverkansfaktorerna hänger samman, de påverkar varandra. Det pratas 
mycket om hockey i Örnsköldsvik, vilket gör att image och WOM sprids otroligt snabbt. Därför 
blir det viktigt för MODO att hålla en hög servicekvalitet. Arenans positiva image har spridits 
fort, kanske skulle en negativ image kunna gör det samma.  
 
Klubbidentifikationsvariabeln visar sig framförallt i att personer nära sammankopplade med 
klubben har tydligare förväntningar än de som inte känner en stark identifikation med dito. 
Starkt identifierade litar också tyngre på tidigare erfarenheter än de som står långt ifrån klubben 
ifråga. Dock går det att ana dessa skillnader kan bero lika mycket på närheten till idrotten 
ishockey, som närheten till själva klubben. Intressant är klubbidentifikationen som påverkare 
av påverkansfaktorerna då starkt identifierade sprider WOM kring klubben. Också intressant att 
se om det samma gäller om lagets prestationer kring kärnprodukten börjar svikta. 
Klubbidentifikationsvariabeln går att applicera på andra typer av företag men det går också att 
hitta idrottsspecifika fördelar hos fenomenet vilka kanske kan utnyttjas som konkurrensfördel 
för idrottsklubbar. Klubbidentifikationsvariabeln skulle dock kunna säga mer med ett bredare 
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datamaterial.  
 
Vi sökte närma oss vad som innebär servicekvalitet för arenaåskådare, uppsatsen ger en hel del 
svar men också ytterligare frågor. Praktiska implikationer för MODO och andra klubbar, går att 
exempelvis att hitta i hur man ska hantera kunders eventuellt stegrande förväntningar, eller i att 
utnyttja möjligheten till att få fler besökare att känna en starkare identifikation med klubben. 
Teoretiska implikationer finner vi i att det faktiskt finns flera argument som gör att arenaidrott 
har några specifika karaktärsdrag som gör att de särskiljer sig från andra branscher. 
Kärnprodukten får en större plats än vad som är normalt inom andra branscher. Kärnproduktens 
speciella karaktärsdrag gör också att det inte är helt enkelt att hantera servicekvaliteten kring 
detta område. Vi finner också delar som lättare går att sammankoppla med andra marknader, 
men då gäller det framförallt kringaktiviteterna. De nya evenemangsarenorna som byggts på 
senare tid har sammankopplat fler kringaktiviteter, vilket kanske får arenabesöket att likna 
andra branscher mer än vad det gjort tidigare, men vi kan också ana att det ger en mer komplex 
kärnprodukt.   
 
Förutom de frågor som vi öppnat för i analysavsnittet, ser vi några ytterligare luckor som det 
kan forskas vidare kring.  Vi har en bred ingång till åskådarnas förväntningar och det skulle 
vara intressant att få mer djupgående analyser av de olika delarna som tillsammans skapar en 
förväntan som åskådarna har. Exempelvis är tidigare erfarenheter en viktig påverkansfaktor, 
hur ser dynamiken kring arenabesökares tidigare erfarenheter ut jämfört med andra branscher, 
kanske är det även gamla biografer som framförallt ligger till grund för förväntningar hos 
biobesökare? 
 
Tidigare studier har haft problem med att hantera toleranszon-modellen på grund av att de har 
haft svårt att vid kvantitativa ansatser hantera modellens olika delar (Kettinger & Lee, 2005). I 
denna studie väljer vi ett mer kvalitativt fokus och finner likt modellens ursprungsskapare att vi 
ser stor förklaringsgrad i dess olika variabler. Vi finner det inte svårt att få respondenterna att 
förstå skillnaderna på de olika förväntningsnivåerna. Det skulle vara intressant att se fler 
kvalitativt inriktade studier med toleranzon-modellen som grund. 
 
Vi finner dock som utveckling till grundmodellen, skapad av Zeithaml et al. (1993), att det är av 
stor vinning att dela upp serviceupplevelsen i flera olika delar, det är i denna studie tydligt att 
toleranzonen inte är densamma för själva matchen som för exempelvis att handla i kiosken i 
paus. Det vore därför intressant att se fler fortsatta studier med toleranszon-modellen som 
grund, men då mer uppdelad kring servicens olika delar. 
 
När vi skapade denna studie fick vi likt många tidigare forskare, välja bort delar av den valda 
modellen. Det hade varit intressant att faktiskt studera mer situationsbetingade faktorer, eller se 
ännu mer på exempelvis personliga behov och dess inverkan på arenabesökares förväntningar. 
 
Eftersom denna studie har haft fokus på tolkning, men delvis saknat material att tolka resultaten 
mot, vore det intressant att få se ytterligare forskning med samma typ av teoretiska referensram 
utförd mot ett liknande studieobjekt eller mot en helt annan bransch. Detta för att utveckla 
tolkningsgraden och för att få andra referenser att utveckla tolkningen mot.  
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BILAGA 1 – Enkät 
 
 

ÅSKÅDARENKÄT MODO HOCKEY 
 
MODO Hockey söker ständig utveckling både på och utanför isen. Denna enkät är ett led i 
att förbättra Ditt besök på Swedbank Arena och kommer även att användas i en C-uppsats i 
marknadsföring vid Umeå universitet. Syftet med enkäten är att få en bättre bild av vilka 
människor som besöker vår hemmaarena, samt att ta del av viktiga åsikter från Dig som 
åskådare. Att fylla i enkäten tar ca 2-3 minuter. Tack på förhand för Din medverkan! 
 

 
Kryssa endast för ett alternativ på varje alternativfråga! 

 
1) Kön: □ Kvinna 
 □ Man 
 
2) Hur gammal är Du?  Svar:________ år gammal 
 
3) Vad heter orten/staden där Du bor? Svar:___________________________ 
 
4) Hur ser Ditt boendeförhållande ut? 

 

 □ Bor själv 
 □ Bor med sambo 
 □ Bor med sambo och barn 
 □ Ensamstående med barn 

□ Bor med min förälder/mina föräldrar 
□ Bor i kollektiv 

 □ Annat boende 

 
5) Vilken huvudsaklig sysselsättning har Du? 

□ Arbetande   
□ Arbetslös 

□ Studerande på grundskola eller 
gymnasieskola

□ Föräldraledig  
□ Eftergymnasiala studier 

□ Annat

 
6) Vilken biljettyp har Du till kvällens match? 

□ VIP Kort (säsongskort) 
□ Sittplats 
□ Ståplats 
□ Loge 

□ Ser matchen från restaurang Victory 
□ Sittplats + mat i restaurang Victory 

 □ Annan biljettyp 

 
7) Hur många av MODO:s hemmamatcher har Du sett på plats i Swedbank arena denna säsong?
  
 □ Detta är den första 
 □ 2, denna medräknad 
 □ 3-5, denna medräknad 

 □ 6-10, denna medräknad 
 □ 10 eller fler, denna medräknad

8) Hur har Du fått tag på Din biljett till kvällens match? 
□ Köpt för egna pengar  
□ Fått av företaget jag jobbar hos 
□ Fått på annat sätt, av___________________________________ 

 
      

VÄND BLAD! 
9) Såg Du någon/några av MODO:s hemmamatcher när de spelade i Kempehallen (Modos förra 
hemmaarena)? 

□ Ja, 1-5 gånger 
□ Ja, 6-20 gånger   

 

□ Ja, 21 gånger eller fler  
□ Nej, för att:_______________________ 
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10) Nämn tre olika punkter som enligt Dig bör vara uppfyllda för att Du ska vara nöjd med ditt besök på 
Swedbank arena? 

• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 

 
11) Vilken är den främsta anledningen till att Du har valt att gå på kvällens match?___________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
12) Är det något som Du tycker fungerar dåligt på Swedbank arena?_______________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
13) Vad skulle få Dig att gå på fler utav MODO:s hemmamatcher i Swedbank arena?_________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Övriga synpunkter gällande MODO:s hemmamatcher i Swedbank arena: __________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Kan Du tänka Dig att ställa upp på en kortare 
telefonintervju (ca 30 minuter) längre fram i 

vår, och därmed också vara med i utlottningen 
av 4 st matchbiljetter till nästa säsong? 

 
Namn:_________________________________ 

 
Telefonnummer:_________________________ 

 
 
 
 
Tack för Din hjälp! 
Med vänliga hälsningar MODO Hockey! 
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BILAGA 2 – Intervjuguide   
 

Intervjuguide – Arenabesökare MODO Hockey 
 
Hej! 
Ludvig Vestin här från Umeå universitet. Jag pratade med dig i förra veckan och vi bokade in 
en telefonintervju som skulle gå av stapeln nu. Det funkar fortfarande att vi tar intervjun nu? 
 
Jag ringer från en konferenstelefon vilket innebär att min uppsatspartner Jenny också sitter 
med i samtalet. 
 
Hej hej! Jenny Olofsson heter jag . Det är Ludvig som kommer att sköta själva intervjuandet, 
men jag kommer att flika in med frågor om det är något som jag undrar över. 
 
Syftet med intervjun är att klargöra vilka förväntningar du som åskådare har när du besöker 
MODO:s matcher i Swedbank Arena, samt var du har fått dessa förväntningar ifrån. 
 
Denna intervju kommer att användas i en C-uppsats i marknadsföring vid Umeå universitet 
som skrivs av oss – Jenny Olofsson och Ludvig Vestin – på uppdrag av MODO Hockey. Modo 
Hockey kommer också att ta del av det vi kommer fram till. 
 
Intervjun kommer att hanteras helt konfidentiellt, det vill säga att Ni inte kommer att nämnas 
med namn i något sammanhang. Ni kommer istället att benämnas ex: ”kvinna 35 år, från Ö-vik 
för att kunna ge sammanhang till svaren Du ger. 
 
Går det bra att vi spelar in intervjun för att underlätta för oss i vårt arbete? 
 
Då startar vi bandspelaren. 
 
Vi börjar med att stämma av de bakgrundsfrågor som Ni även besvarade i enkäten. 
 
 
BAKGRUNDSFRÅGOR (samma som enkäten) 
 

1. Hur gammal är du? 
 
2. Vad heter staden/orten där du bor? 

 
3. Hur ser ditt boendeförhållande ut? 

 
4. Vilken huvudsaklig sysselsättning har du? 

 
5. Hur många av MODO:s hemmamatcher såg du på plats i Swedbank Arena säsongen 

som gick (07/08)? 
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6. Till den match då du besvarade enkäten angav du att du hade _____________ som 
biljettyp. Är det oftast den biljettypen du brukar ha? 

 
 
FÖRVÄNTNINGSOMRÅDEN 
 
Nu kommer vi in på huvuddelen av intervjun som handlar om begreppen förväntningar. Fråga 
hur vi menar om du inte förstår frågan så förtydligar vi den åt dig! 

 
7. Vad har du för förväntningar när du går på MODO:s hemmamatcher i Swedbank 

Arena? 
 
Kring varje aspekt önskar vi att du förtydligar din förväntan, om det är något som du: 

- Önskar 
- Kräver 

 
Nu kommer vi att ställa några korta frågor som handlar om både matchen i sig, samt om 
kringarrangemang som finns i arenan innan, under och efter match. Allt från spelarintro till 
parkering… mm. 
 

8. a) Sett enbart till matchen i sig, det som händer på isen, vad har du för förväntningar när 
du går på en MODO match? 

 
b) Ser du dessa förväntningar som något du önskar eller något som du kräver? Definiera 
(få fram förväntningsnivån på respektive område) 

 
 

9. a) Vad är dina förväntningar kring inramning av matchen? (stämning, musik, 
matchbetydelse, MODO, live) 
 
b) Önskar eller kräver?  

 
 

10. a) Vad har du för förväntningar kring att komma till och från matchen? 
 

b) Önskar eller kräver? 
 
 

11. a) Vad har du för förväntningar kring faciliteter? (din plats, där du ser matchen ifrån, 
toaletter mm) 

 
b) Önskar eller kräver? 

 
 

12. a) Vad har du för förväntningar kring kiosker, barer och restauranger? 
 

b) Önskar eller kräver? 
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13. a) Vad har du för förväntningar kring personal och service? 
 

b) Önskar eller kräver? 
 
 
SKAPAT FÖRVÄNTNINGAR 

 
14. Vad tror du främst har bidragit till att skapa dina förväntningar? (Se vad respondenten 

svarade på fråga 7) 
 
 

15. a) Har du upplevt någon reklam från MODO? 
 
b) Tror du att den har påverkat dina förväntningar? 
  Explicit (Medveten marknadsföring från MODO)  

 
 

16. a) Hur har biljettpris påverkat dina förväntningar? 
 

b) Hur har den nya arenan påverkat dina förväntningar? 
  Implicit (Underförstådd, tangibles, price) 

 
 

17. Har du sett eller hört andra personer uttala sig om hur det är att uppleva MODO:s 
matcher i Swedbank Arena, hur har det i så fall påverkat dina förväntningar? 

  Word of Mouth (personligt, experter) 
 
 

18. a) Hur har dina tidigare besök på MODO:s hemmamatcher i Swedbank Arena påverkat 
dina förväntningar? 

 
b) Hur har besök på andra hockeymatcher eller idrottsevenemang påverkat dina 
förväntningar när du ska gå på MODO:s hemmamatcher i Swedbank Arena? 

 
 

19. Vilken av ovanstående faktorer tror du har påverkat dina förväntningar mest? 
 
 
Idrottsspecifika förväntningskällor 
 

20. Vad har du för uppfattning om MODO:S image, alltså hur omgivningen ser på MODO? 
 
 

21. a) Anser du att du har ett starkt hockeyintresse? 
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b) Hur nära MODO anser du att du står, hur starkt påverkas du av MODO:s med- och 
motgångar? 
  Klubbidentifikation 

 
 

22. Är det något du vill tillägga kring MODO och deras hemmamatcher i Swedbank Arena? 
  


