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I 

Sammanfattning  
 
Sveriges elitseriehockey upplever en negativ publiktrend och MODO Hockey är en av de 

drabbade klubbarna. Via marknadsföring vill organisationen locka supportrar från TV-

apparaterna till arenan, och det råder en ovisshet kring hur och vilken roll sociala medier har. 

Den traditionella marknadsföringsmixen beskrivs som otillräcklig och paradigmen 

”relationsmarknadsföring” introduceras; vidare beskrivs hockey som ett upplevelseerbjudande 

där relationer mellan supportrar och varumärket kan vara virtuella. Således benämns sociala 

medier som ytterligare en paradigm där world-of-mouth och ”socialnomics” är faktum som 

förändrat hur vi marknadsför våra verksamheter. Genom att problematisera marknadsföring 

av hockey som en upplevelse, skapades problembilden som guidat studien: upplevelsers 

karaktäristika, relationer och varumärke. Diskussionen rör opåtaglighet och riskperception, 

hur med- och motgångssupportrar kan skapas samt hur virtuell interaktivitet påverkar 

varumärken. Detta ledde till studiens frågeställning: Hur skall virtuell aktivitet och 

tjänsteutveckling hanteras för att maximera försäljning av biljetter i upplevelseindustrin?  

 

Författarens bakgrund och förförståelse som hockeydotter och handelsstudent diskuterades i 

samband med studiens forskningsfilosofi, vilken är hermeneutisk och subjektiv medan 

angreppsättet är deduktivt och metoden kvantitativ. Artiklar som nyttjats i den teoretiska 

referensramen är kritiserade och kategoriseras i enlighet med problembilden. Genom att 

förklara den kontext som undersökningen genomförts i, skapades en förståelse för 

hockeyindustrin. Referensramen utgörs av: Service Guarantees, Brand Love och Brand Co-

Creation. Studiens genomförande innebar en webenkät med MODO Hockeys Facebook-grupp 

som urvalsram, eftersom att målpopulationen är supportrar som bor i Sverige och är aktiva på 

sociala medier. Insamling och bearbetning av data skedde med webklienten Lime Survey. 

Författarens etiska ställningstaganden rör marknadsförares och fallföretagets etiska ansvar i 

undersökningen och i löpande verksamhet, men även marknadsföring och sociala medier. 

Diskussionen rör NHLs kampanj ”You Can Play”, stöd av bröstcancerforskning och näthat.  

 

Resultaten som framkom analyserades deskriptivt. De slutsatser som konstaterades, är att 

supportrar eftersöker Service Guarantees för att minska riskperceptionen och kompensera 

opåtagligheten; med följden upprepade besök, ökade spenderingar och spridning av positiv 

wor(l)d-of-mouth. Det upptäcktes att supportrarna är lojala och att interaktivitet till viss del 

kan förklara Brand Love. Gällande Brand Co-Creation, uppger fans att aktivitet på sociala 

medier stimuleras av att varumärket ses som medskapande och överensstämmer med deras 

identitet. CBBE anses starkt och brand equity stark, med påverkan på supportrars 

engagemang på sociala medier och samskapandet av varumärket. Praktiska slutsatser är att 

vissa syften och vissa användare inte önskas på sociala medier; medan andra är önskvärda. 

Åldersspannet 15-45 är lämplig i social media marketing, fler män än kvinnor ser hockey och 

hälften av supportrarna återfinns i närområdet. MODO Hockey rekommenderas att införa 

tjänstegarantier, stimulera virtuell aktivitet genom att utbilda sina medarbetare, spelare och 

ledare i nyttjandet av sociala medier. Nya tjänsteerbjudanden bör också utvecklas.  

 

Är denna studie trovärdig? Genom att diskutera felkällor visar författaren en medvetenhet för 

studiens begränsningar och möjligheter. Detta tillsammans med kritik av primärdata och en 

generellt väl utförligt beskriven studie, är bidragande till diskussionen om generaliserbarhet. 

Slutsatsen är att studiens teoretiska och praktiska bidrag har potential att hjälpa andra 

hockeyklubbar, andra idrotter och hela upplevelseindustrin. En industri som är en komplex 

sådan, med ett marknadsverktyg som är ständigt föränderlig: det råder snabba (#twitt)puckar i 

upplevelseindustrin.     
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1 Inledning  
Detta inledande kapitel syftar till att beskriva marknadsföring och dess förutsättningar i 

upplevelseindustrin med förhoppningen om att skapa en grundläggande förståelse. Med 

MODO Hockey som exempel på upplevelseindustrins problematik, kommer 

marknadsföringens utveckling behandlas med begrepp som relationsmarknadsföring, 

interaktiv marknadsföring och sociala medier. Det sistnämnda fenomenet kommer att 

behandlas djupgående för att beskriva hur det påverkat och förändrat det sätt vi för affärer 

och marknadsför våra verksamheter.  

 

1.1 Att marknadsföra hockey  

Svensk elitseriehockey upplever stora svårigheter med att fylla arenorna, från grundseriespel 

till slutspel. Hockeyligan.se presenterar dystra siffror som påvisar en problematik som 

genomsyrar hela ishockeysverige, vilken dels rör fallande publiksnitt och dels lågt 

procentsnitt per arenakapacitet (bilaga A). Frågan som klubbarna ställer sig är hur de ska 

marknadsföra sig för att locka fler fans till varje match och därmed vända den negativa 

publiktrenden, oberoende av lagprestation. Ekonomin är alltid en stor fråga i (ideella) 

föreningar där medlemmarna är ägare, vilket har lett till att sociala medier som verktyg för 

marknadsföring har blivit uppmärksammat med dess ekonomiska effektivitet och geografiska 

räckvidd. (Hockeyligan.se, 2013; Östman, 2013). Detta problem har uppmärksammats av 

media som rapporterar att arenahockeyn måste förbättras för att förhindra att supportrar väljer 

att köpa hem matcherna på TV istället för att stötta på plats (Boltenstern, 2012).  

 

MODO Hockey är en av elitserieklubbarna som upplever en starkt negativ publiktrend, något 

som såväl styrelse som ledning är fullt medvetna om och bekymrade över. I nuläget arbetar 

hela organisationen med att hitta en marknadsinriktad lösning för att stävja de oroande 

intäktsförlusterna. Samtidigt råder en okunskap och osäkerhet kring användandet av sociala 

medier som verktyg för att stimulera biljettförsäljningen, även om viljan och ambitionen 

finns. Eftersom att Örnsköldsvik dessutom har en relativt liten befolkning, förs en medveten 

diskussion kring att utveckla verksamheten för att, i första hand, nå hela Ångermanland och 

närliggande områden, med förhoppningen om att öka hockeyturismen. (Östman, 2013) Detta 

praktiska problem kommer att beskrivas i teoretiska marknadsföringstermer i det resterande 

kapitlet, för att skapa en problembild som sedan kommer att guida studien.  

   

1.2 Traditionell marknadsföring 

Traditionell marknadsföring fokuserar på produktförsäljning och definieras ofta med den så 

kallade ”marknadsföringsmixen”, vilken antyder att kärnan i begreppet marknadsföring består 

av de fyra P:na
1
 (Grönroos 2008:262). Detta perspektiv har en transaktionsfokus där en 

vedertagen definition av mixens fundament och innebörd lyder (ibid. s 262): 

 

”Marknadsföring är den process i vilken man planerar och genomför arbetet med att 

formulera, prissätta, göra reklam för och distribuera tjänster för att skapa utbyten och 

tillgodose individers och organisationers målsättningar” 

 
American Marketing Association (AMA), År 1985  

(marketingpower.com) 

                                                 
1
 ”4P-modellen”: Produkt, Pris, Plats, Påverkan.  
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Marknadsföringsmixen anses ha vissa tillkortakommanden eftersom att den baseras på en 

form av masskommunikation som saknar möjlighet till full individualisering av kunder, något 

som kunder efterfrågar då ömsesidiga relationer föredras över envägskommunikation 

(Constantinides, 2006:415ff). Eftersom MODO Hockeys verksamhet rör försäljning av 

ishockeymatcher, vilka är tjänsteerbjudanden, kan produktmarknadsföringens funktion 

diskuteras: räcker de fyra P:na? Är ett matchköp en enkel transaktion? Finns det andra 

aspekter som kan påverka hur hockey marknadsförs? Varför krävs relationer i en 

tjänstekontext? Följaktligen berör kommande del ett paradigm, nämligen 

Relationsmarknadsföring.   

 

1.3 Relationsmarknadsföring 

Modernare forskning utmanar det traditionella perspektivet och föreslår att marknadsföring i 

en tjänstekontext innebär en utökad komplexitet och därmed begränsas av traditionens 

perspektiv (Grönroos 2008:72). Transaktionsfokus blir till relationsfokus med grunden att 

marknadsföringsmixen är designad för produktion och gods medan den nya ekonomin är 

servicebaserad med hjärtat i kundens perspektiv (Gummesson, 2002:40). Mixen ifrågasätts 

med förslag om fler variabler såsom Personer, Processer och Påtagliga bevis, där 

marknadsföring definieras som följer (Grönroos, 2008:64, 262): 

 

”Syftet med marknadsföring är att definiera och etablera, vidmakthålla och utveckla, och när 

så krävs avsluta relationer med kunder (och andra parter) så att alla parters målsättningar – 

såväl ekonomiska som andra – uppfylls. Detta åstadkoms genom ömsesidigt givande och 

uppfyllande av löften.” 

 

För att beakta variabeln Process föreslår relationsmarknadsföringens kundfokus i en 

tjänstekontext stimulering av kundklagomål och hantering av service recovery som en 

nyckelfunktion för förbättrade kundrelationer (Álvarez et al., 2011:157). Påtagliga bevis kan 

skapas i den fysiska miljö som tjänster säljs och denna miljö påverkar såväl kunder som 

medarbetare, antingen negativt eller positivt (Bitner, 1992:57f). Personer, i form av 

medarbetare, påverkar via interaktion med konsumenter varumärkets kvalitet och 

varumärkesbyggnad, vilket är av vikt för relationskapande och vårdande (de Chernatony & 

Segal-Horn, 2001:665). Således har den traditionella produktindustrins transaktionsinriktning 

utvecklats och den nya synen menar att utbytet av en ”produkt” inte är huvudsaken; 

processen, relationen och nätverk är det, där interaktionen kan vara såväl fysisk som virtuell 

(Grönroos, 2008:37). Kompletterande spelar Word of Mouth-kommunikation (WoM) en 

central roll för tjänsteföretags image och företag uppmuntrar alltmer kunders uttryck kring 

varumärket, i form av delat innehåll och rekommendationer, istället för enkla intryck utan 

interaktion (Keller & Fay, 2012:459). WoM innebär att Personer, i form av kunder, 

interagerar med varandra, vilket kan ha såväl positiva som negativa effekter på varumärket, 

antingen vid konsumtionstillfället eller på längre sikt (Grönroos, 2008:187). WoM-strategier 

attraherar i marknadsföring för att de kombinerar möjligheten att överbrygga kunders 

tveksamheter i beslutsprocessen, med kostnadseffektivitet och snabb information, särskilt 

med Internet som verktyg (Tusov et al., 2009:90).  

Vad definierar en tjänst? En tjänst beskrivs allmänt som en process med aktiviteter, något som 

i betydande mån produceras och konsumeras samtidigt (oupplöslighet), och som något 

kunden till viss del deltar i skapandet av (Grönroos, 2008:63). Förutom de tre just nämnda 

särdragen karaktäriseras tjänster av bristen på möjligheten att lagras med tanke på avsaknaden 

av fysisk produkt (opåtaglighet) (ibid. s 64f). Författaren vill mena att en ishockeymatch är en 

tjänst och således kan tjänstemarknadsföring och relationsfokus vara argumenterad för. Dock 
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väcks funderingar rörande det faktum att en match syftar till att underhålla en publik, kan en 

match således ses som något mer än en tjänst då? Varför och varför inte? Är det så att tjänster 

med naturliga inslag av underhållning kräver ytterligare beaktning i marknadsföringssyften? 

Kan en tjänst då kallas för upplevelse? Nedan stycken behandlar detta genom att väva in 

tjänster och relationsmarknadsföring i upplevelseindustrin.  

1.3.1 Upplevelseindustrin 

Definitionen av en ”tjänst” som opåtaglig och bestående av processer, utvecklas med 

begreppet ”upplevelseindustri” där en viss typ av tjänsteföretag verkar (Pine & Gilmore, 

2011:3). Med detta i åtanke ifrågasätts att vardagliga tjänster såsom mobilabonnemang och 

biltvätt kontinuerligt benämns med samma ord som upplevelsebaserade tjänster, såsom 

idrottsmatcher eller konserter (ibid. s 3). I likhet med att en produkt har en fysisk förpackning, 

bör tjänster paketeras på ett vis som förmedlar en önskad varumärkesimage och här finns 

chansen att förstärka nöjesinslaget i en tjänst (Mossberg, 2007:41f). Vad är skillnaden mellan 

erbjudandet av en tjänst och en upplevelse? Vid ett tjänsteerbjudande betalar kunder för en 

aktivitetsbaserad process som genomförs; en upplevelse, å andra sidan, är engagerande och 

minnesvärd, en process som den levererande organisationen planerar likt en teater (Pine & 

Gilmore, 2011:13f). I dagens samhälle har kunder högre förväntningar och nöjer sig inte med 

ett enkelt utbyte av pengar mot en tjänst, utan efterfrågar mervärde för valutan (ibid. s 241).  

 

Genom att uppmärksamma kunders förändrade förväntningar kan företag som MODO 

Hockey planera sin verksamhet genom att beakta att upplevelser är en dynamisk process som 

skapas tillsammans med fans och medarbetare; detta kräver att marknadsstrategier är flexibla 

och beaktande av kunders behov (Tynan, 2009:511). Att nämnas bör, är att en upplevelse inte 

nödvändigtvis behöver innehålla en underhållning, huvudsaken att företaget aktivt planerar 

likt en teater (Pine & Gilmore, 2011:241), men i denna studie benämns en upplevelse som ett 

tjänsteerbjudande med ett naturligt inslag av underhållning, detta för att göra projektet 

greppbart. Vidare ses i denna studie hockey som en upplevelsebaserad tjänst; ett erbjudande 

som innebär att interaktion kan förändra hur fans utvärderar den totala upplevelsen, vilket 

betyder att om processen har hög kvalitet kan upplevelsen beaktas som positiv även om 

matchens utgång i sig inte är tillfredsställande (Yang et al., 2012:963f). Hur definieras 

egentligen en upplevelse som sådan? För det första är ett upplevelseerbjudande ett avbrott i 

vardagen, för det andra är den inte resultatorienterad eftersom att vikten ligger i ömsesidig 

konsumtion och inte produktion (Mossberg & Johansen, 2006:38ff). När ett företag medvetet 

använder tjänsten som ”scenen” och eventuella produkter som ”rekvisita” omvandlas 

konceptet tjänst till en mervärdesskapande upplevelse (Pine & Gilmore, 2011:17). För att 

bidra med ytterligare förståelse kring skillnaden i olika köpeerbjudanden (ibid. s 17): 

 

 (Rå)varor är utbytbara 

 Produkter är påtagliga  

 Tjänster är opåtagliga 

 Upplevelser är minnesvärda  

 

Med detta sagt, betonas att en upplevelse inte handlar om en envägs-prestation i form av en 

tjänst som levereras av företaget till kunderna – en upplevelse handlar om 

tvåvägskommunikation och medskapande för att engagera kunderna i tjänsteköpet och 

varumärket (Pine & Gilmore, 2011:45f). Med interaktion som fundament i 

upplevelsemarknadsföring leder detta till frågor om interaktiv marknadsföring på Internet 

eftersom att den sociala webbens uppkomst har orsakat ännu ett skift i ekonomin, då kunders 

interaktion med varandra bidrar alltmer till skapandet av varumärken (Christodoulides et al., 
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2012:53). Med hockey som ett upplevelseerbjudande, hur kan MODO Hockey virtuellt 

interagera med sina fans? Hur är de, i sin tur, medskapare till varumärket? I följande stycke 

diskuteras interaktiv marknadsföring i form av sociala medier i en upplevelsekontext.  

1.3.2 Social media marketing 

Innan vi djupare berör sociala mediers roll i marknadsföring ska kort redogöras för vad 

fenomenet egentligen är. År 2004 myntades begreppet Web 2.0, vilken syftar till den andra 

generationen av World Wide Web (Internet). Denna generation definieras som tekniska 

framsteg vilka har möjliggjort en utveckling av internetanvändningen, vilka i sin tur har lett 

till uppkomsten av sociala nätverk. Sidor som Facebook låter användarna skapa egna profiler 

och kommunicera virtuellt med sina vänner. Web 2.0-teknologin möjliggör interaktion på 

användarnivå, något som inte varit möjligt innan och betyder att websidor har blivit mer 

dynamiska och interaktiva. De flesta sociala medier är kostnadsfria, vilket är bidragande till 

att sidor som Facebook har vuxit i en oerhörd hastighet och därmed ständigt förändras via 

input från användare och deras beteenden. Därför bör nämnas att trots att Web 2.0 har 

tilldelats en etikett är innebörden långt ifrån statisk vilket innebär att utvecklingen av Web 2.0 

sker kontinuerligt. Att använda sociala medier i marknadsföring kallas Social Media 

Marketing (SMM) och beskrivs som virtuell marknadsföring via sociala medier, som 

komplement till vanliga, hederliga hemsidor. Via sociala medier kan företag och 

organisationer på ett kostnadseffektivt vis nå en stor publik och på så vis öka medvetenheten 

till och kommunikationen om varumärket, samtidigt som en interaktion med kunderna 

möjliggörs.(techterms.com) 

 

Förutsättningarna för marknadsföring av upplevelser har i tidigare kapitel diskuterats och lett 

till upptäckten av vikten av interaktiv marknadsföring eftersom en fysisk kärnprodukt saknas 

(Grönroos 2008:63ff). Virtuell interaktivitet via sociala medier kan kompletteras med annan 

marknadsföring; traditionella sätt att marknadsföra bidrar till ökad brand awareness och 

sociala medier bidrar till varumärkesbilden, det vill säga, brand image (Bruhn et al., 2012). 

Den interaktion som genereras av såväl organisationer som kunder bidrar till skapande av 

varumärken, något som kallas för co-creation och är en funktion av interaktion (Grönroos & 

Voima, 2012:133). Således har sociala medier förändrat hur vi gör affärer och Word of Mouth 

har därmed övergått till World of Mouth (Qualman, 2012:1). Innebörden av detta är att 

kunders spridning av information, har övergått från att föras från person till person vid fysiska 

möten till global spridning via sociala medier. Detta gör att information och åsikter om 

varumärken kan spridas oerhört snabbt och detta fenomen har skapat ett paradigm som 

förändrat ekonomin till något som kallas ”Socialnomics” (ibid. 2). Qualman illustrerar 

skillnaden melllan den traditionella ekonomins Word of Mouth och socialnomics World of 

Mouth i figur 1.1.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1. Difference between Word of Mouth and World of Mouth (Qualman, 2012:2). 
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I sammanhanget nämns två användningsbeteenden för sociala medier: som förebyggande 

beteende (Preventive) och som skrytande beteende (Braggadocian) (Qualman 2012:29ff). För 

företag innebär ett preventive behaviour att sociala medier tillåter företag att via sökmotorer 

och sociala medier undersöka sitt varumärkesnamn och upptäcka vad kunder skriver och 

således ha chansen att respondera på det som diskuteras, såväl på positiva som på negativa 

röster (ibid. s 31). Ett braggadocian behaviour beskrivs som underhållande och spännande, 

eftersom att det låter användarna att uppdatera sina liv, vilket har övergått till någon slags 

tävling om vem som lever ”coolast” (ibid. s 37). Det kan påstås att människor har slutat leva i 

den verkliga världen och enbart sitter vid datorerna och läser om andras liv men det föreslås 

att det är tvärtom; sociala medier tillåter människor att leva ut sina liv och sedan dokumentera 

detta live i den virtuella världen, s.k. ”reality social media” (ibid. 37f).  

 

För företag innebär ett braggadocian-beteende att produkter och tjänster kan skapas, vilka 

attraherar kunder som inte enbart vill associeras med varumärket utan till och med vill vara 

en del i skapandet av det (Qualman, 2012:37ff). Det föreslås att material som skapas och 

sprids av företag bidrar till den funktionella delen av varumärkesbilden medan 

användargenererat innehåll har en avsevärd inverkan på den så kallade hedniska (”njutnings-

”) varumärkesbilden (Bruhn et al. 2012). Via sociala medier kan kunder således ses som 

medskapare av varumärket men företag har även själva en aktiv del i medskapandet genom att 

engagera sig i virtuell interaktivitet med kunderna (Grönroos & Voima, 2012:133f).  

 

Den virtuella interaktion som sociala medier möjliggör, vad innebär det i en 

upplevelsekontext? Via sociala medier har MODO Hockey chansen att dels kontrollera vad 

som sägs om varumärket och dels låta sina fans vara en del av varumärket. Men hur är virtuell 

aktivitet via sociala medier en del av marknadsföring? Sociala medier föreslås som en del av 

the Promotion Mix, vilket är en del av marknadsföringsmixens komponent ”Påverkan” 

(Mangolda & Fauld, 2009:359). Sociala mediers roll är 1) en del av traditionell integrerad 

marknadskommunikation (IMC), där företag tillåts tala med kunder online och 2) unik, 

eftersom att kunder tillåts kommunicera med varandra (WoM) (ibid. 359f). Följande citat 

beskriver tydligt hur sociala medier påverkar marknadsföring, vilket ytterligare skulle kunna 

styrka den påstådda paradigm; Socialnomics, som förändrat sättet vi gör affärer på (Qualman, 

2012:1):  

 

”Conventional marketing wisdom has long held that a dissatisfied customer tells ten people. 

But that is out of date. In the new age of social media, he or she has the tools to tell 10 

million” 

 

Gillin, 2007:4 

 

Möjligheten i att kunder virtuellt kan kommunicera med varandra, representerar alltså en 

förlängning av traditionell WoM och benämns som ett hybridelement (Mangolda & Fauld, 

2009:359). Varför? För att traditionens marknadsföring där företag talar till kunder (IMC), 

kombineras med att kunder även talar med varandra (WoM) (ibid. s 359f). Frågan som 

företagsledningar kan ställa sig är: ”hur kan denna unika kommunikationskraft nyttjas till vårt 

företags fördel?” (ibid. 359).  

 

I denna studie definieras sociala medier som ett marknadsverktyg där företag kommunicerar 

med kunder och kunder med varandra, med innebörden att sociala medier har en 

hybridfunktion i marknadsföringsmixens promotionmix (Mangolda & Fauld, 2009:359f), ett 

faktum som kan ses som grund för skiftet från Word of Mouth till World of Mouth (Qualman 
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2012:1). Det kan diskuteras att sociala medier är en trend men stora koncerner såsom Coca-

Cola, Starbucks och Apple har insett vikten av world-of-mouth via och forskare hävdar att 

fenomenet är långsiktigt och här för att stanna (Keller, 2007:448).  
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2 Problembakgrund 
Inledningskapitlet beskriver relationsmarknadsföringens förutsättningar i upplevelseindustrin 

med sociala medier som marknadsföringsverktyg. Sociala medier beskrivs som ett fenomen 

som har förändrat spelreglerna på marknaden, något som medför både möjligheter och 

problem. Kapitlet utmynnade i en företagsekonomisk fundering: hur kan företag i 

upplevelseindustrin nyttja sociala mediers kraft? Detta kapitel syftar till att problematisera 

social media marketing (SMM) i den komplexa upplevelseindustrin med MODO Hockey som 

representant. Forskningsgapet påvisar studiens relevans och diskussionen utmynnar i den 

frågeställning som kommer att navigera författaren i forskningsprocessen.  

 

2.1 Problembild  

Upplevelsers karaktäristika  

Som redan diskuterats gör upplevelsers (tjänsters) opåtagliga karaktäristika att de inte kan 

lagras eller bedömas likt produkter, följaktligen lever MODO Hockey som upplevelseföretag 

ständigt med utmaningen att sälja alla tillgängliga biljetter innan de förloras, dessutom med 

pressen att leverera en konstant tjänstekvalitet (Grönroos, 2008:64f). Dessa två karaktäristika, 

opåtaglighet och icke konstant kvalitet, hur representerar de problem i upplevelseindustrins 

marknadsföring? Tjänsters opåtaglighet sätter krav på företag eftersom att kunder eftersöker 

konstant kvalitet (Kandampully & Butler, 2001:112). Zeithaml beskriver att opåtagligheten 

och den osäkra tjänstekvaliteten, bidrar till att kunder upplever en ökad risk när de köper en 

tjänst, jämfört med en produkt (1981:186ff). Minskat besökarantal på arenorna är till fördel 

för de TV-kanaler som sänder matcherna och MODO Hockey upplever problemet som 

kritiskt eftersom att organisationen blir ekonomiskt lidande av den intäktsförlust som en 

halvtom arena innebär (Östman, 2013). Därför skall undersökas hur organisationen kan bidra 

till att minska riskperceptionen och kompensera för upplevelsers karaktäristika.   

 

Relationer 

Trots insikten om upplevelsers karaktäristika utgör själva hockeymatchen ändå ett 

ofrånkomligt och okontrollerbart moment som kan ses som riskfyllt, eftersom att MODO 

Hockeys försäljnings- och marknadsenhet inte kan påverka vad som sker på isen (Östman, 

2013). Relationsmarknadsföringens grund bygger på processer med relationer, nätverk och 

interaktion som grund (Grönroos 2008:265) och företag kan skapa och vårda virtuella 

relationer med sina kunder (ibid. s 27). MODO Hockey eftersöker trogna fans, i både med och 

motvind, något som blir komplicerat när laget inte presterar och således utgör ett problem för 

marknadsföringen eftersom att den inte kan utlova vinst (Östman, 2013). Kan detta problem 

överbryggas av starka kundrelationer? Företag som vill skapa långsiktiga relationer med sina 

kunder bör satsa på att i interaktioner fördjupa banden och nå känslorna (Long-Tolbert & 

Gammoh, 2012). Därför skall författaren undersöka MODO hockeys relation till fansen och 

hur starka relationer kan skapas och vårdas. Detta kan sedan leda till ett stort antal med- och 

motgångssupportrar; eftersom att processkvaliteten – oavsett – matchutgång kan stimuleras 

via marknadsföring, så att även när det går tungt på isen kan fansen vara tillfredsställda med 

helhetsupplevelsen (Yang, 2012:964).    

 

Varumärke 

Vi har diskuterat (virtuell) interaktion som en viktig komponent i relationsmarknadsföring i 

upplevelseindustrin, något som väcker frågan: hur påverkar interaktion varumärken? Social 

media marketing (SMM) anses vara ”hett” och företag intresseras av att leverera 

varumärkesrelaterat innehåll som kunder delar med varandra, som ett sätt att öka räckvidden 

för meddelandet och samtidigt bekräfta sina kunder (Keller & Fay, 2012:1ff). Via 
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(1) 

Upplevelsers 
karaktäristik

a 

(2)  

Relationer 

(3) 

Varumärke 

medskapande interaktion förlängs konceptet från infrianden av löften till påverkan av kunders 

varumärkesperception, återkommande köp och relationsskapande; faktum som styrker vikten 

av interaktiv marknadsföring (Grönroos & Voime, 2012:147). Problematiken som uppstår 

gäller dels interaktion företag-kund och dels kund-kund: hur kan MODO Hockey initiera och 

hantera interaktion via sociala medier? Hur kan de uppmuntra kommunikation? Hur påverkar 

world-of-mouth varumärket? Hur påverkar varumärket fansens beteendenpå sociala medier? 

Studien ämnar undersöka hur supportars nyttjande av sociala medier kan föreslås påverka 

MODO Hockeys varumärke och hur organisationen kan nyttja detta till sin fördel.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1. Studiens problembild 

 

2.1.1 Forskningsläge  

För att påvisa forskningsbehovet och argumentera för studiens frågeställning och syfte, har 

författaren engagerat sig i sökandet efter de möjligheter som återfinns i upplevelseindustrin, 

med fokus på sociala medier inom svensk ishockey. Inom forskningen för tjänsters 

(upplevelsers) karaktäristika återfinns stora möjligheter eftersom att studier i de allra flesta 

fall berör vardagliga tjänster eller tjänster i allmänhet. MODO Hockey som idrottsförening 

och upplevelseföretag efterfrågar kunskap inom området, vilket således representerar en chans 

för denna studie. Fortsättningsvis, upplever författaren att relationer mellan kunder och 

företag inte har studerats i en upplevelsekontext såsom denna, och därmed återfinns en 

möjlighet i att studera idrottsvarumärkens relationer till sina supportrar. Vad gäller den tredje 

delen i denna studies definierade problembild, varumärke, återfinns också möjligheter. Detta 

eftersom att forskningen hittills inte sammanvävt sociala medier och idrott, med syftet att ta 

reda på hur upplevelsevarumärken påverkas av interaktion. För att sammanfatta 

forskningsgapet, återfinns intressanta möjligheter vad gäller denna studies problembild och 

därför kan denna studie komplettera det som redan gjorts och bidra såväl praktiskt som 

teoretiskt.    

 

Vilken riktning kommer denna studie att anta, med utgångspunkt i det rådande 

forskningsläget? För att ytterligare beskriva gapet har författaren funnit specifika 

forskningsförslag från vetenskapligt granskade arbeten. Härmed redogörs för de tre mest 

intressanta förslagen, vilka kan ses som ytterligare inspiration till denna studies ämnesval.   

 
1. Arzhilovsky och Priyatel (2012) genomförde ett examensarbete, där de undersökte vad 

som påverkar människor att välja att gå på en hockeymatch. Studien behandlar dock 

inte hur besökarantalet kan öka och lämnar därmed en öppning för att ta reda på hur 

sociala medier kan stimulera biljettförsäljningen.  

 

2. Forskning som berör hur ett upplevelseerbjudande i form av hockey kan förbättras, är 

genom en kandidatuppsats bedriven av Forsström och Li (2012) och gjordes med 

elitseriens Färjestads BK (FBK) som exempel. Studien levererar kunskap i hur 
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upplevelsen skall förbättras under matcherna men lämnar möjligheter för ytterligare 

studier gällande problematiken med fallande besökarantal och sociala mediers roll i 

problemlösningen.  

 

3. Den mest relevanta studien som hittades är en kandidatuppsats skriven av Nieminen 

(2012). Studien talar allmänt om idrott och sociala medier vilket skapar specifika 

frågor för specifika idrotter, vilket representerar en unik möjlighet för denna studie. 

För att förtydliga, citeras Nieminens fundering kring eventuell framtida forskning:  

”The study also raised some other questions, like how would it make the business different if 

there was a strategy planned for social media, or what will the future of social media bring 

along to the sports organizations? These questions could be studied as their own thesis 

subjects.” 

Nieminen, 2012 

2.1.2 Frågeställning  

Hur skall virtuell aktivitet och tjänsteutveckling hanteras för att maximera försäljning av 

biljetter i upplevelseindustrin?  

 

2.1.3 Syfte 

Det syfte som föreligger denna studie är att förstå hur upplevelseindustrin (teoretiskt) kan 

övervinna problemen med upplevelsers karaktäristika, relationer och varumärkespåverkan när 

relationer skapas och vårdas via interaktion. Målet är att sedan (praktiskt) skapa en strategi för 

hur sociala medier ska användas, uppmuntras och utvecklas för att generera ökad försäljning 

vad gäller biljetter och under match. Detta tillsammans med en plan för hur klubbens tjänster 

ska utvecklas och marknadsföras såväl på nätet som på arenan, ämnas bidra med ökad 

försäljning och ökat värde i varumärket MODO Hockey.  

 

2.2 MODO Hockeys roll   

Som uppdragsgivare bistår klubben med sin tid och vilja till förändring. Därför är författaren 

en del av verksamheten veckovis under våren, genom att besöka Fjällräven Center såväl på 

matchdag som ”vanlig” dag. Syftet är att ta del av organisationskulturen och skapa sin egen 

uppfattning om dess möjligheter och utmaningar. Målet är att författaren ska få en 

förstahandsförståelse för företaget, och således kunna arbeta fritt och inte blockeras av 

medarbetarnas tidigare erfarenheter. Klubbens roll är att finnas till hands vid frågor och 

funderingar, men inte styra författaren. Därför togs tidigt beslutet att författaren skulle få fria 

händer, vilket innebär att MODO Hockey kan ses som en uppmuntrande kraft och inte en 

styrande järnhand. Detta påverkar studien på det vis att författaren kan söka problem och 

lösningar allteftersom, och inte hämmas av en förbestämd agenda från MODO Hockey. 
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Inledning & 
problem 

•Hockey, marknadsföring  och sociala medier i upplevelseindustrin 

•Problembild: upplevelsers karaktärtistika, relationer, varumärke 

•Frågeställning och syfte  

 

Metod 

•Ämnesval & förförståelsens betydelse  

•Social kontruktion, hermeneutik, deduktion  

•Fallstudie: kvantitativ metod  

Genomförande 

•Webenkät 

•Facebook-grupp  

 

Resultat & 
analys 

•Deskriptiv analys 

Slutsatser & 
Rekommedation 

•Svar på frågeställning och förslag på strategi 

2.3 Studieprocessen 
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3 Vetenskaplig metod 
Inledningen och problemformuleringen har bäddat för denna del, vilken kommer definiera 

och diskutera studiens ”glasögon”. Då denna studie har en vetenskaplig utgångspunkt krävs 

en argumentation kring de val som gjorts och hur de påverkat studieprocessen. Således 

behandlar kapitlet ämnesval och författarens förförståelse tillsammans med applicerad 

forskningsfilosofi, med syftet att tydliggöra studiens natur och förutsättningar för metod och 

tolkning. Kapitlet avslutas med en djupgående källkritik för att förbättra studiens kvalitet och 

påvisa författarens medvetenhet om undersökningens begränsningar och möjligheter.      

 

3.1 Ämnesval  

Det är av betydelse att avgränsa det teoretiska område som skall studeras eftersom att 

utbildningars vetenskapliga arbeten syftar till djupgående förståelser i ett ämne, inte 

omfattande och breda insikter (Ejvegård 2003:28). Dessutom bidrar en avgränsning till att 

arbetet blir mer greppbart och lämpligt för tidsbegränsande projekt som detta (ibid. s 28). 

Valen bör vara rationella och argumenterade för (ibid. s 28f) och det är av vikt att det finns en 

självreflektion så att forskaren vet varför denne agerar som den gör och hur det påverkar 

ämnet och den rådande studien; så att författaren sedan förstår hur kunskap skapats och vad 

det mer exakt berör inom ämnesområdet (Arbnor och Bjerke, 2008:35). Författaren bör även 

se sin egen roll i projektet för att kunna utvärdera kunskapen (ibid. s 35).  Genom att redogöra 

för studiens avgränsningar och begränsningar ämnar författaren argumentera för sina val, och 

påvisa en medvetenhet för vilken roll denne har. Syftet är också att bidra med en förståelse för 

hur studien formas på grund av dessa val. Genom den diskuterade förförståelsen kan läsaren 

bilda sin egen uppfattning kring författarens roll i hela forskningsprocessen.  

 

3.1.1 Avgränsningar och begränsningar   

Då författaren studerar på Service Management-programmet med marknadsföring på 

avancerad nivå är marknadsföring inom tjänstesektorn en naturlig och medveten 

företagsteoretisk avgränsning. Anledningen till varför upplevelseindustrin är vald beror dels 

på författarens erfarenheter och intressen, dels på det kunskapsbehov som återfinns. Att 

sociala medier är det intressanta nyckelverktyget för marknadsföring har sin förklaring i att 

marknaden förändrats av dess uppkomst och att många företag, inte minst i 

upplevelseindustrin, famlar i mörkret vad gäller användningen. Genom att betrakta idrott som 

en upplevelse genomförs studien tillsammans med svenska Elitseriens ishockeyklubb MODO 

Hockey med intentionen att bidra med inspiration till hela upplevelseindustrin. Eftersom att 

arbetet skrivs på uppdrag utgör det en begränsning till enbart en organisation och författaren 

är medveten om att detta val påverkar studiens natur och utgång. Den roll som forskaren har 

är att samla data som reflekterar problembilden och sedan tolka den och ge rekommendationer 

till MODO Hockey; forskningsprocessen bör således göras med öppet sinne eftersom att en 

förförståelse finns och således kan utestänga relevanta aspekter.   

    

3.1.2 Crowdsourcing  

Författaren vill härmed lyfta Web 2.0-fenomenet Crowdsourcing, vilken i denna studie är en 

medveten avgränsning vad gäller (teoretisk) metod. Detta stycke syftar till att kort redogöra 

för vad fenomenet är, dess koppling till detta projekt och varför metoden inte nyttjats av 

författaren. Den diskussion som inledningsvis byggde upp en förståelse för sociala mediers 

revolutionerande inverkan på hur vi marknadsför våra verksamheter (Qualman, 2012), lägger 

grund för diskussionen om Crowdsourcing som ytterligare en Web 2.0-trend med påverkan på 

affärsmetodik och även synen på problemlösning (Whitla, 2009). Den intelligens som finns 



 

12 

att tillgå i den stora massan av människor rör alla möjliga branscher och kompetenser, därför 

ses metoden som en revolutionerande nyckel till en extra lyckosam problemlösning i 

affärsverksamheter (ibid.).  

 

Metoden outsourcar problemlösning vad gäller alltifrån produktutveckling till 

reklamkampanjer; begreppet myntades av Howe och Robinson i mitten 2000-talets första 

decennium (Howe, 2006; Sharma, 2010:3). Crowdsourcing beskrivs som en ny, webbaserad 

affärsmodell med syftet att skörda kreativa lösningar från den stora kunskapsbank av 

intelligens som återfinns i oss människor (Brabham, 2008). Detta innebär att en skara 

människor, kunder och andra, via onlineforum ges i uppgift att lösa företags olika problem 

och erhålla viss ekonomisk ersättning (Whitla, 2009). Denna typ av idé-alstring anses vara en 

effektiv och innovativ problemlösningsmetod, inte minst i ideella föreningar (Brabham, 

2008), därför tar författaren i denna studie upp fenomenet eftersom att kostnadseffektivitet är 

en prioritet för MODO Hockey och för att sociala medier som fenomen är en 

huvudingrediens. Således hade Crowdsourcing kunnat vara behjälplig i MODO Hockeys 

problemsituation med kostnadseffektivitet och hög innovation som fördelar, med syftet att 

knäcka nöten om de fallande publiksiffrorna med sociala medier som 

marknadsföringsverktyg. Dock valdes en annan väg med anledning av att perspektivet valts 

från MODO Hockeys sida och författaren vill arbeta deduktivt med spännande och relevanta 

teorier som ram. Om mer tid och vidare forskningsmöjlighet hade varit till förfogande hade 

denna studies syfte, frågeställning och mål med fördel kunnat gynnas av Crowdsourcing-

trenden som revolutionerande metod; och induktion som angreppssätt för att skapa nya teorier 

om Crowdsourcing och dess revolutionerande karaktär – i en bransch som är ständigt 

föränderlig och innovativ.   

 

3.2 Förförståelse  

Utan förförståelse skulle vi inte kunna veta vad som kräver vår uppmärksamhet och vi skulle 

således famla i mörkret; lite som att ha en karta utan kompass (Gilje & Grimen, 2007:179). 

En förståelse för förförståelsen syftar till att överbrygga gapet mellan författarens 

verklighetsbild och aktörernas verklighetsbild så att kunskapen bidrar med relevans (Arbnor 

& Bjerke, 2008:182).  

Det anses viktigt att förstå att alla samhällsforskare tar med sig en förförståelse inför alla 

studier och dess tolkningar, något som bör formuleras och förstås (Wallén, 1996:33). Det är 

relevant att som forskare vara vaksam på det faktum att det inte alltid finns en medvetenhet 

kring den egna förförståelsen och dess påverkan på studien (Gilje & Grimen, 2007:183). Det 

kritiskt att se sin förförståelse som holistisk, det vill säga, att alla olika delar bör hänga ihop 

och skapa mening, annars upplever människan i fråga ett livskaos och har svårt att se 

meningar och sammanhang (ibid. s 184). Fortsättningsvis skall nämnas att en förförståelse 

aldrig är konstant utan hela tiden förändras med influenser från nya situationer och människor 

och detta är nödvändigt för att vi ska kunna leva med och förstå andra människor (ibid. 184). 

Under studiens gång kommer sedan en förståelse för ämnet att skapas, av författaren 

tillsammans med aktörerna, på ett vis som bygger på reflektion kring kunskapsskapandet 

(Arbnor & Bjerke, 2008:184). Det poängteras att såväl medveten som omedveten 

förförståelse och fördomar påverkar tolkning och att föreställningar grundar sig i forskarens 

sociala bakgrund, utbildning och praktiska erfarenheter (Johansson-Lindfors, 1993:25f), 

exempelvis språkförståelse, trosuppfattningar och personliga erfarenheter (Gilje & Grimen, 

2007:180).  
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3.2.1 Språk och kommunikation 

Vad spelar ord för roll? Det anses av vikt att behärska språk eftersom att de ger 

förutsättningar att förstå olika begrepp i olika situationer (Gilje & Grimen, 2007:179). Med 

detta menas att aktören, i detta fall studiens författare, ser världen genom sitt eller sina 

språk(s) perspektiv (ibid. s 180), vilket har betydelse för vad personen ser, uppfattar och hur 

denne agerar (ibid. s 182). Författaren är född och uppvuxen i ett av västvärldens mest 

utvecklade länder (Sverige), med svenska som modersmål. Eftersom att landet tidigt utbildar 

sina invånare i både andra- och tredjespråk, har författaren gedigna kunskaper i både engelska 

och tyska. Åtta månaders arbete i Australien och fyra månaders studier i Kanada är 

bidragande till språkkunskapernas djup, något som är författaren behjälplig då stor andel av 

den inlästa litteraturen är på engelska och därför bidrar med goda, språkliga 

tolkningsförutsättningar. Tidsbegreppet är linjärt vilket även det påverkar perspektiv och 

tolkningar i studien (ibid. 182). Språkliga begrepp har, för att förtydliga, betydelse för 

kommunikationen och tolkningen av olika situationer (ibid. 182). Då denna studie inriktar sig 

på interaktiv marknadsföring innebär det att den kommunikativa förförståelsen påverkar 

författarens tolkning på det vis att ord och begrepp granskas för att finna svar på vilken typ av 

kommunikation kunder vill ha med upplevelsevarumärken och hur dessa påverkas av ordets 

kraft. Denna språkutveckling sker sedan kontinuerligt under studiens gång för att hitta ord och 

lämplig kommunikation som får aktörerna att gestalta sina upplevelser på ett vis som bidrar 

med värdefull information för forskningssyftet (Arbnor & Bjerke, 2008:184f). Eftersom 

marknadsföring och sociala medier är kommunikativa verktyg, och att information för studien 

samlas via kommunikation, påverkar författarens språkkunskaper studiens utformning och 

tolkning.    

 

3.2.2 Social bakgrund  

En persons upplevda världssanningar bidrar till vad denne anser vara självklart och vad som 

känns komplicerat (Gilje & Grimen, 2007:182). Detta definierar sedan problemsituationer och 

påverkar hur vetenskapliga teorier behandlas (ibid. s 182) där de uppfattade vetenskapliga 

problemen ses som något som strider mot föreställningarna om ett fenomens natur (ibid. s 

183). Denna aspekt är viktig för att det påverkar vad forskaren ser som ett problem och vilken 

ståndpunkt denna antar i sammanhanget (ibid. s 182). Tolkningar av sanningar är även 

beroende av hur människan ser sin värld; bara som saker och andra människor eller som något 

med mening kring sin egen existens? (Hartman, 1998:13). Författaren lever inte efter någon 

religiös tro, även om det svenska samhället är influerat av många olika kulturer och religioner. 

Författaren är av åsikten att naturvetenskapen möjligen kan förklara jordens uppkomst men att 

något vi ännu inte har svar på finns som en underliggande kraft; det finns en ännu okänd, 

subjektiv mening med vår existens. Vidare anses av denna studies forskare att varje individ 

har en fri vilja med möjlighet till att skapa egen livsmening; och att detta är en viktig 

förutsättning för beteendevetenskapen och sociala fenomen. Andra åsikter som formar 

författarens trosuppfattning är tron på att människan är god och kapabel att leva tillsammans 

med andra i harmoni. Denna studie påverkas på det vis att människors beteenden och sociala 

fenomen tolkas med grunden att vi väljer våra liv och hur vi interagerar med företag och dess 

varumärken.  

 

Fortsättningsvis har författaren vuxit upp i en småstad med en stor hockeyfamilj och släkt, 

vilket innebär stor bekantskap med och insikt i Sveriges hockeykultur. Insikten rör både 

spelarperspektivet och engagemanget bakom verksamheten. Att nämnas bör, är att MODO 

Hockey är en av klubbarna som författarens familj har följt under åren, vilket skulle kunna 

betyda att det finns en påtaglig risk för blockering av kunskapsflödet. Å andra sidan är all 
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hockey och idrott i allmänhet det stora intresset och författaren är angelägen om att det 

svenska föreningslivet i stort skall utvecklas; med följden att författaren anstränger sig för att 

behålla objektivitet och rationalitet för att gynna industrin. Ett stort reseintresse och 

erfarenheter av att bo i Australien och Kanada, har gett författaren många erfarenheter med ett 

internationellt perspektiv, vilket bidrar med nya influenser. Gällande studiens sociala medier 

finns en naturlig vana som kan förklaras av att författaren är född i slutet av 80-talet och 

därmed har sett utvecklingen från den traditionella Internet-användningen till användningen 

av dagens sociala medier.  

 

3.2.3 Utbildning och praktiska erfarenheter  

Alla människor har olika erfarenheter i bagaget vilket gör att vi tolkar våra egna och andras 

handlingar på olika sätt (Gilje & Grimen, 2007:183). Det definierar också hur vi litar på och 

umgås med andra människor i samhället, något som är betydande eftersom att det påverkar 

vårt perspektiv (ibid. s 183). En individs teoretiska kunskaper kan via praktiska erfarenheter 

generera i problem som kan lösas via reflektion: ”vad är rätt, vad är fel?” (Johansson-

Lindfors, 1993:26).  

 

Som Service Management-student inne på åttonde terminen med specialisering inom 

marknadsföring finns djupa kunskaper kring tjänsteorganisationer, tjänstemarknadsföring, 

interaktiv marknadsföring, relationsmarknadsföring och kundfokus – fenomen som är 

betydande i sammanhanget och introducerades redan under första terminen (HT 2008). 

Författarens teoretiska kunskap har under åren utvecklats med hjälp av praktiska erfarenheter 

såsom arbete på bank, kommunal näringslivsverksamhet, ideellt engagemang i 

studentföreningar och avancerade marknadsföringsstudier med stark näringslivsanknytning i 

hockeymeckat Toronto, Kanada. Forskaren upplever att teori och praktik inte alltid 

synkroniserar, vilket har gjort att kunskapen utvecklats enormt.  

 

Författarens totala förförståelse definierar den ryggsäck som studien bär, vilken potentiellt 

kan bidra med behjälpliga föreställningar om såväl teori som praktik (Johansson-Lindfors, 

1993:25). Det som skall beaktas är att författaren säkerligen bär på blockerande fördomar, det 

vill säga, att slutsatser dras redan innan studien är genomförd och således bidrar till att vissa 

aspekter stängs ute (ibid. s 25f). Det är viktigt att författaren arbetar med ett öppet sinne för 

att inte missa viktiga kunskapsbidrag och eftersom att det finns en uttalad förförståelse i detta 

sammanhang planeras att aktivt arbeta med att inte blockera kunskapsflödet i 

teoribehandlingen och betydelser av resultattolkning.    

 

3.3 Forskningsfilosofi  

 

3.3.1 Världssyn 

En grundläggande forskningsfråga i samhällsvetenskapen är ontologi och berör hur sociala 

enheter skall uppfattas: som objektiva eller konstruerade (Wallén, 1996:13ff)? Objektivism 

som utgångspunkt innebär att sociala beteenden och händelser benämns som bortom vår 

kontroll och anses vara oberoende av de sociala aktörerna i den sociala kontexten (Bryman & 

Bell, 2005:33), där synsättet är analytisk med antagandet att verkligheten är objektiv (Arbnor 

& Bjerke, 2008:70). Författarens förförståelse vittnar om att författaren tror att människan 

skapar sitt eget liv och att denne tillsammans med andra konstruerar och justerar sociala 

företeelser; vilka anses vara ständigt föränderliga (Bryman & Bell, 2005:34). Detta synsätt 

antar att verkligheten är en social konstruktion (Arbnor & Bjerke, 2008:70) och därmed kan 
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hävdas att en organisation inte är tvingande, utan snarare skapas och justeras tillsammans med 

människorna i den (Bryman & Bell, 2005:34) något som är relevant i studien eftersom att den 

skall studera sociala fenomen och beteenden. Det just nämnda är en viktig utgångspunkt i 

sammanhanget. Antagandet är att sociala enheter utgör en sociomateriell – inte materiell – 

verklighet, där sociala fenomen är det intressanta och påverkbara av andra människor och 

sociala fenomen såsom interaktivitet och sociala medier (Johansson-Lindfors, 2008:39), 

frågan är enbart på vilket vis och hur det kan påverkas av företag. Med denna världssyn 

betraktas MODO Hockeys fans och potentiella fans subjektivt som medskapare av företeelsen 

sociala medier och dess påverkan på kontexten, tillsammans med organisationen och dess 

spelare, ledare och medarbetare.   

 

3.3.2 Kunskapssyn    

Att världssynen är av konstruerande natur har redogjorts för, men hur ser författaren på 

kunskap? Epistemologi handlar om vad som är accepterat som kunskap och om 

naturvetenskapen och samhällsvetenskapen ska eller bör studeras med samma principer 

(Bryman, 2012:27). Antipositivism antyder att socialvetenskapens ämne – människor och 

samhället – har grundfattande skillnader från naturvetenskapen och inte alls kan generaliseras 

med samma principer (ibid. 28). Eftersom att denna studie i enlighet med 

samhällsvetenskapens karaktäristika rör sociala fenomen och beteenden är naturvetenskapens 

objektiva materiella verklighet inte applicerbar (Johansson-Lindfors, 1993:39f). Därför har 

den så kallade hermeneutiken blivit vedertagen inom samhällsforskning eftersom att den 

försöker förstå människobeteenden, inte enbart hitta en naturvetenskaplig förklaring (Bryman, 

2012:28). Kunskap för hermeneutiker handlar således om att förstå genom beskådning av 

aktörerna i den sociala konstruktionen, inte om förklaring av objektiva enheter (Arbnor & 

Bjerke, 2008:62f).  Förförståelsen beskriver författaren som samhällsvetare vilket har lett till 

världssynen om social verklighet som konstruktion, vilket vittnar om att författaren är 

hermeneutiskt inriktad. Betydelsen för det är att beteenden och förekomster kommer att tolkas 

med syftet att finna betydelser och inte återge påstådda fakta (Johansson-Lindfors, 1993:44ff).  

 

3.4 Angreppssätt  

Det finns många marknadsföringsteorier inom problembildens områden och i sammanhanget 

är det relevant att undersöka dessa i upplevelseindustrin med fokus på sociala medier som 

verktyg för ökad biljettförsäljning. Detta innebär en deduktiv utgångspunkt, med betydelsen 

att forskaren tar tidigare forskning och kunskap i beaktning för att sedan beskriva gällande 

teorier med tolkning av de nya empiriska resultat som uppdagas (Wallén, 1996:47f ). 

Nyttjandet av teorierna anpassas till forskningssyftet och processen utformas så att forskaren 

på ett korrekt sätt kan samla in relevant data som passar den teoretiska referensramen 

(Bryman 2012:24). I en induktion är relationen det omvända; efter observationer har gjorts 

tillämpas teoriutformningen (Arbnor & Bjerke, 1994:107f). Författaren arbetar deduktivt i 

denna studie eftersom att intentionen är att försöka förstå huruvida accepterade 

marknadsföringsteorier kan appliceras i upplevelseindustrin och dess sociala medier och 

tjänsteutformning, med MODO Hockey som uppmärksammad organisation. Sociala medier 

och människors beteenden ses som sociala fenomen, vilka i forskning kan beskrivas för att ge 

ökad förståelse för fenomenet och förstå samband mellan olika variabler och företeelser 

(Johansson-Lindfors, 1993:55).   

 

Deduktion   slutsatser om teori  verklighet 
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3.5 Metodval 

Det kan argumenteras för att en hermeneutisk kunskapssyn (subjektiv) är en förutsättning för 

en induktiv metod medan en positivistisk kunskapssyn (objektiv) förespråkar en deduktiv 

metod (Johansson-Lindfors, 1993:55). Då denna studie utgår från teorier är utgångspunkten 

deduktiv och för att detta skall vara möjligt behöver teorierna empiriska resultat som kan 

avgöra om den definierade referensramen kan sägas gälla eller inte. Går detta ihop med 

kunskapssynen och världssynen? Denna studie är en fallstudie med syftet att använda MODO 

Hockey som exempel och därigenom få tillgång till praktisk information som kommer att 

bidra till slutsatser och rekommendationer kring en teoretisk referensram; detta innebär att 

deduktion kan sägas vara berättigad (ibid. s 55ff). Deduktionen kommer utmynna i en 

förståelse som rekommendationerna grundas på. Ett ”fall” benämns som något särskilt utvalt, 

som en organisation eller en specifik händelse (Bryman & Bell, 2005:71). En stor fördel som 

ges med en fallstudie är att ett enda fall kan studeras djupgående för förståelse (ibid. s 71), 

något som passar i sammanhanget eftersom att arbetets uppdragsgivare är organisationen 

MODO Hockey och syftet innebär förståelse. En möjlig nackdel med fallstudier är att 

eftersom resultaten gäller enbart ett fall kan en generalisering vara svår (ibid. s 508). Dock 

anses det relevant och att föredra att välja fallstudie som metod om undersökningen gäller 

aktuella händelser (Johansson-Lindfors, 1993:23) och sociala medier som fenomen och 

hockeyindustrins bekymmer i allmänhet, är i allra högsta grad relevanta. Dessutom upplever 

uppdragsgivaren dess specifika problembild som angelägen; argumentationen anses av 

studiens författare därför stark. Tilläggande anses forskningsbidraget vara viktigt eftersom det 

finns en signifikant kunskapslucka (Yin, 2007:190), och ett uttalat behov av kunskapen i 

upplevelseindustrin.   

 

Trots att kvalitativa metoder är vanligt förekommande i fallstudier, ska de aldrig misstas som 

en synonym för en fallstudie, eftersom att enbart kvantitativa metoder är lika tillåtna (Yin 

2008:32f). En fallstudie kan innebära en rad olika datainsamlingsmetoder, alltifrån 

kvantitativa enkäter till kvalitativa djupintervjuer (Merriam, 1994:24) och författaren har 

beslutat att använda enbart kvantitativ metod med enkät som mätinstrument (Bryman & Bell, 

2005:505). Kvantitativ forskning ses som ”beskrivande” med syftet att bidra med kunskap 

som i största möjliga mån ska kunna projiceras på en enhet eller population (Churchill, 

2010:107). Det kan argumenteras för att kvantitativ forskning har ett förklarande fokus likt 

naturvetenskapen, men då syftet kräver att resultaten ska kunna generaliseras är metoden 

argumenterad för även inom samhällsvetenskapen (Bryman, 2011:168). Den kvantitativa 

metoden bidrar till kunskap om proportioner, gällande nuvarande och framtida beteenden 

(Churchill et al., 2010:107), något som är förenligt med frågeställning och syfte i studien.        

 

Vidare argumentation för det aktiva valet att genomföra en fallstudie med kvantitativ metod, 

betonar att syftet kräver en datainsamling som kan kvantifieras för att en generalisering ska 

kunna vara möjlig; något som inte kan göras med enbart kvalitativa metoder eftersom att de 

genererar insikter som inte kan projiceras på samma vis (Churchill et.al, 2010:79ff). Om detta 

projekt hade haft en större tidsram hade en kombination av kvalitativa och kvantitativa 

metoder kunnat vara aktuell eftersom att de två metoderna kompletterar varandra (Bryman & 

Bell, 2005:505f). För att sammanfatta, kan fallstudier beskrivas som omfattande 

beskrivningar med många typer av iakttagelser om få sociala enheter (Johansson-Lindfors, 

1993:63f), något som passar med MODO hockey som uppdragsgivare; de har ett problem 

som de vill ha hjälp med och det görs med många iakttagelser via kvantitativt verktyg. Att en 

fallstudie fokuserar på ett enda fall anses försvarbart vid kritiska undersökningar av teorier 

samt när forskningen berör unika företeelser (Yin 2007:67). Författaren anser att det är 

kritiskt att undersöka studiens valda teorier eftersom att de dels berör en relativt ung social 
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företeelse (sociala medier) och att organisationen MODO hockey har ett bekymmersamt 

problem som kan ses som relativt unik eftersom att ingen annan klubb har exakt samma 

förutsättningar och supportrar. Om en fallstudie har en deduktiv strategi finns en stark tendens 

till huvudsaklig kvantitativ metod vilket åter argumenterar för författarens val att välja en 

deduktion med fallstudie som design och kvantitet som metod (Bryman, 2011:76).   

 

3.6 Studiens perspektiv 

Eftersom att syftet är betonat på förståelsen kring beteenden och attityder, samt hur 

marknadsföringsstrategier, med sociala medier som verktyg, kan påverka dessa med 

förhoppningen om att öka biljettförsäljningen är detta projekts primära perspektiv från 

MODO Hockeys sida. Den hermeneutiska synen gör att problembilden kommer att ses med 

tolkning av sociala fenomen där MODO Hockey skall förstå hur sina fans interagerar och hur 

de generellt sett vill interagera med varumärket. Deras behov och intentioner beaktas i 

strategiutformning. När antas att en supporter är kund, vid köp och konsumtion eller mellan 

dessa tillfällen? Relationsmarknadsföring fokuserar på relationer, något som ses som en 

process; därför är supportern alltid kund så snart en relation skapats, oavsett om supportern 

köper något vid kommunikationen med varumärket eller ej (Grönroos, 2008:49).  

 

3.7 Litteratur 

Den litteratur som använts har bidragit till en övergripande förståelse för problemsituationen 

och bistått med insikter kring förutsättningarna i upplevelseindustrin. Att beakta är att litterära 

källor ofta anses som direkta ursprung till kunskap, något som kritiseras eftersom att 

skapandet av sanningar anses mer komplexa än så; källor benämns som byggmaterial till 

kunskap och ju bättre material desto bättre kunskapsbyggnad (Thurén, 2005:11). Författaren 

kommer diskutera kvaliteten på de använda källorna i denna studie och huruvida de bidrar 

med en stark stomme eller inte, vilken ämnas bidra med kunskap för sociala medier i 

upplevelseindustrins löpande verksamheter. Det finns ett antal principer som kännetecknar 

källkritik (äkthet, oberoende, tidssamband, tendensfrihet) (ibid. s 13f), vilka efter 

redogörandet av litteratursökningsprocessen kommer diskuteras såväl allmänt som mer 

djupgående kring den teoretiska referensramens vetenskapliga artiklar.  

 

3.7.1 Litteratursökning  

För att erhålla insikter i ämnet med relation till problembilden (upplevelsers karaktäristika, 

relationer, varumärke) har författaren involverat sig i sökandet efter forskning på området 

virtuell interaktion i upplevelseindustrin i allmänhet och idrottsvärlden i synnerhet. 

Sökmotorn Google har använts flitigt i sökandet efter forskningsgap och grundläggande 

förståelse, men framförallt har sökningar gjorts i de gedigna databaserna DiVa.se och 

uppsatser.se. Umeå Universitetsbiblioteks databaser har tillsammans med Google frekvent 

nyttjats för att finna (peer-reviewed) vetenskapliga artiklar med ändamålet att bygga upp 

kunskap kring problembilden samt att bistå med högkvalitativa teorier till den teoretiska 

referensramen.  

 

Sökord som använts är bland andra: Sociala Medier, Idrott och Marknadsföring, 

Marknadsföring, Upplevelser, Upplevelseindustri, Sports Marketing, Service Experience, 

Experience, Experience Quality, Service Intangible, Co-Creation, Brand Loyalty, Brand Co-

Creation, Interactive Marketing. Sökorden fick ofta relevanta träffar på artiklar som 

publicerats i journaler som Journal of Marketing Research, Journal of Marketing, Journal of 

Advertising, Journal of Advertising Research, Journal of Services Marketing samt Journal of 

Product and Brand Management. Dessa journaler anses av författaren vara allmänt 
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tillförlitliga och fyllda med viktig och relevant information i ämnet, med såväl teoretisk 

anknytning som empirisk grund.  Författaren har medvetet, i den utsträckning som är möjlig, 

försökt finna förstahandskällor i nyttjandet av litteratur eftersom att det minskar 

tolkningsmisstag. Att nämnas bör också att studiens forskare funnit en stor andel av sina 

använda källor genom att läsa andras verk och dess hänvisningar; och således givits en 

fingervisning på vilka forskare som är kvalificerade och skickliga i de olika områden som 

problembilden berörs av. Detta har bidragit till en tidseffektiv alstring av förståelse kring 

vilka artiklar och arbeten som är frekvent citerade och således utgör ett accepterat fundament i 

ämnets kunskapsbank (Ejvegård, 2003:45).  

 

Med problembilden som grund valdes under litteratursökningen tre riktningar för att fokusera 

på forskning som kan bidra med en lösning till studiens definierade problem. Således utgörs 

ramen av teorier och studier som rör 1) Upplevelsers karaktäristika, 2) Relationer och 3) 

Varumärke.  Författaren valde att låta tre vetenskapliga artiklar, en för varje område i 

problembilden, vara grunden till den till den teoretiska referensramen. Detta innebär att 

kapitel 5 diskuteras med tre artiklar som ramverk, vars argument och innehåll styrks av annan 

forskning inom de aktuella områdena. Genom att referera till andra forskare ämnar författaren 

skapa en stabil och trovärdig ram som sedan kommer utgöra grunden till undersökningens 

genomförande. De tre artiklar som nyttjats i ramen ökar denna studies validitet eftersom att de 

frågor som mäts där, har inspirerat författarens egen utformning av mätinstrumentet. De tre 

artiklar som utgör grundstommen i referensramen är:   

    

1. Upplevelsers karaktäristika: Jay Kandampully och Liam Butler, Service 

Guarantees: a Strategic Mechanism to Minimize Customers’ Perceived Risk in Service 

Organization (2001).  

 

2. Relationer: Sylvia J Long-Tolbert och Bashar S. Gammoh, In good and bad times: 

the interpersonal nature of brand love in service relationships (2012). 

 

3. Varumärke: Christodoulides, George; Jevons, Colin; Jennifer, Bonhomme. ”Memo to 

Marketers: Quantitative Evidence for Change:   How User-Generated Content Really 

Affects Brands” (2012). 

 

 

3.7.2 Källkritik  

Svenska Hockeyligan AB är en organisation som tillhandahåller information om Elitseriens 

alla lag, där lagen är aktieägare. På hemsidan hockeyligan.se presenteras statistik som 

författaren använt i det inledande kapitlet. Statistiken kan anses vara användbar och trovärdig 

eftersom att företaget objektivt samlar information utan att gynna någon klubb mer än någon 

annan. MODO Hockey själv står för information gällande deras verksamhet, något som inför 

denna studie hämtats från årsredovisning, affärsplan och hemsida. Då företaget granskas vid 

revision varje år anses informationen vara tillförlitlig och bidra med äkta uppgifter. Även 

Nationalencyklopedin har tillhandahållit med statistik som anses vara tillförlitlig eftersom att 

det är ett uppslagsverk (Ejvegård, 2009:71). Inledning och problembakgrund innehåller också 

litteratur i form av kursböcker och vetenskapliga artiklar. Källorna kritiseras i kommande 

stycken efter de principer som i kapitlets inledning redogjorts för.  

 

Gällande äktheten anses att artiklarna som använts är reliabla, med andra ord, kunskapen är 

vad den utger sig att vara (Thurén, 2005:19) med motiveringen att de är vetenskapliga och 

granskade (peer-reviewed) innan publicering. De kursböcker som nyttjats har tidigare använts 
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under författarens studiegång och eftersom de ingått i akademiska kurser anses de vara 

teoretiskt användbara och pålitliga. Det är dock av vikt att inse att risk för förfalskade källor 

ändå alltid finns, därmed bör allt som känns ologiskt eller besynnerligt kollas upp ytterligare 

(Ejvegård, 2009:71) och detta har genomgående beaktats. Oberoendekravet uttrycker att 

primärdata och förstahandskällor alltid är att föredra, något som författaren aktivt arbetat med 

att försöka uppfylla eftersom att information som lämnar ursprungssammanhanget annars lätt 

kan missförstås (ibid. s 71). Sekundärdata behövs dock för att bygga upp en förståelse medan 

eventuella andrahandskällor sparsamt nyttjats och primärdata bidrar med unik information för 

ett unikt fall, i sammanhanget via en kvantitativ webenkät (kapitel 6).  

 

Det färskhetskrav som föreligger berör tidssambandet mellan källans ålder och tiden för 

nyttjandet av den, där principen förespråkar att nyare källor är bättre än äldre (ibid. s 72). Då 

denna studie rör sociala fenomen, vilket är ett relativt nytt fenomen, innebär detta att källorna 

i allmänhet ligger nära i tiden och således till största del uppfyller principens kriterier. 

Tendenskravet berör det faktum att partiskhet kan påverka källans användning eftersom att 

olika forskare kan ha olika intressen för forskningen (Thurén, 2005:82). Därför bör forskare 

beakta att partiskhet är vanligt och leder till att teoretiska arbeten bör granskas med en kritisk 

utgångspunkt (ibid. s 82). I denna studie beaktas att källorna är inriktade på marknadsföring i 

allmänhet och således undersöker vad som i den skolan anses vara relevant, vilket skulle 

kunna innebära att insikter som andra ämnesforskare skulle ha upptäckt försummas. Å andra 

sidan är denna studies syfte företagsekonomiskt med marknadsföring som inriktning, vilket 

betyder att sådana insikter är eftersträvansvärda och berättigar nyttjandet av källorna. I 

följande stycken diskuteras djupgående de huvudsakliga sekundärkällorna (vetenskapliga 

artiklar) som författaren utgått från i den teoretiska referensramen, med problembilden som 

fundament.    

 

Upplevelsers karaktäristika  

Teorin om Service Guarantees (Kandampully & Butler) kommer från en vetenskaplig artikel, 

vilken är skriven av Jay Kandampully, Australiensk professor på UQ Business School tillika 

journalens redigerare, och Liam Butler, Nya Zeeländare som arbetar med Personal Customer 

Services på Inland Revenue i Wellington (2001:112). Denna studies författare anser att såväl 

teoretisk som praktisk expertis bidragit i skapandet av Kandampully och Bulters 

högkvalitativa artikel, vilken i allra högsta grad blivit citerad av andra forskare. Artikelns 

syfte var dels att ta reda på hur kunders köpbeteenden påverkas av implementerandet av 

Service Guarantees (ibid. s 112), något som i detta sammanhang är relevant eftersom att 

frågeställningen berör hur MODO Hockey kan påverka sina fans till ett positivt köpbeteende 

och således öka försäljning. Duons andra syfte var att kreera en strategi för effektivt nyttjande 

av Service Guarantees (ibid. s 112), vilket även i denna studie skulle kunna bistå med insikter 

i hur implementering av Service Guarantees på sociala medier kan utformas. Vidare 

identifierade artikelns forskare fem konstruktioner, vilka blev modellens grund, via noggranna 

litteratursammanfattningar (ibid. s 114f). Sedan tillkallades en panel med medarbetare från 

Port Wellington som fokusgrupp för att granska litteratursammanfattningen. Sista steget innan 

undersökningen genomfördes innebar en förstudie med testenkät, vilken ämnade bekräfta att 

litteraturkonstruktionen som gjorts verkligen reflekterar kunders, förhoppningsvis positiva, 

köpbeteenden vid införandet av Service Guarantees (ibid. s 114).  

Då artikeln är fokuserad på turism samt hotell och restaurang-branschen skulle det kunna 

innebära att dess insikter inte kan appliceras till fullo i denna studie. Dock anser författaren att 

den kontext som den artikelns undersökning gjorts i liknar MODO Hockeys förutsättningar i 

allra högsta grad med anledning av att båda köpeerbjudandena är upplevelser som kan 
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planeras likt en teater med syftet att skapa minnen. Ytterligare kritik gäller att artikeln är 

publicerad 2001 när Internet och sociala medier inte var en del i marknadsföring såsom det är 

idag (2013) och därmed kan anses förmedla förlegad kunskap (Ejvegård, 2009:72). Å andra 

sidan kan denna studie komplettera de redan funna insikterna genom att beakta sociala 

mediers roll som interaktivitet virtuellt istället för face-to-face och eventuellt bidra med ny 

kunskap för nya förutsättningar.  

 

Relationer 

Författarna bakom teorin om Brand Love, Sylvia J. Long-Tolbert och Bashar S. Gammoh, 

arbetar på Know More Marketing i Michigan, USA, respektive Marknadsföring och 

Internationell Handel på University of Toledo, Ohio, USA. Detta betyder att artikeln har såväl 

teoretiska som empiriska grundstenar. Studien bakom den vetenskapliga artikeln som rör 

teorin Brand Love genomfördes med syftet att undersöka hur interaktivitet i en servicekontext 

påverkar kunders lojalitet och varumärkeskärlek (Long-Tolbert & Gammoh, 2012:391). 

Syftet rör också hur kunders utveckling av Brand Love påverkas annorlunda beroende på om 

interaktion och tjänstekvalitet uppfattas som positiv eller negativ (ibid. s 391). Eftersom 

MODO Hockey som organisation inte kan påverka matchutgång antog studiens författare 

inställningen att de tjänster som innefattas i ett upplevelseerbjudande samt virtuell interaktion 

skulle kunna påverka huruvida med- och motgångssupportrar skapas. Teorin om Brand Love 

utgör den teoretiska ramen för detta.   

 

Hur genomfördes undersökningen i artikeln? Undersökningen innebar att ett fiktivt 

företagsnamn skapades, vilken beskrevs som ett företag specialiserad inom datareparation 

(Long-Tolbert & Gammoh, 2012:396). Syftet med detta var att respondenterna skulle vara 

neutrala i sin bedömning så att eventuella tidigare erfarenheter inte skulle påverka deras 

åsikter i studien (ibid. s 396). Studiens stimuli var en hypotetisk relation med det fiktiva 

tjänsteföretaget och en oberoende variabel nyttjades i manipulationen (ibid. s 396). Alla 

respondenter fick samma hypotetiska information om det fiktiva företaget för att skapa en 

gemensam förståelse för varumärket och skapa förutsättningar för ett positivt tjänsteutbyte 

som förhoppningsvis leder till Brand Love (ibid. s 396). Efter denna bakgrundinformation 

fick deltagarna läsa hypotetiska processer; en var övervägande negativ och en övervägande 

positiv (ibid. s 396f). Kritik skulle kunna argumentera för att hypotetiska situationer inte 

påverkar respondenter på samma vis som verkliga, och därför är empiriskt missvisande. Å 

andra sidan kan forskaren påverka respondenternas upplevelser genom att kunna styra olika 

underlag till olika respondenter och sedan relativt enkelt kunna se skillnad i positiva och 

negativa processer. MODO hockey är beroende av sina fans och det är av intresse att se om 

Brand Love kan utvecklas och hur en positiv upplevelse – oavsett matchresultat – kan skapas 

så att supportrarna ställer upp i vått och torrt. Därför nyttjades teorin om Brand Love i denna 

studie, med förhoppningen att förstå hur organisationen kan påverka lojalitet för varumärket 

MODO Hockey.    

 

Varumärke 

Gällande hur sociala medier påverkar varumärken, vilket i denna studie benämns som Brand 

Co-Creation, beskriver George Christodoulides, Henley Business School, Colin Jevons, 

Monash University och Jennifer Bonhomme, Digital Planning Consultant (2012) i sin artikel 

hur User Generated Content (UGC) påverkar företags varumärken och hur de kan stimulera 

och påverka detta positivt. Christodoulides et al. besitter såväl teoretisk som praktisk expertis, 

vilket kan argumenteras betyda att källan är högkvalitativ. Författarna valde att kombinera 

kvalitativa och kvantitativa metoder med begynnelse i intervjuer av experter i industrin, med 

fokus på varumärkesbyggnad, marknadsföring och reklam för att författarna ansåg att tidigare 
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forskning saknar detta (ibid. s 58). Sedan skapades en enkät som distribuerades på Internet via 

e-mail och på olika sociala medier, med konsumenter som redan engagerar sig i UGC som 

målpopulation (ibid. s 59f).  

 

Denna artikel är utförligt beskriven och tillhandahåller information om hypoteser, 

frågeformulär och analysprocess (Christodoulides et al., ibid. s 57ff), vilket hjälper författaren 

att se äkthet och även i denna studie undersöka hur UGC på sociala medier påverkar just 

MODO Hockeys varumärke med teorin som vetenskaplig grund. Artikeln är skriven år 2012 

vilket innebär att den är tidsenlig och lämplig eftersom den tillhandahåller uppdaterad 

kunskap och är behjälplig för denna studies syfte. Eftersom att respondenterna valdes på 

Internet via olika forum kan det innebära att urvalet missar individer som skulle kunna ha 

bidragit med värdefull information eftersom att urvalet inte är baserat på en urvalsram med 

konkreta listor. Å andra sidan ämnar studien undersöka huruvida kunder redan skapar UGC 

på bland annat sociala medier, vilket berättigar valet att söka efter respondenter i den miljö 

som ämnas undersökas. De kvalitativa metoderna kan ha bidragit till insikter som skulle ha 

kunnat förbises med enbart en kvantitativ metod, därför har denna artikel en styrka genom 

användandet av båda metoderna.  

 

Nyansering 

De teorier som använts i den teoretiska referensramen utgår från att interaktivitet via sociala 

medier kan vara positivt om de hanteras på rätt sätt. Detta kan kritiseras med argumentet att 

det enbart är en sida som får tala, därför har författaren valt att nyttja en artikel som menar att 

sociala mediers inverkan på företag och dess varumärken i det stora hela är övervägande 

negativt (Cortjens & Umblijs, 2012). Syftet för studien var att undersöka hur kunders virtuella 

interaktion gällande företag påverkar varumärken och undersökningen är till synes objektiv 

(ibid. s 433) men genererar i en övervägande negativ röst om sociala mediers inverkan på 

varumärken (ibid. s 446ff). Dock ska beaktas att författarna menar att det beror på vilken 

bransch och med vilka produkter och tjänster (ibid. s 446), således skall i denna studie 

undersökas om hockey i upplevelseindustrin är drabbad av sociala mediers övervägande 

negativa varumärkespåverkan.    
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4 Hockey som en upplevelse  
De tre tidigare kapitlen har diskuterat ämnets karaktär, problemens relevans samt studiens 

applicerade forskningsfilosofi. Innan studiens teoretiska referensram diskuteras, presenteras i 

detta kapitel bakgrund och historia som rör svensk hockey i allmänhet och MODO Hockey i 

synnerhet. Detta för att skapa en förståelse för den kontext som studiens undersökning 

genomförs i, så att läsaren enkelt kan greppa hur teori och empiri sammankopplas, tolkas och 

analyseras.   

   

4.1 Hockey som industri 

Elitserien är Sveriges högsta hockeyliga och Sveriges Ishockeyspelares Centralorganisation, 

SICO, rapporterar att Elitseriens klubbar har en genomsnittlig omsättning på 80-100 miljoner 

med en lägsta observation på 60 miljoner och mer än 150 miljoner som högsta notering. 

Spelarnas lönesnitt beräknas ligga mellan 75 000-90 000 kronor per månad även om det finns 

fall som är fyra gånger mer (SICO). Internationellt är svenska hockeyspelare i hög grad 

representerade i stora ligor såsom KHL, NHL och AHL och landslaget Tre Kronor räknas som 

Sveriges mest folkkära (Swehockey.se).  

 

4.2 MODO Hockey  

År 1921 bildades Alfredshems Idrottsklubb (AIK); hockeyn inkluderades år 1938 och året 

därpå investerade bland annat Mo & Domsjö AB i uterink och sargar. Så småningom växte 

intresset och ekonomin vilket ledde till att sponsringen ökade och föreningen antog namnet 

MoDo Hockey för att vara säker på att behålla Mo & Domsjö AB som ytterst viktiga 

sponsorer. ”Plantskola” blev snart ett begrepp eftersom att föreningen skördade många 

talanger runtom i Ångermanland, bland dem Nicke Johansson, Magnus Wernblom, Mattias 

Timander, Per Svartvadet, Daniel och Henrik Sedin, Markus Näslund och Peter Forsberg – för 

att nämna några enstaka. Historien beskriver sex SM-finaler varav två guld (1979, 2007). 

Idag är klubben ett klassiskt Elitserielag med intressenter över hela Sverige – och resterande 

värld. Trots att klubben varit så framgångsrik under många år har 2000-talet bjudit på såväl 

ekonomiska som sportsliga motgångar. Föregående år (2012) kom representationslaget 

äntligen till slutspel efter flera års vakuum efter guldet 2007, MODO Dam vann SM-Guld och 

juniorsidan visade att de tillhör sverigeeliten. MODO Hockey är på väg tillbaka in i matchen, 

så att säga. (Modohockey.com)   

 

I denna studie läggs störst vikt vid herrarnas A-lag med anledning av att det är klubbens 

representationslag men givetvis skall damlag och juniorlag inte försummas även om fokus 

inte faller på dem i detta sammanhang. Dock hävdar författaren att om klubben kan få ordning 

på sin marknadsföring och sina publiksiffror kommer detta att bli positiva ringar för hela 

föreningen; inklusive Dam och Junior.   

   

4.2.1 Företaget 

Säsongen 2004-2005 ombildades MODO Hockey från en förening till en företagsliknande 

form. Detta innebär att verksamheten till viss del fungerar som vilket annat företag som helst 

som säljer en produkt eller en tjänst. Dock är klubben fortfarande även en idrottsförening som 

ägs av medlemmarna. Följande kommer från Koncernredovisningen 2011/2012 och 

Affärsplanen 2011-2014. 
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Nettoomsättning 2011/2012 

132 308 912 miljoner kronor 

 

Vision  

MODO Hockey ska leda utvecklingen inom internationell ishockey.  

 

Affärsidé  

Vår affärsidé är att på ett professionellt sätt utveckla, marknadsföra och leverera vinnande 

elithockey på högsta nivå i en arena skapad för upplevelser och affärer.  

 

Ledord 

 Professionalism  

 Kvalitetsmedvetenhet  

 Ärlighet 

 Innovation  

 Vinnarinstinkt  

 

Arenakapacitet  

7600 besökare  

 

4.2.2 Varumärket  

Efter bland andra AIK, Djurgården och IFK Göteborg är MODO Hockey rankad som 

Sveriges femte starkaste varumärke (Hockeyligan.se) och detta attraherar såväl besökare och 

fans som sponsorer och samarbetspartners. Klubben är även internationellt uppmärksammad 

eftersom att så många hockeyproffs har sitt hjärta och ursprung i Örnsköldsvik/Ångermanland 

och därmed representerar MODOs varumärke i alltifrån KHL, AHL och NHL till 

landslagsuppdrag. Många pratar om klubben och lilla Örnsköldsvik och författaren har 

upplevt detta under levnadstiden i Kanada, således kan egna upplevelser och observationer 

indikera den medvetenhet som finns kring varumärket.   

 

Trots varumärkets dignitet och marknadsmässiga framgångar är det dags att klubben börjar 

leverera resultat som är behjälpliga i arbetet mot ett nytt SM-guld, något som organisationen 

är väl medveten om:  

 

“..vi är dock fullt medvetna om att de här marknadsmässiga resultaten får vi inte behålla i all 

evighet om vi inte levererar i enlighet med vad vi laddar varumärket med.” 
 

Fredrik Östman, Försäljningschef (2012/2013) 

 

 

4.2.3 Upptagningsområdet 

Statistik från 2012 visar att 54 930 personer bor i Örnsköldsviks kommun (areal 6738,88 km²) 

varav 29 840 invånare i tätorten (ornskoldsvik.se). År 1894 blev Örnsköldsviks Köping 

officiellt Örnsköldsviks Stad. De mest kända hockeylag som idag finns är MODO Hockey 

(ES), Örnsköldsvik Hockey (D1) och nykomlingarna Ulvö Hockey (D2).  

 

Örnsköldsvik ligger i landskapet Ångermanland som har 132 689 invånare (NE.se) där 

Härnösand är regionstad. Förutom ovan nämnda klubbar finns bland andra följande 
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representationslag i landskapet: Sollefteå HK (D1), Kramforsalliansen (D1) och AIK 

Härnösand (D2).  

 

De östra delarna av mellersta Norrland utgör länet Västernorrland vilket består av 

Ångermanland och Medelpad med 242 625 invånare uppdelat i sju kommuner. Förutom 

tidigare nämnda hockeyklubbar hittas här Timrå IK (HA), Sundsvall Bobcats (D1), Kovlands 

IF (D1) och Njurunda SK (D1).  

 

4.2.4 Supporterkultur   

MODO Hockeys välkända klack bildade år 2009 föreningen Lumberjacks
2
, vilken är till för 

att skapa en rödklädd klack och peppande läktarkultur. Målet är att på sikt bli Sveriges största 

fanförening. Även utanför Örnsköldsvik och Ångermanland finns fans med ett hjärta för laget, 

något som är grunden till skapandet av föreningen MoDo Syd
3
; en förening av och för 

modoiter som bor i södra Sverige. Likt Lumberjacks är deras ambition att skapa en fin 

läktarkultur, men på bortamatcherna. Båda föreningarna är till för alla som älskar MODO 

Hockey, oavsett ålder eller ursprung. De är exempel på föreningar, det finns fler, men dessa 

nämns för att de är mest välkända i dagsläget.   

 

4.2.5 Social Media Examiner 

Då författaren genomför denna studie i samarbete med MODO Hockey och med tanke på att 

frågeställningen har praktiska intressen har en ”pilotstrategi” för sociala medier designats. 

Detta innebär att valda sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram) kommer att användas i 

syftet att utforska vilken mix som slutligen bidrar till svaret på frågeställningen. Konceptet 

#rödärglöd föddes under studiens gång och det är en ”hashtag” (#)
4
 som nyttjats för att 

kommunicera betydelsen av en röd läktare; publiken ses som en sjätte utespelare. Besluten om 

den inledande mixen grundas på Social Media Examiners nyhetsbrev tillika blogg.  

 

Michael Stelzner är grundare till och VD på världens största online-magasin inom fenomenet 

sociala medier, Social Media Examiner
5
, vilken årligen förser 190.000 e-mail prenumeranter 

och 5.5 miljoner läsare med råd och tips. Deras verksamhet går ut på att hjälpa företag att 

anpassa sina strategier för sociala medier och därmed skapa relationer med kunder, driva 

internettrafik, generera brand awareness och stimulera försäljning. Deras mission lyder:  

 

”Our mission is to help you navigate the constantly changing social media djungle” 

 

Då denna blogg skapar originalmaterial inom området finns en tillförlitlighet om Best 

Practice, det vill säga, att kunskapen som sidans 90 medarbetare genererat är grundad på 

verkliga erfarenheter och i högsta grad är ständigt uppdaterad och relevant. Därför bedömer 

författaren att Social Media Examiner är lämplig att ha som inledande praktisk grund i detta 

projekt, givetvis med anpassning till MODO Hockeys organisation och förutsättningar.  

 

4.2.6 Att undersöka  

De praktiska aspekter som skall undersökas rör supportrarnas hockeyrelaterade preferenser, 

demografi och sociala medier. Det verktyg som ska mäta detta återfinns i bilaga B och 

frågorna kallas: KO1-KO3, RO1, SM1, SM3 och SN1-SN2. Vänligen läs mer i kapitel 6-8.    

                                                 
2
 www.lumberjacks.se 

3
 www.modosyd.se  

4
 Symbolen används för att kategorisera inlägg på microbloggar som Twitter och Instagram. 

5
 http://www.socialmediaexaminer.com 

http://www.socialmediaexaminer.com/
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TEORETISK REFERENSRAM 

Upplevelsers 
karaktäristika 

- opåtaglighet 
och kvalitet: 

service 
guarantee 

Relationer 

- interaktion: 
brand love 

Varumärke 

UGC: brand co-
creation 

5 Teoretiska utgångspunkter  
Förra kapitlet beskrev studiens kontext, som förberedelse inför den teoretiska referensramen 

och dess diskussion. I denna del kommer problembilden att diskuteras tillsammans med 

teorier, med syftet att slutligen beskriva hur verkligheten kan tänkas se ut i förhållande till 

teorierna. Med det menas att empiriska resultat med referensramen som grund, ämnas 

fungera som vägledning för beslutsfattare. Teorin kommer nedan att förklaras och reflekteras 

med problembakgrunden som fundament och slutligen generera i de aspekter som skall 

undersökas och hur de mäts med mätinstrumentet. Kapitel 6 beskriver sedan genomförandet 

och hur användbar data för analys, tolkning och rekommendationer genereras.  

 
 

  

 

  

     

    

    

   

  

  

 
 

 

Figur 5. Teoretisk referensram i förhållande till problembild.  

 

 

5.1 Upplevelsers karaktäristika  

 

5.1.1 Service guarantee 

Eftersom att det existerar en inneboende problematik i att sälja slut på alla biljetter till en 

hockeymatch med anledning av att de inte kan lagras till nästa matchtillfälle, börjar 

försäljningen alltid på noll. Det faktumet innebär att MODO Hockey ständigt måste arbeta 

med att locka kunder och upprätthålla tjänstekvaliteten, då tjänsters opåtaglighet sätter krav 

på företag eftersom att kunder eftersöker konstant kvalitet (Kandampully & Butler, 

2001:112). Zeithaml beskriver att opåtagligheten och den osäkra tjänstekvaliteten, bidrar till 

att kunder upplever en ökad risk när de köper en tjänst jämfört med en produkt (1981:186ff). I 

detta sammanhang kan det innebära att kunder upplever en ännu större risk i ett 

upplevelseerbjudande, eftersom att risker inte enbart återfinns i tjänsterna omkring en match. 

På vilket vis? Kärnupplevelsen i sig är också opåtaglig och med osäker kvalitet; det som sker 

på isen är relativt opåverkbart - ”bra eller dålig match?!”. Detta leder till att MODO Hockey 

får problem med att fylla sin arena. Fortsättningsvis är det inte enbart kunden som ser 

problem i upplevelseerbjudanden; dess karaktäristika innebär unika utmaningar i skapandet av 

marknadsföringsstrategier (Stafford et al., 2011:136). Således blir problemet att överbrygga 

riskperceptionen som är inneboende i upplevelseerbjudanden, med lämpliga strategier för 

marknadskommunikation – frågan är: med vad och hur? Tidigare litteratur har funnit att 

service guarantees är ett snabbt verktyg för att öka tjänstekvalitet och spetsa varumärken mot 

konkurrerande företag och beteenden (Wirtz, 1998:51ff). 
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För att bearbeta service guarantees läggs ett grundläggande fokus på tjänsters karaktäristika, 

vilka sätter krav på företagen med anledning av att kunder eftersöker konstant kvalitet och 

upplever en, relativt produkter, större risk vid köp av tjänster (Kandampully & Butler, 

2001:112). Tillsammans med detta bidrar det faktum att betalning ofta sker före själva 

tjänsten upplevs, något som påverkar perceptionen om att tjänsteerbjudanden är än mer 

riskfyllda än produkterbjudanden (ibid. s 113). Det är av kunders egenintresse att försöka 

minska den upplevda risken, och forskare menar att företags löpande kommunikation med 

sina kunder ökar deras trygghet medan företaget samtidigt får insikter i konsumenternas 

konstant föränderliga behov (Berry & Parasuraman, 1997:65). Vidare beskriver forskare att 

tjänsteorganisationers relationer till kunder bygger på förmågan att ’Skapa, Möjliggöra och 

Hålla’ löften och att kunderna såldes ofta söker salient cues (ledtrådar) i omgivningen, vilka 

kan hjälpa till vid riskreduceringen (Bitner, 1995:247). Kandamplully och Butler poängterar i 

sin studie, vikten av att reducera kunders upplevda risk för att kunna attrahera framtida 

kunder och bibehålla marknadsandelar (2001:113). Detta har gett upphov till stöttade teorier 

om Service Guarantees som effektiva och unika strategier för att reducera kunders 

riskperception (ibid. s 113ff). Denna studies författare menar att det är relevant att utforska 

huruvida Service Guarantees via sociala medier kan verka som salient cues för hockey som en 

upplevelse och hur strategier kan skapas och implementeras. Vad definierar en Service 

Guarantee? En sådan garanti beskrivs som ett företags sätt att hänge sig till god kvalitet och 

erbjuda ett verktyg till kunder så att dessa kan utvärdera tjänsteerbjudandet (Kashyap, 

2001:1). Hart föreslår att det finns ett antal huvudattribut som en Service Guarantee bör 

besitta (1990: 80f):  

 

 Villkorslösa 

 Enkla att förstå och kommunicera 

 Enkla att åkalla 

 Enkla att samla  

 Meningsfulla och med verkligt kundvärde  

 

Varför Service Guarantees för MODO Hockey? Eftersom tjänster är en stor del av 

verksamheten och för att dagens ekonomi skiftat från produktion till service, är det av vikt att 

omfamna strategier som yrkar på förbättrad service (Bitner & Brown, 2008:39f). En Service 

Guarantee förstärker flödet av information tillbaka till företaget (Ettore, 1994:21) och ju mer 

konsumenterna vågar klaga desto snabbare kan organisationer dra lärdomar från misstag och 

klagomål (Alvaréz et al., 2011:145f). Kandampully och Butler argumenterar för att införande 

av Service Guarantees kommer att förstärka kundfokus, med de positiva konsekvenserna 

pålitlighet, kundnöjdhet, kundlojalitet och positiv word-of-mouth (2001:114). Det föreslås att 

dessa garantier bör vara en del av en plan för organisationsförändringar och noggrant 

planeras, utan att riskera att ses som enbart en marknadsfunktion med syftet att locka nya 

kunder (McColl & Mattsson, 2011:456). Därför poängteras att garantierna inte enbart är en 

reklamfunktion utan ett strategiskt beslut som rör hela organisationen (Hill et al., 1998:7). 

Således är det relevant att företag ser garantierna som såväl en intern rutin som en extern 

tjänstedesign, och en indikation för prestation (Kashyap, 2001:1). Det handlar alltså om att 

hitta ett sätt att hantera klagomål och lära sig av det som gav upphov till misslyckandet 

(Alvaréz et al., 2011:146); service guarantees föreslås således som effektiva strategiska 

verktyg för hantering och utveckling av tjänsteorganisationen (McColl & Mattsson, 

2011:456f).   

Filosofin om garantier som en nyckelfunktion i våra (tjänste)verksamheter, förespråkas vidare 

av forskare som menar att service guarantees influerar kunders motivation och framtida 
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beteenden, vilken i sin tur påverkar framtida prestationer eftersom at företag lär sig av sina 

misstag (Hill et al., 1998:7). Genom att sammanfatta tidigare forskningslitteratur föreslår 

Kandampully och Butler att Figur 5.1.1. illustrerar hur konsumenters framtida köpbeteenden 

kan influeras av användandet av Service Guarantees – och avsaknaden av dem (2001:116ff). 

Författarna i artikeln menar att modellen kan användas för att studera hur en organisations 

Service Guarantee påverkar kundnöjdhet som resulterar i en Hög eller Låg sannolikhet till att 

sprida positiv word-of-mouth, förbli lojal och betala premium-priser (ibid. s 117). Vidare 

föreslås att modellen också påvisar hur kunders missnöjdhet i ett företag där service 

guarantees inte erbjuds, kan bidra till negativa beteenden såsom negativ word-of-mouth 

kommunikation, färre köp av det gällande varumärket eller byte av företag (ibid. s 117). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 5.1.1. Hypothesised effect of service guarantees on customers' behavioural intentions 

(Kandampully & Butler, 2001:117)  

Då diskussionens beskrivna branscher är inom tjänstesektorn, föreslår författaren i denna 

studie att teorierna kan vara användbara även i denna kontext eftersom att upplevelser består 

av tjänster och således besitter, tills viss del, samma karaktäristika som tjänster i turism- och 

hotellindustrin. Eftersom att författaren i denna studie antar upplevelser som tjänster med 

underhållning som kärna i upplevelserbjudandet, leder detta till att kärntjänsten är än svårare 

att kontrollera än en ”vanlig” tjänst utan underhållning i erbjudandet. I sammanhanget betyder 

detta att MODO Hockey inte kan påverka om ishockeymatchen kommer att vara ”bra” eller 
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”dålig” och utmynna i önskad vinst eller ej, vilket representerar ett problem för klubben 

eftersom att de vill fylla arenan varje match.  

 

Eftersom att en ishockeymatch är direkt opåverkbar av konsumenten, föreslås att de garantier 

som införs gäller de tjänster som är en del av en matchupplevelse och att hög kvalitet på dem 

tillsammans med en uttalad kvalitetsgaranti skulle kunna hjälpa till i kunders försök att 

minska riskperceptionen vid köp av hockey som ett upplevelseerbjudande. Följaktligen 

accepteras att marknadsföring inte påverkar vad som sker på isen och författaren menar att 

alla andra deltjänster som innefattar ett besök i MODO Hockeys Fjällräven Center kan 

omfattas av Service Guarantees. Exempel på aspekter som är en del av upplevelsen är: 

biljettköp, parkering, kiosk samt bar och restaurang. Författaren kommer i genomförandet att 

utgå från Kandampully och Butlers studie, tillsammans med övriga forskares resultat, för att 

nyttja deras insikter och för att klargöra om och hur Service Guarantees kan användas i denna 

kontext. Författaren kommer också att undersöka huruvida sociala medier som verktyg för 

garantier kan bidra för att minska kunders upplevda risk i köp av hockey som en upplevelse.  

 

Ovan diskussion har utmynnat i de aspekter som skall undersökas. Med det menas, att 

teorierna om Service Guarantees ligger till grund för beslutet att undersöka hur MODO 

Hockeys supportrar skulle kunna reagera på införandet av garantier – och frånvaron av dem. 

Genom att efterfråga inställningen till positiva köpbeteenden (fråga SG1) och negativa 

köpbeteenden (fråga SG2) är syftet att ta reda på vilka positiva eller negativa konsekvenser en 

garanti kan tänkas få i sammanhanget – och sedan förstå hur garantierna kan verka som 

verktyg för ökad biljettförsäljning.  

Att undersöka 

SG1: Positivt köpbeteende.  

SG2: Negativt köpbeteende.  

5.2 Relationer  

 

5.2.1 Brand Love  

Låt säga att Service Guarantees kan minska riskperceptionen och således kompensera för 

upplevelsers karaktäristika. Men hur blir ett köp till flera? Hur blir flera köp till ömsesidiga 

relationer? Resultat visar att enbart tjänstekvalitet är otillräckligt att mäta om tjänsteföretag 

önskar skapa starka relationer till sina kunder (Long-Tolbert & Gammoh, 2012:398f). Det 

föreslås därför att företag som vill skapa långsiktiga relationer (lojalitet) med sina kunder bör 

satsa på att i face-to-face interaktioner fördjupa banden och nå känslorna (ibid. s 391f). 

Lojalitet mellan kund och varumärke kan skapas på olika vis och det menas att företag i allra 

högsta grad kan påverka vissa typer av dessa lojalitetsband mellan kund och organisation 

(Moore et al., 2012:262f). Kan detta sägas gälla virtuella relationer? Om MODO Hockey vill 

skapa känslomässiga band till sina fans kan det vara problematiskt att hinna interagera fysiskt 

med varenda besökare eftersom att arenan rymmer 7600 personer per match och för att 

modoiter finns utspridda i såväl hela Ångermanland och som övriga Sverige. Det är då av 

intresse att undersöka om och hur klubben kan skapa och vårda starka relationer i den 

virtuella världen vilket leder till ökad försäljning; eftersom att relationer spelar en viktig roll 

för verksamheters prestationer (Palmatier et al., 2013).  

 

Således kan företag fokusera på att skapa strategier och utveckla handlingsplaner för att 

integrera relationsfokus i sin marknadsföring (Moore et al., 2012:263). I just 
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upplevelseindustrin föreslås att interaktion och andra aspekter kan påverkas till det positiva, 

genom att ge kunderna verktygen att själva påverka upplevelsen (Yang et al., 2012:964). 

Exempel på verktyg skulle kunna vara virtuella relationer via sociala medier, menar denna 

studies författare. Detta innebär att MODO Hockeys relation till sina supportrar skulle kunna 

påverkas positivt av interaktion såväl på arenan som på sociala medier. Därför föreslås att 

företag som vill skapa framgångsrika och långsiktiga relationer med sina kunder bör satsa på 

att skapa emotionella band som grund för emotionellt bundna relationer (Long-Tolbert & 

Gammoh, 2012:391). Det är face-to-face interaktionerna med kunder som är den absolut bästa 

möjligheten för att kunna skapa djupa känslomässiga band (ibid. s 391f). Det tilläggs att målet 

med relationsbyggandet är att förvandla transaktioner till upprepade köp av minnesvärda 

upplevelser och således skapa en kärlek till varumärket. Det som ofta poängteras i 

diskussionen utmynnar i att att företag bör undersöka och uppskatta lojalitetsbanden för 

varumärket och hur de vill skapa och vårda relationen i kontakt med företaget (Mende et al., 

2013:138). Hur kan MODO Hockey mäta och uppskatta varumärkeskärlek med hjälp av 

virtuella relationer? Och vad är egentligen en stark relation?  

 

Att engagera sig i känslomässiga relationer med sina kunder innebär skapandet av lojala 

kunder i form av starka kopplingar till varumärket i fråga; och skillnaden i olika typer av 

känsloband beskrivs med följande jämförelse (Rossiter & Bellman, 2012:292):  

 

Tillit: “Jag litar på varumärket” 

 

Vänskap: ”Jag ser varumärket som ’mitt’” 

 

Identitet: ”Varumärket passar min image” 

 

Tvåsamhet: “Varumärket är som en partner” 

 

Kärlek: “Jag känner djupa känslor för varumärket”  

 

Definitionen av Brand Love beskrivs vidare som en varierande djupa och känslomässiga band 

mellan kund och varumärke (Yim et al., 2008:743), vilket kan leda till höga vinster om 

företaget aktivt och på ett lämpligt vis investerar i relationsmarknadsföring (Long-Tolbert & 

Gammoh, 2012:391ff). Det som väcker funderingar av författaren i denna studie är: kan alla 

varumärken bli älskade? Rådande forskning påvisar att funktionella vs. hedniska varumärken 

har olika potential, vilket betyder att vissa företag bör satsa mindre på dyra 

marknadsföringsmetoder eftersom att det inte lönar sig (Bergkvist & Bech-Larsen, 2010:516). 

Vilken kategori tillhör MODO Hockey? Då företag verkar inom upplevelseindustrin bedömer 

författaren att varumärket kan hanteras som något ”mer” än en strikt funktionell verksamhet.  

 

Tilläggande har upplevelseindustrin i allmänhet och hockeyn i synnerhet, en charm i dess 

opåverkbara kärnupplevelse, vilket leder till frågan om hur varumärkeskärlek egentligen 

påverkas av detta. Med Figur 5.1.2 som ramverk förklarar Long-Tolbert och Gammoh de 

resultat som uppdagades i sin studie. Relationen mellan korrelaten Gratitude, Partner Quality, 

Social Support och Brand Love benämns som signifikant (ibid. 397f). Vidare uppdagades att 

dessa tre interpersonella korrelat påverkas om tjänsteutbytena är negativa eller positiva (ibid. 

s 397). Det som också tycks inverka, är hur marknadsfunktionen planeras för att nå 

målgruppen av konsumenter; det föreslås att aktiviteter bör planeras med fokus på att 

sammanväva kundernas identitet med varumärkets (Bergkvist & Beck-Larsen, 2010:515).   
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Det som väcker författarens uppmärksamhet är tanken på möjligheten att integrera 

målgruppen med varumärkets image och tillsammans skapa kvalitativa interaktioner. Detta 

gör sällskap med funderingen: om supportern upplever att allt runtomkring matchen i 

allmänhet och i sociala interaktioner i synnerhet är positiv, bidrar det till att kunden upplever 

hela den köpta upplevelsen som positiv även om laget förlorar matchen? Forskare menar just 

det, att hur en kund upplever interaktivitet (positiva eller negativa), är en bidragande orsak till 

variationen av Brand Love (Long-Tolbert & Gammoh, 2012:397f).   

 

 

 
 

Figur 5.2.1. Conceptual framework of brand love antecedents across service delivery process levels 

(Long-Tolbert och Gammoh 2012:394) 

För att fortsätta, menas att kunder har möjligheten till en medverkande och aktiv roll i 

relationsutbyten med tjänsteföretag (Long-Tolbert & Gammoh, 2012:397f). Ofta är 

medarbetare den enda kontakten som kunderna har med varumärket och därmed spelar dessa 

människor en stor roll i hur kunder upplever tjänsten och hur de utvecklar brand love (ibid. 

397). Genom den interaktiva kontakten, utvecklas en viss grad av förtroende hos kunden och 

detta kan komma att avgöra hur relationen utvecklas (Palmatier et. al., 2013:27). Detta leder 

till att interaktionen med ”frontline employees” (kontakt vid köp och konsumtion) 

representerar en viktig komponent i utvecklandet av varumärkeskärlek (Long-Tolbert & 

Gammoh, 2012:397f). Vidare diskuteras att interaktionen bör ske ofta och involvera en 

personlig känsla och visa kunden att denne är en individ med en egen identitet, för att kunna 

utveckla ett älskat varumärke (Batra et al., 2012:13f). I fallet MODO Hockey föreslår denna 

studies författare att interaktiviteten gäller såväl i verkligheten och på sociala medier, vilket 

betyder att organisationen kan undersöka komponenten interaktion för att förstå brand love.   

Figur 5.2.1 sammanfattar forskning av interaktiva korrelat (Gratitude, Partner Quality, Social 

Support) och hur dessa bidrar till Brand Love. I undersökningen, vilken innebar nyttjande av 

figuren som ramverk, fick olika kunder olika förutsättningar så att vissa skulle få en positiv 

upplevelse och andra en negativ. Detta för att kunna upptäcka en signifikant skillnad i 

utvecklingen av Brand Love; det är av vikt att undersöka eftersom att denna kärlek kan 

förutspå framtida lojalitet och word-of-mouth (Batra et al., 2012:1f).  

Diskussionen kring teorin om Brand Love leder till beslutet att med tidigare forskning som 

grund undersöka supportrarnas relation till MODO Hockey för att få en känsla för vilka band 

som existerar sinsemellan (fråga BL1). Sedan ska undersökas hur negativa och positiva 

erfarenheter med organisationens tjänster, medarbetare och spelare kan tänkas påverka 

utvecklandet av varumärkeskärlek (fråga BL2). Genom en förståelse för dessa variabler, kan 
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författaren sedan dra slutsatser om hur MODO Hockey kan hantera sina relationer med fans, 

med sociala medier som huvudverktyg.   

Att undersöka 

BL1: Status på relation 

BL2: Positiv vs. negativ upplevelse   

5.3 Varumärke   

5.3.1 Brand co-creation  

Vi har diskuterat att MODO hockey med fördel virtuellt bör kommunicera med fans och 

potentiella fans för att överbrygga riskperception och skapa relationer; men hur hanteras 

egentligen det som sägs utanför organisationens kontroll? Den interaktion som genereras av 

såväl av kunder bidrar till skapandet av varumärken (brand co-creation), vilket benämns som 

en funktion av interaktion (Grönroos & Voima, 2012:133). Det innehåll som initieras av 

företaget är kontrollerbart, medan world-of-mouth inte är det (Qualman, 2012:2), något som 

kan representera en utmaning och leder till att MODO Hockey bör undersöka vad som sägs på 

sociala medier och hur det påverkar varumärket, vilket i sin tur kan väga tungt i 

försäljningsstatistiken. Det innehåll som produceras och delas av kunder utan företags 

inblandning kallas User Generated Content (UGC) och anses ha stark påverkan på brand 

equity, och vice versa, vilket föreslår vikten av att övervaka och influera UGC som en del av 

brand co-creation och inte likt den gamla skolan strikt försöka kontrollera och strypa åsikterna 

(Christodoulides et al., 2012:61). Frågor som väcks är: hur kan organisationen se till att alla 

medarbetare och enheter förstår, lyssnar och lär om det som skrivs och sägs? Och hur delas 

information och idéer kring medskapandet internt? (Hatch & Schultz, 2010:603).   

Fenomenet co-creation innebär att varumärken alltmer formas ute på marknaden av och med 

kunder, vilket har orsakat en paradigm i hur företag kan och bör kommunicera, och hur de kan 

påverka kunders interaktion med varandra (Christodoulides et al., 2012:53). Slutsatser som 

gjorts är att denna samhälleliga kraft är en viktig del i företags varumärkesbyggande och bör 

uppmuntras och inte stävjas (Hatch & Schultz, 2010:590f). Det poängteras att UGC påverkat 

skiftade spelregler för kommunikation och varumärkesbyggnad (Corstjens & Umblijs, 

2011:433). Till följd av detta, konstateras att företag som tidigt började nyttja sociala medier 

upplever högre marknadsandel och större vinster än de företag som valt att avstå (ibid. s 

433f). När företag själva genererar materialet som läggs ut på sociala medier, kallas detta för 

betald social media (paid-for) och det föreslås att den påverkan paid-for social media har på 

varumärken enbart är en bråkdel av den totala påverkan; UGC gömmer sig under isberget och 

det är av vikt att företag beaktar detta (ibid. s 433f): 

”Companies need to do more than just listen. They need to engage in brand conversations. 

The traditional notion of a “target customer” in the brand-communication paradigm must be 

enriched to take account of the fact that the consumer now has a voice and wants to be 

heard.” 

 
Corstjens och Umblijs, 2012:433 

 

För att förtydliga citatets innebörd, belyses att företag i dagens samhälle bör lyssna på sina 

konsumenter; men även engagera sig i kunders diskussioner kring varumärket och således 

stimulera virtuell interaktion (Corstjens & Umblijs, 2011:433). Detta sätt att kommunicera, 

kan ses som att företag talar konsumenternas egna språk i syftet att främja såväl dem som 

verksamheten (Ind et al., 2013:23). Genom att lyssna på kunderna och skapa förutsättningar 
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för social interaktion och värdeskapande kan kunders upplevelser med firman påverkas 

(Grönroos & Voima, 2012:147). Det som är av intresse i sammanhanget är att undersöka hur 

fans kommunicerar med varandra på sociala medier och hur detta påverkar MODO Hockeys 

varumärke. Det är även av relevans att fundera på hur MODO Hockey kan uppmuntra och 

stimulera UGC: ska klubben lyfta fram enbart positiva röster? Behövs negativa åsikter? Kan 

MODO primera åsikter? Vad leder det till och hur kan UGC genereras till varumärkets 

fördel?  Författaren ämnar undersöka hur UGC påverkar MODO hockeys varumärke. 

Utgångspunkten är att varumärkesrelaterad UGC påverkar upplevd kundbaserad brand equity 

(Consumer Based Brand Equity; CBBE) (Christodoulides et al., 2012:58). Kärnan i brand co-

creation är således att gå från traditionens sätt att låta organisationen själv forma varumärket, 

till att låta kunder definiera varumärkesidentiteten och medverka i utvecklingen (Helm & 

Jones, 2010:587).  

 

Figur 5.3.1. Drivers of Brand-Related UGC And Its Impact On Consumer-Based Brand Equity 

(Christodoulides et al., 2012:58)  

Figur 5.3.1 uttrycker ett samband mellan fyra typer av perceptioner, med genererandet av fem 

hypoteser: H1, H2, H3, H4, H5 (Christodoulides et al., 2012:58) vilka författaren i denna 

studie grundar den deskriptiva undersökningen på, anpassat till MODO Hockeys situation. 

Kort diskussion lyder: Om MODOs fans upplever att UGC stimuleras och varumärket 

samskapas, betyder det att de involverar sig mer i UGC? Om fansen känner att det finns 

utrymme för val och egna reflektioner vid köp och konsumtion, involverar de sig mer i UGC? 

Om det finns starka communities runt varumärket MODO, ökar UGC-engagemanget? Om 

varumärket MODO Hockey lyckas reflektera fansens identitet och självkoncept, bidrar detta 

till ökat kundengagemang via UGC? Dessa frågeställningar kräver att en organisations 

ledarskap är öppen och främjar medverkan av kunder, med konsekvensen att linjen mellan 

företag/kund suddas ut och formas till en organisation som låter kunder vara en del av 

varumärket på samma vis som en passionerad anställd (Ind et al, 2013:23).    

Co-creation anses generera kundnöjdhet och tillit, vilket leder till en ökad styrka på relationen 

som över tid utmynnar i lojalitet (Rajah, 2008:370). Således är det relevant att undersöka 

kunders perceptioner, för att kunna ta beskut som främjar medskapandet av MODO Hockeys 
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supportrar. Figur 5.3.1. beskriver sambandet mellan UGC och CBBE där Perceived Co-

Creation (H6a), beskrivs som hur kunder upplever att varumärket i fråga medskapas av andra 

kunder (ibid. s 57f); något som anses drivas av kunders kärlek till eller lojalitet för varumärket 

(Boyle, 2007:126ff). Ju högre CBBE, desto mer upplevs varumärket beröras av UGC Co-

Creation (Christodoulides 2012:58). Perceived Empowerment (H6b) syftar till vilken grad 

kunder upplever att de har val och det antas att ju högre CBBE, desto starkare är kunders 

perception gällande valmöjligheter (ibid. s 58). Perceived Community (H6c), beskriver hur 

kunder upplever att det finns ett brand community; sociala konstruktioner som innefattar 

kunder som känner stark relation med varumärket och gärna ses face-to-face för att interagera 

i varumärkets anda (Muniz & O’Guinn, 2001:417). Förslagsvis gäller att ju högre CBBE, 

desto mer upplever kunden att det finns en brand community kring varumärket 

(Christodoulides et al., 2012:58). Perceived Self-Concept (H6d) rör hur konsumenten ser sig 

själv och hur detta uttrycker sig i korrelation med varumärket; det föreslås att högt CBBE 

innebär att kunder upplever att varumärket uttrycker deras självkoncept (ibid. s 58). 

För att sammanfatta, illustrerar figur 5.3.1 hypoteser som i en studie skapats kring UGC-

komponenterna: Perceived Co-Creation, Perceived Empowerment, Perceived Communities 

och Perceived Self-Concept, med påståendet att UGC influerar CBBE (H5); med en feedback 

loop vilken antyder att CBBE även influerar engagerandet i UGC – vilket påverkar brand 

equity och detta kan generera i en positiv eller negativ spiral. (Christodoulides et al., 

2012:58). Denna medskapande kraft föreslår att företag kan involvera sina kunder mer i 

verksamheten istället för att enbart se på deras behov från insidan, eftersom att det är en 

möjlighet att nyttja deras idéer och skaparkraft (Ind et al., 2013:22f). Författaren i denna  

studieser stor relevans i nyttjandet av forskningens insikter vad gäller brand co-creation, med 

tillägg och justeringar som passar studiens syfte och mål, för att få reda på hur MODO 

Hockeys fans ser på UGC och hur det kan tänkas påverka varumärket. Detta i kombination 

med hur varumärket påverkar aktivitet på sociala medier (UGC). Om detta hanteras korrekt av 

företag kan UGC och CBBE växa samman och finna synergi som gynnar såväl kund som 

organisationens brand equity (Christodoulides et al., 2012:61f):  

”… it provides a solid basis for a brand manager to engage in UGC; there is now no excuse 

for simply following the herd without sound reasoning. This research has provided evidence 

to suggest that, overall, involvement with UGC can have a positive impact on CBBE, which is 

just as well as more than twice as many brand-related searches on social networking sites 

relate to UGC than to marketer-created content.” 

Ovan citat sammanfattar vad teorier om brand co-creation berör, vilken är grunden till 

beslutet att undersöka hur MODO Hockeys varumärke kan sägas påverkas av supportrars 

engagemang på sociala medier (UGC). Genom att efterfråga perceptioner (fråga BC1-BC4) 

och huruvida varumärket upplevs som ett kundbaserat varumärke (CBBE (fråga BC5)), ska 

undersökas hur UGC påverkas av CBBE och vice versa. Det skall också undersökas vilken 

roll brand equity (fråga BC6) har och hur komponenterna kan tänkas påverka varandra. 

Genom en förståelse för detta kan författaren bilda en uppfattning om hur MODO Hockeys 

varumärke påverkas av sociala medier och hur supportrar tillsammans med klubben kan skapa 

och vårda varumärket.    

Att undersöka  

BC1: Co-Creation  

BC2: Empowerment  

BC3: Brand Communities  

BC4: Self-Concept  
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Negativ 

upplevelse 

Positiv 

upplevelse  

Negativa 

köpbeteenden 

Brand Co-

Creation 

BC5: CBBE  

BC6: Brand Equity  

Nyansering 

Studien har hittills fokuserat på att sociala medier kan vara ett övervägande positivt verktyg i 

upplevelseindustrins marknadsstrategier och att det är önskvärt från alla MODO Hockeys 

fans. Men hur ser det egentligen ut? Finns negativa aspekter och finns det kunder och fans 

som inte alls vill ha någon interaktiv kontakt med varumärket? Finns det marknadssyften som 

inte bör hanteras med sociala medier (fråga SN1)? Finns personer eller funktioner i 

organisationen som inte önskas på sociala medier (fråga SN2)? Cortsjens & Umblijs föreslår 

att sociala medier ibland inte har någon positiv inverkan på försäljning och varumärke 

(2012:447f). Därför antar författaren en nyanserande inställning för att ta reda på om sociala 

mediers inverkan är övervägande negativ.  

Att undersöka 

SN1/SN2: Icke önskad kontakt  

 

 

5.4 Arbetsmodell   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.4. Författarens arbetsmodell.  

 

Figur 5.4 beskriver hur författaren menar att teorierna kan sammankopplas i sammanhanget 

och hur upplevelser och beteenden leder till olika konsekvenser. Modellen skall läsas från 

vänster. Det antas att införandet av Service Guarantees antingen resulterar i negativ eller 

positiv implementering, med konsekvensen att kunden får en negativ eller positiv upplevelse 

– oavsett lagprestation. Denna upplevelseperception kan förslagsvis leda till negativa 

köpbeteenden, med bidrag till negativ varumärkeskärlek och detta undersöks i problembildens 

komponent ”Upplevelsers karaktäristika” med teorin om Service Guarantees som 

Positiva 

köpbeteenden Brand Love 

Service 

Guarantee 
Brand Equity 

& CBBE 
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centralbegrepp. Om implementeringen av Service Guarantees istället är lyckosam, föreslås 

genom teorin att en positiv upplevelse genererar positiva köpbeteenden, vilka sedan bidrar 

positivt till varumärkeskärlek. Teorin Brand Love beaktar således om konsumenten erfarit en 

negativ upplevelse, med utgång negativaa beteenden. Varumärkeskärlek berör problembildens 

”Relationer” och är är byggd på kunders lojalitet till MODO Hockey. Den tvåsidiga pil som 

går mellan teorin Brand Love och Brand Co-Creation visar att lojaliteten avgör hur en kund 

bidrar till skapandet av ett varumärke, som en konsekvens av de tidigare stegen i modellen.    

 

Komponenten Brand Co-Creation behandlar problembildens ”Varumärke” och undersöker 

hur kunder interagerar med varumärket på sociala medier. Detta samskapande är påverkat av 

de tidigare stegen i modellen, det vill säga supportrarnas erfarenheter, och detta påverkar 

slutligen MODO Hockeys varumärke (CBBE och brand equity). Författaren föreslår via 

dubbelriktad pil att relationen även är omvänd; att uppfattad CBBE och brand equity påverkar 

hur kunder interagerar med varumärket och andra kunder på sociala medier. Därför skapas 

och förändras varumärket konstant beroende av kunders Brand Co-Creation, Brand Love och 

de upplevelser som stimuleras av Service Guarantees. Figuren sammanfattar teorikapitlet på 

ett vis som förhoppningsvis guidar läsaren och bidrar till en djupare förståelse av studiens 

frågeställning, syfte och mål. 
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6 Tillvägagångssätt 
Studien har hittills presenterat inledning, problembakgrund, vetenskaplig metod, hockey som 

en upplevelse samt den teoretiska referensramen vilken utmynnade i olika insikter som ämnas 

undersökas med empiriska data. Detta kapitel gäller genomförandet och behandlar hur 

enkäten utformades för att slutligen verka som beskrivning av verkligheten, tillsammans med 

övervägda för- och nackdelar i och urvalsprocessen. Enkäten återfinns i sin helhet i Bilaga B 

i relation till problembilden och undersökningsvariablerna, för att förenkla läsningen och 

skapa förståelse för enkätens syfte i relation till teorierna. Kapitlet avslutas med en diskussion 

kring ställningstaganden som rör forskningsetik, socialt ansvar och näthat.   

 

6.1  Mätinstrument   

Eftersom att författaren i denna studie arbetar med marknadsföringsteorier och via dem 

försöker förstå människors uppfattning om MODO Hockey och sociala medier, innebär det att 

dessa attityder måste mätas för att försöka förstå hur teori och empiri synkroniserar (Trost, 

2007:11). Då den empiriska datan ämnas analyseras deskriptivt finns två alternativ: att mäta 

en gång genom att samla data via någon typ av frågeformulär eller kontinuerligt generera 

information från en panel (Churchill et al., 2010:109). Studien är ett tidsbegränsat projekt, 

vilket enkelt leder till beslutet att nyttja ett frågeformulär för att kunna förstå den valda 

populationen (ibid. s 109). Som följd av detta återstår frågan: skall enkäten distribueras via 

mail, post, weblänk eller på annat sätt? Författaren valde en webenkät för kommunikativ 

insamling av data för att fördelarna i sammanhanget överväger nackdelarna, framförallt 

administrativt eftersom att valet leder till stor tids- och kostnadseffektivitet för forskaren 

(ibid. s 217f); men även för respondenterna eftersom att de kan svara när de vill och var de 

vill (Ejlertsson, 1996:10ff). En tilläggande argumentation för valet av en webenkät, rör det 

faktum att syftet utgår ifrån att respondenterna redan nyttjar sociala medier vilket betyder att 

Internetåtkomst är en förutsättning för att kunna vara aktiv på sociala medier; och dels för att 

hanteringen är kostnadseffektiv och enkel (Trost, 2007:127). Dock är författaren medveten 

om att en webenkät innebär en risk eftersom att enkelheten innebär att många och 

lågkvalitativa undersökningar görs (ibid. s 128).  

 

6.1.1 Enkätkonstruktion  

Webenkäten (Bilaga B) har klassificeringsfrågor med nominal
6
 skala, en rangordningsfråga 

med ordinal
7
 skala, några praktiska frågor med single eller multiple choice

8
, medan 

majoriteten av frågorna har intervallskala
9
 för att fastställa MODO hockeys fans attityder 

(Churchill et al., 2010:246ff). En vanligt förekommande intervallskala kallas Likert-skala och 

har fem eller sju steg där respondenten får svara på påståenden från ”instämmer inte alls” till 

”instämmer fullständigt” (Trost, 2007:158). Detta tillåter en tolkning av styrkan på personens 

känslor och attityder i frågan och underlättar för framtida rekommendationer (Churchill et al., 

2010:249f). För att en intervallskala ska vara möjlig i kombination med Likert, är det av 

relevans att stegen mellan samtliga grader är lika i förhållande till varandra (Bryman & Bell, 

2005:256f). Författaren anser att enkätutformningen gör att respondenterna uppfattar 

skalstegens avstånd som lika mellan alla steg och därmed är en intervallskala argumenterad 

för. Vidare har författaren i denna studie valt att använda ett 6-skaligt svarsalternativ med 

anledning av att detta låter respondenten att tänka till och verkligen ta ställning istället för att 

ta den lätta vägen och välja medelvägen som representerar neutralitet (exempelvis tre eller 

                                                 
6
 Frågorna: KO1-KO3. 

7
 Fråga: RO1. 

8
 Frågorna: SN1-SN2, SM1-SM3. 

9
 Frågorna: SG1-SG2, BL1-BL2, BC1-BC6. 
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fem). Ett motargument till författarens val skulle kunna vara att detta tvingar respondenten att 

ta ställning till en fråga där ståndpunkten är neutral, dock kan påstås att de flesta har en 

negativ eller positiv inställning i attitydfrågor (Churchill et al., 2010:197). Därmed skulle 

frekvent nyttjande av neutrala alternativ enbart representera ett hot mot studiens tolkning, 

eftersom att risken ökar att respondenten skyndar sig igenom enkäten och svarar neutralt av 

bekvämlighetsskäl (ibid. s 197f).  

 

Valet att använda slutna frågor skulle kunna utestänga relevanta insikter men eftersom att 

syftet eftersöker kvantifierbar data innebär valet enklare kodning och analys, och som 

respondent är det enklare att svara på (Dahmström, 2005:131). Frågorna är konstruerade på 

ett vis som är kompatibelt med de variabler som ämnas undersökas och delvis har befintliga 

frågor nyttjats från artiklarna i den teoretiska referensramen. Frågorna är inte ledande, enkla 

att förstå och begränsade i antal; medan alternativen är uttömmande, ömsesidigt uteslutande, 

enkla att förstå och lagom många till antal för att respondenten ska kunna ge svar på det 

enkäten faktiskt frågar efter (ibid. s 130ff).    

 

Det finns olika mjukvaror som tillåter fysisk samordning och hantering av webenkäter och i 

denna studie har en tjänst vid namn Lime Survey nyttjats (www.limesurvey.org), en tjänst 

som ser till att enkäten får plats på de flesta bildskärmar för att försäkra praktiska 

bekvämligheter för respondenten (Trost, 2007:131). Författaren har även nyttjat funktionen att 

göra frågor obligatoriska för att få så många komplett genomförda enkäter som möjligt med 

fördelen att minska interna bortfallet (ibid. s 312). Det inledande försättsblad som pryder 

webenkätens förstasida publicerades för att visa respondenterna att undersökningen är en del 

av ett examensarbete som genomförs av student (D-nivå) på Handelshögskolan i Umeå och i 

nära samarbete med MODO Hockey. Texten syftade vidare till att uppmuntra respondenter att 

genomföra studien för att hjälpa klubben utvecklas och för att visa att alla genomförda enkäter 

är värdefulla för studien i allmänhet och klubben i synnerhet. Förhoppningsvis är texten 

formulerad på ett vis som inspirerar och motiverar respondenterna att svara ärligt och tydligt 

visar vem som står bakom enkäten och varför deltagande är av största vikt. Kompletterande, 

även att bidraget kommer gynna de själva i slutändan eftersom att MODO Hockey ges 

chansen att förstå sina svagheter och styrkor via fansens åsikter och attityder. En författad 

notis om att enkätens svar är anonyma bidrar till att respondenten känner sig trygg och kan 

svara så sanningsenligt som möjligt, vilket ökar undersökningens trovärdighet och kvalitet 

(Ejlertsson, 2007:36f).  

 

6.1.2 Pilotstudie  

Efter att ha övervägt fördelar och nackdelar med olika insamlingsmetoder togs alltså beslutet 

att genomföra undersökningen med en webenkät och författaren är medveten om 

begränsningarna (Dahmström, 2005:100). Dock skall nämnas att det inte finns något fulländat 

sätt att samla data på, vilket innebär att förtester av den valda metoden – inte den faktiska 

metoden – är det mest kritiska för att viktiga fel ska upptäckas innan den slutgiltiga enkäten 

aktiveras och verkar som mätinstrument (ibid. s 101). Med detta i åtanke valde författaren att 

låta sina kurskamrater testa webenkäten. Deras åsikter var behjälpliga för såväl praktiska och 

tekniska åtgärder som frågeutformning och svarsalternativ. Författaren vill mena att enkätens 

kvalitet förbättrats tack vare denna pilotstudie eftersom att problem som annars skulle ha 

uppstått är eliminerade innan enkäten har aktiverats och disponerats till de slutgiltiga 

respondenterna. Som kompletterande försök till kvalitetsförbättring har enkäten granskats av 

författarens handledare, vilken är erfaren inom företagsekonomisk metodlära.  
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6.2 Urvalsprocess 
 

6.2.1 Målpopulation 

Det problem och syfte som föreligger vittnar om att MODO hockey vill öka 

biljettförsäljningen till hemmamatcherna, med sociala medier som nyckelverktyg. Eftersom 

att Örnsköldsvik har en relativt liten befolkning krävs en gedigen hockeyturism för att kunna 

fylla Fjällräven Centers 7600 stolar varje match, därför ämnar studien ta reda på hur hela 

Ångermanland (i första hand) och resterande Sverige (i andra hand) kan involveras med 

förhoppningen att få en ökad tillströmning av fans. En målpopulation definieras genom att 

benämna vilka kriterier som individerna bör möta och således utgörs målgruppen av 

personerna i den (Churchill et al., 2010:327). Den population vars attityder är önskvärda i 

studien (Dahmström, 2005:55), definieras med följande kriterier:  

 

 I någon mån intresserad av MODO Hockey  

 I någon mån har erfarenhet av klubbens hemmamatcher  

 I någon mån använder sociala medier 

 Bor i Sverige 

 

6.2.2 Urvalsram 

Hur kan den definierade målgruppen nås? I en studie behövs en lista som omfattar de 

individer som kommer att bli undersökningselementen; listan kan vara uppbyggd på 

geografisk räckvidd eller andra enheter såsom institutioner och individer (Churchill et al., 

2010:331). Det anses svårt att skapa en perfekt ram, vilket innebär att forskare ständigt måste 

vara kreativa för att klara av denna viktiga uppgift (ibid. s 331). För att lyckas komma i 

kontakt med ett register över urvalsindividerna (Dahmström, 2005:55f) valde författaren att 

tänka till och lösa problemet med nytänkande. Därför kommer MODO Hockeys Facebook-

grupp med cirka 10 000 följare att nyttjas som målram. Det kan tyckas att detta val kan göra 

att vissa individer exkluderas i undersökningen eftersom att urvalet inte görs från en 

traditionell lista med exempelvis e-mail adresser. Dock anser författaren att Facebook-

gruppens individer överensstämmer med målpopulationens kriterium och således fungerar 

som ett godtyckligt ramverk. Med andra ord: eftersom att målpopulationen identifierats som 

individer med intresse av MODO hockey och dess hemmamatcher, är bosatta i Sverige och 

uppenbarligen till viss mån använder sociala medier, anses beslutet om att nyttja Facebook-

gruppen som ytterst lämpligt. Att tilläggas bör dock att gruppen sannolikt även innehåller icke 

svenskboende, detta problem hanteras genom att tydligt skriva på inlägget som kommer att 

presentera länken till enkäten samt i själva enkäten, att det är önskvärt att enbart bosatta i 

Sverige medverkar i undersökningen. En kort kritik som rör kriteriet ”svenskboende” är att 

det kan tyckas omöjligt för vissa supportrar att komma på MODO Hockeys hemmamatcher på 

grund av geografiska hinder. Därför skulle dessa personers åsikter inte vara studien 

behjälpliga då syftet är att öka biljettförsäljning, å andra sidan vill författaren undersöka 

geografiska skillnader, vilket argumenterar för kriteriet.        

 

6.2.3 Icke slumpmässigt urval 

Eftersom att målpopulationen i antal är fler än 500 stycken är det relevant att ta ett stickprov 

(Churchill et al., 2010:333), i detta fall är MODO Hockeys officiella Facebook-grupp den 

valda ramen för detta. Ett icke slumpmässigt urval kommer att få fram undersökningens 

element eftersom att det skulle vara tidskrävande att låta alla i gruppen respondera på enkäten 

(Trost, 2007:29). En eventuell nackdel med urvalet är att det inte är möjligt att räkna fram 
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urvalsfelet eftersom att det är omöjligt att kalkylera hur sannolikt det är att given individ blir 

vald, med konsekvensen att det kan bli svårt att göra en hundraprocentig generalisering (ibid. 

s 333). Å andra sidan menar författaren att Facebook-gruppen i allra högsta grad innefattar 

önskade individer och att de som väljer att svara på enkäten kommer att kunna vara 

representativa till önskad grad. Eftersom att personerna i urvalsramen själva väljer om de vill 

deltaga i undersökningen betyder det att undersökningen är självvald (Dahmström, 2005:237). 

Detta skulle kunna innebära att respondenterna är de som är mest engagerade i MODO 

hockey och redan går på många matcher med konsekvensen att undersökningen missar viktiga 

insikter som kan vara behjälpliga för att råda bot på den negativa försäljningstrenden (ibid. s 

237). Å andra sidan finns det inget som tyder på att gruppens 10 000 gillare är frekventa 

kunder eller årskortsinnehavare; det torde finnas intressenter från såväl låg till hög grad vilket 

delvis eliminerar oron gällande detta. Som vidare diskussion, menas att slumpmässiga urval 

ofta är att föredra över icke slumpmässiga men att även slumpmässiga urval är svåra att göra 

eftersom att kraven sällan kan vara idealiskt uppfyllda (ibid. s 234). Detta vanliga praktiska 

problem kan således rättfärdiga valet av det icke slumpmässiga urval som Facebook-gruppen 

innebär (ibid. s 237f).    

 

En ytterligare begränsning med den insamlingsmetod som används, webenkät via Facebook-

gruppen, är att enbart de som har Internet och som är med på Facebook kan nås, med 

begränsningen att generaliseringen kan bli osäker (Dahmström, 2005:80; Trost, 2007:31f). 

Dock menar författaren i denna studie att ett eventuellt nyttjande av en lista på e-mail adresser 

skulle kunna uppfattas som ännu mer begränsande med anledning av att det inte finns någon 

garanti på att en person med mailadress är intresserad av MODO Hockey eller nyttjar sociala 

medier; Facebook-gruppen anses således som det närmsta det går att komma en komplett 

urvalsram (ibid. s 237). Det icke slumpmässiga urvalet är ett bekvämlighetsurval som 

rättfärdigas för att stor del av populationen kan anses vara samlad på gruppen och således är 

redo att svara på frågorna (Churchill et al., 2010:334). För att avsluta diskussionen om 

urvalsprocessen inser författaren begränsningarna i icke-slumpmässiga urval med Facebook-

grupp som urvalsram men påpekar att eftersom Internet innebär nya förutsättningar 

(Dahmström, 2005:327f), föreslås ett påtagligt spelrum för att lyfta blicken och våga vara 

kreativ för att gynna forskningens kvalitet (Churchill et al., 2007:331).  

 

6.2.4 Urvalsstorlek 

För att kalkylera antalet önskade respondenter är det vanligt förekommande att nyttja formler 

för estimering av medeltal och proportioner (Churchill et al., 2010:358ff; Trost, 2007:262ff). 

Dock kan det argumenteras för att den budget som hör ihop med undersökningen får styra 

antalet respondenter eftersom att research är en uttalat dyr företeelse (ibid. s 365; s 37). Tid är 

en annan kostnad som är hög i detta tidsbegränsande projekt, därför kommer författaren 

försöka se till att minst 100 enkäter är användbara. Det kan tyckas relativt få med tanke på 

gruppens stora antal, men ökat antal respondenter innebär inte automatisk ökad träffsäkerhet 

(Churchill et al., 2010:357f) även om större urval möjliggör mer precisa projiceringar (Trost, 

2007:37f). Populationens storlek, N, har inte direkt effekt på antalet respondenter, n 

(Churchill et al., 2010:363). En sista argumentation för antalet respondenter är att historiskt 

sett är 100 ett antal som är accepterat av universitet vid arbete med examensarbeten. Figur 

6.2.4 illustrerar hur målpopulation, urvalsram och urvalsstorlek relaterar till varandra.  
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Figur 6.2.4. Illustration av urvalet.   

 

6.2.5 Täckningsfel  

Urvalsramen, med andra ord Facebook-gruppen, kan potentiellt innehålla personer som inte 

matchar med den uttalade profilen vilket representerar eventuell övertäckning (Dahmström, 

2005:319). En undertäckning är möjlig för att det kan finnas individer i målpopulationen som 

inte har någon koppling till urvalsramen (ibid. s 319f). Nackdelen med denna risk är att 

önskade individer inte inkluderas, till fördel för icke önskade med konsekvensen i ett problem 

med urvalsramen (Churchill et al., 2010:376). Undertäckning ses som det mest allvarliga 

täckningsfelet med anledning av att de exkluderade individerna potentiellt sitter på andra 

åsikter och karaktäristika än övriga (Dahmström, 2005:320). Författaren har försökt minska 

övertäckningsfelet genom att vara tydlig på Facebook-gruppen om vilka kriterier som gäller 

för att respondenterna skall kvalificera sig. Enkätens undertäckning är svår att minska, med 

anledning av att det kan vara svårt att nå fans som inte är aktiva på sociala medier – via 

sociala medier. Dock vill författaren mena att eftersom att ramen är Facebook-gruppen och ett 

av huvudkriterierna är aktivitet på sociala medier, torde stor del av de potentiella 

respondenterna ha ett konto och således erbjudas chansen att bidra med sina åsikter.  

 

6.3 Databearbetning   

 

6.3.1 Datainsamling 

När processerna med val av mätinstrument och urval var till ända, lades enkäten upp på 

Facebook-gruppen som vid tillfället hade 10 132 följare (2013-04-11, kl. 09.00). Författaren 

bestämde på förhand att målet var totalt 200 inkomna svar, varav 100 fullständigt besvarade 

enkäter och att stopptiden skulle bli senast 2013-04-15, kl. 10.00. Responsen var snabb och 

målet uppnåddes inom några timmar och således hade länken kunnat deaktiveras redan 

samma dag som den aktiverades. Dock gjordes ett medvetet val att låta enkäten ligga uppe till 

den förbestämda tiden så att fler personer skulle få chansen att göra enkäten och därmed inte 

utestänga respondenter som inte kunnat svara under veckodagar på grund av arbete eller andra 

aktiviteter (Ejlertsson, 1996:27). Totalt besvarades 301 enkäter fullständigt, se 6.3.4 för 

bortfallsanalys.  

 

Klienten Lime Survey var enkel och strukturerad att använda, såväl för författaren som för 

respondenterna, vilket skulle kunna vara anledningen till varför länken till formuläret fick 

positiv respons från gruppens medlemmar; såväl genom gilla-markeringar och uppmuntrande 

Målpopulation 

Facebookgrupp 

Respondenter 
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kommentarer som genom många genomförda formulär. En annan orsak till välviljan som 

upptäcktes skulle även kunna bero på att MODO Hockeys fans i allmänhet är samarbetsvilliga 

eller att enkäten är relativt snabb och enkel att fylla i. Att ha i åtanke är att MODO Hockeys 

utslagning i kvartsfinalen mot Färjestads BK kan ha påverkat respondenterna negativt, å andra 

sidan kan medverkan i studien uppfattas som positivt om respondenterna väljer att ”gå vidare” 

och motiveras inför hösten och således ser sitt bidrag som viktigt. En sista kommentar om 

respondenternas välvilja: det faktum att MODO Hockey tagit ett initiativ till denna 

undersökning kan uppfattas som att klubben ser sina fans och enbart initiativet i sig skulle 

således kunna förklara de uppdagade positiva attityderna.  
 

6.3.2 Kodning 

Den fil som innehåller svaren från webenkäten tolkas som kvantitativt beskrivande, med 

automatisk inmatning av data i mjukvara (Merriam, 1994:24). Det kan argumenteras för att 

kvantitativ forskning har ett förklarande fokus likt naturvetenskapen, men då syftet kräver att 

resultaten ska kunna generaliseras är kodningsmetoden ändå berättigad inom 

samhällsvetenskapen (Bryman, 2011:168). Då generaliseringen innebär svaret på en 

frågeställning som innebär ”hur” samt ”relationer” mellan variabler såsom ”strategi” och 

”försäljning”, bör kvantitativa analysmetoder användas (Patel & Davidsson, 2011:14). 

Kodningen görs automatiskt; sannolikheten för korrekt registrering av färdiga tabeller och 

andra sammanställningar är hög men har ändå kontrollerats för att undvika kritiska misstag 

(Sörensen, 2011:257). Frågornas koder sammanställdes i index eftersom att de innehåller flera 

delfrågor och tillsammans utgör en undersökningsvariabel, såsom ”Positivt köpbeteende” 

(SG1) (ibid. s 198).  

 

Service Guarantee Brand Love Brand Co-Creation Sociala medier 

SG1 BL1 BC1 SN1 

SG2 BL2 BC2 SN2 

ROI  BC3 SM1 

  BC4 SM2 

  BC5 SM3 

  BC6  

   Klassificering 

   KO1 

   KO2 

   KO3 

 
Tabell 6.3.2. Frågornas koder i förhållande till teoretiskt eller praktiskt område. Se bilaga B.   

 
 

6.3.3 Bearbetningsfel  

Eftersom att Lime Survey automatiskt genererar en resultatfil tillkommer inget fel gällande 

överföring från exempelvis pappersenkäter till datasystem, men författaren uppmärksammar 

att felkodning kan innebära ett problem och har dubbelkollat att det stämmer (Dahmström, 

2005:337). Automatisering har minskat antalet steg vid dataregistrering eftersom att 

respondenterna svarar online och för att svaren registreras i mjukvara, med konsekvensen att 

bearbetningsfelet blir avsevärt mindre (ibid. s 338). Detta betyder att data som återfinns i 

denna studie med stor sannolikhet är korrekt men författaren vill uppmärksamma det faktum 

att resultaten är sammanställda i tabeller, den mänskliga faktorn därmed ha orsakat någon 

felberäkning. För att försöka minska bearbetningsfelet har flera dubbelkollar genomförts och 
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genom att bilaga C bidrar med originaldata via diagram anses detta backa upp eventuella, 

förbisedda misstag.    

 

6.3.4 Bortfallsfel 
 

Länkning Syfte Länk sedd av Visat/Gillare 

11/4, kl 9.00 Presentera enkät 4154 41% 

11/4, kl 15.00 Påminnelse 3286 32% 

12/4, kl 10.00 Påminnelse 2774 27% 

14/4, kl 19.00 Sista påminnelse 3084 30% 

15/4, kl 10.00 Stänga enkät 4360+ - 

 
Tabell 6.2.4. Presentation av förutsättningarna för deltagande via länk på Facebook-gruppen.   

 

Det finns personer i Facebook-gruppen som inte velat eller kunnat svara på enkäten, dessa 

individer representerar tillsammans studiens externa bortfall (Bryman & Bell, 2005:111). 

Eftersom att gruppen vid länkens uppläggningstillfälle hade 10 132 gillare, och inte alla sett 

länkarna (figur 6.2.6) har inte alla fått chansen att deltaga. Orsaken till att de inte sett länken 

kan bero på att de inte är särskilt aktiva på Facebook, och motståndet till deltagande kan 

antingen bero på tidsbrist eller brist på intresse och vilja. I ett försök att minska externt 

bortfall skapade författaren försättsbladet som poängterar studiens vikt och respondentens 

enskilda värde i studien; kombinerat med positiva inlägg och påminnelser (Ejlertsson, 

1996:23). Internt bortfall avser bortfallet på enskilda frågor och eftersom att formuläret har 

tvingande frågor betyder det att det interna bortfallet representerar helt avbrutna enkäter (ibid. 

s 22). Det är av vikt att skilja på individbortfall och variabelbortfall eftersom att det 

förstnämnda innebär att inga svar alls ges av en individ medan det andra betyder att vissa 

frågor av någon anledning ej besvaras; i sammanhanget återfinns enbart individbortfall 

eftersom att inga icke fullständigt genomförda enkäter är möjliga (Dahmström, 2005:321).  

 

Totalt inkom 301 fullständiga svar och 395 ofullständiga svar, något som bidrar till att 

studiens möjlighet till projicering är signifikant större än ursprungsbeslutet 100 användbara 

enkäter (Trost, 2007:37f). Författaren noterar att ofullständiga enkäter i antal är fler än antalet 

fullständigt genomförda och har försökt finna svar på varför. Genom att analysera de 

ofullständiga enkäterna upptäcktes att det var under första delen (service guarantees) som 

respondenterna valde att lämna enkäten. Orsaken skulle kunna vara att de tvingande svaren 

irriterar respondenterna om de känner att de inte vill svara på enskild fråga eller att 

svarsalternativens sex steg gör att man känner sig tvingad till en ståndpunkt. En annan orsak 

skulle kunna vara att personer som klickat in på enkäten, enbart gjorde det för att se vad det är 

utan intention att svara, alternativt att enkäten kändes tråkig och lång med utfallet avbruten 

enkät. Konsekvensen av individbortfallet skulle kunna innebära att inte alla som besitter 

viktiga åsikter representeras i resultaten. Å andra sidan kan det betyda att de fullständiga 

enkäterna är noggrant och ärligt genomförda av respondenter som ser värdet av studien och 

således bidragit med viktiga åsikter.  
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En person valde att kommentera på det Facebook-inlägg som presenterades då länken lades 

upp och författaren väljer att citera detta, med anledning av att det skulle kunna antyda den 

underliggande orsaken till det interna bortfallet:  

 

”Bra initiativ, men beklagligt att sättet som enkäten är uppbyggd på leder till 'tvingande svar' 

som påverkar resultat och därmed ert strategiska underlag på frågor där respondenten inte 

har en åsikt. Likaså att inte tillåta fler-svars-alternativ i delen om Modo Hockeys nyttjande av 

sociala medier ger en skev bild att man förordar alternativ A när man egentligen tycker att A, 

B och C borde likställas i betydelse.” 

 

Respondent 

 

6.4  Primärdata  

När primärdata insamlas via kommunikation, betyder det att alla respondenter får samma 

fråga via ett formulär, med syftet att erhålla den önskade informationen från målgruppen 

(Churchill et al. 2010:186). Vilka fördelar innebär det? Då denna studie innebär att insamling 

skett med en webenkät som innehåller strukturerade frågor; frågor med samma 

svarsalternativ, betyder det att administrationen är enkel och misstag kan undvikas (ibid. s 

195). Det betyder även att kodning och analys förenklas och reliabiliteten kan antas vara hög, 

dock kan fasta svarsalternativ tvinga respondenten att anta en ställning som denna inte har 

(ibid. 196). Ändå anses att attitydundersökningar som denna med fördel kan nyttja tvingande 

svar och undvika alternativ som ”ingen åsikt”, eftersom att det anses att respondenter har 

klara åsikter (ibid. s 197f). Genom att uppmärksamma de möjligheter och begränsningar som 

finns vid insamling av primärdata, klargörs hur pålitlig denna studie är. 

 

De enskilda komponenter som tillsammans utgör kritik av denna studies primärdata 

sammanfattas i kapitel 9 (sanningskriterier), men kan återfinnas var för sig i den löpande 

texten: 

 

 Täckningsfel 6.2.5 

 Bearbetningsfel 6.3.3 

 Bortfallsfel 6.2.6  

 Mätfel 10.1 

 

Övrig kritik av primärdata gäller det faktum att primärdata är insamlad för ett specifikt syfte, 

vilket gör att dess resultat och tolkning bör beaktas vid framtida generalisering. MODO 

Hockeys organisation, geografiska läge och säsongens sportsliga utgång kan skilja sig 

beroende på vilket lag som skulle vilja nyttja studiens kunskapsbidrag. Även supportrarnas 

demografi och personliga karaktäristika och relation till varumärket, påverkar studiens 

resultat och tolkning. En annan kritik som bör riktas, gäller det faktum att andra idrotter och 

andra typer av upplevelseföretag har olika förutsättningar och unika möjligheter, vilka bör 

beaktas. Genom att uppmärksamma detta vill författaren bidra till en förståelse för primärdata 

med dess möjligheter och begränsningar för användning utanför denna kontext. Författaren 

vill poängtera att om en medvetenhet kring primärdata skapas finns alla förutsättningar att 

nyttja kunskapen i organisationer som liknar MODO Hockey. En sista diskussion, rör det 

faktum att sociala medier utvecklas snabbt, vilket innebär att fenomenet ändrar dynamiken på 

marknaden och kan påverka användandet av denna studies resultat. Läs mer om generalisering 

i kapitel 9, vilken knyter samman diskussionen och utgör studiens sanningskriterier.   
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6.5 Etiska ställningstaganden   

 

6.5.1 Marketing research  

Det är av relevans att diskutera värderingar och principer när marknadsförare genomför 

undersökningar eftersom att studier ofta förlitar sig på samhällets välvilja för insamling av 

data; vilket innebär att dåligt genomförda studier gör framtida projekt svårare och dyrare att 

genomföra om det inte finns samarbetsvilliga respondenter att tillgå (Churchill et al., 

2010:43). Det är således av vikt att forskningsprocessen innehåller en etisk diskussion och 

presenterar ställningstaganden: är människosynen kollektivistisk eller individualistisk? 

(Solvang, 1996:333). Det menas att en forskare bör kunna sammanväva de båda synsätten så 

att kollektivet kan gynnas utan att skada individen och vice versa (ibid. s 335). För att mer 

djupgående diskutera denna studies respondenters personliga integritet vill författaren hävda 

att respondenternas åsikter har återberättats så komplett som möjligt eftersom att majoriteten 

av frågorna är stängda och inte leder till tolkningsfrågor i det avseendet (ibid. s 334). Vidare 

innebär denna undersökning varken fysiska eller psykiska risker, anonymitet har utlovats och 

uppfyllts och den kommunikativa metoden med en frivillig webenkät ses som etiskt 

försvarbar (Murphy et al., 2005:70ff, Solvang:1996:335). För att sammanfatta menar 

författaren i denna studie, att individen inte skadats av undersökningen eftersom att 

respondenterna frivilligt godkänt deltagandet och vad gäller kollektivet kommer massan att 

gagnas tack vare viktiga insikter som hjälper MODO Hockey att förbättra verksamheten för 

sina nuvarande och framtida intressenter (ibid. s 334f). Dessutom ska hela upplevelseindustrin 

kunna nyttja insikterna. För att göra lämpliga etiska val har författaren funderat över följande 

praktiskt användbara riktlinjer för marketing research (Churchill et al, 2010:51):  

 

 Handling strider inte mot författarens ”sunda förnuft”. 

 

 Handling är i enlighet med författarens högt satta ambitioner för studiens kvalitet. 

 

 Tveksamma handlingar är inte berättigade på grund av ”the Big Four”: greed, speed, 

laziness, haziness.  

 

6.5.2 Social media marketing  

Författaren vill kompletterande till forskningsetik kort diskutera det ansvar som 

marknadsförare har när det relativt nya fenomenet sociala medier nyttjas för kommunikation 

med kunder och potentiella kunder. Det menas att det finns särskilt utsatta individer i 

samhället, vilka vi som marknadsförare måste beakta så att våra handlingar inte kan uppfattas 

som moraliskt oansvariga (Murphy et al., 2005:70ff). I dagens samhälle är många barn och 

unga tonåringar aktiva på sociala medier utan vuxen övervakning, vilket innebär att de 

meddelanden som MODO hockey kommunicerar och hur de interagerar med vederbörande 

bör beaktas (ibid. s 71). Därför är det relevant att MODO Hockey tänker på vad de skriver 

och hur; och att de undviker olämpligheter såsom svordomar och vilseledande löften. Detta är 

även relevant för att uppfattas som en seriös organisation och för att klubben skall 

kommunicera sitt varumärke och dess värden på ett lämpligt sätt. För att social media 

marketing skall ske på ett etiskt godtagbart vis föreslås följande checklista (ibid. s 75ff):     

 

 Kommunicera etiska riktlinjer till styrelse/ledning/tränarstab/spelare. 

 Var noga med att beakta etik och moral – inte enbart lag.  

 Uppträd professionellt.  
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Vad är egentligen rätt och fel? Som marknadsförare är det viktigt att resonera kring vilket 

ställningstagande organisationen har i sin verksamhet: utility approach, justice approach eller 

rights approach? Det förstnämnda, utility, menar att god etik handlar om att skapa mest nytta 

för flest människor (”greatest good for the greatest number”) och således är en handling 

acceptabel om fördelarna överväger nackdelarna (Churchill et al., 2010:48). Även justice 

approach betonar konsekvensen av handlingen och lägger vikt vid vad som i samhället är 

accepterat som en rättvis fördelning av fördelar och nackdelar; medan rights approach 

poängterar att marknadsföring är etiskt och moraliskt accepterad om handlingen i sig är riktig 

(ibid. s 49f). Genom att beakta etik och moral i såväl forskningsprocess som löpande 

marknadsföring kan MODO Hockey visa att de tar ett samhällsansvar, något som även kan 

komma att gynna varumärket.  

 

Socialt ansvar  

Att MODO Hockey bör ansvara för sina egna marknadsaktiviteter, har redan redogjorts för i 

tidigare stycken. Förutom detta egenansvar, på vilket sätt kan en organisation bidra till 

samhällsnytta genom att ta ståndpunkt i sociala frågor? Ett exempel på en diskussion som 

länge varit i gråzonen är frågan om alkohol och idrott: ska alkohol serveras i samband med 

match? Varför och varför inte? Det är svårt att bestämma vad som är rätt eller fel, men det är 

relevant att organisationen reflekterar och tar ställning i aktuella frågor som dessa.  

 

För att fortsätta diskutera samhällsfrågor, föreslås att MODO Hockey och elitserien kan följa 

det goda exempel som många NHL-klubbar anslutit sig till, i form av ett projekt som kallas 

”You Can Play”. Syftet med projektet är att motarbeta de många fördomar som finns i idrott i 

allmänhet, vad gäller sexuell orientering. Särskilt hockey är känt för att ha en ganska 

stereotypt manlig och ”hård” kultur, därför är det utvecklande att NHL med dess spelare och 

ledare
10

 ställer sig bakom denna viktiga samhällsfråga. Projektet beskrivs på hemsidan 

youcanplayproject.org (2013) och lyder kort:  

 

Gay athletes. Straight allies. Teaming up for respect. 

 

”It’s time to talk about sports and it’s time for us to create change. It’s one of the last 

bastions of society where discrimination and slurs are tolerated. It doesn’t have to be this 

way. There’s an assumption in sports that gay and lesbian players are shunned by all 

athletes. It’s just not true and You Can Play is dedicated to providing positive messages from 

athletes, coaches and fans. The biggest names in sports, the smallest high school teams, and 

the most casual fans are coming forward to let athletes and fans alike know that LGBT 

players are welcome on their teams, in their locker rooms and in the stands. If you have skill, 

if you have work ethic, if you can skate, pass, shoot, run, jump, hit, row or play – then you 

can play.” 

 

Redan idag engagerar sig MODO Hockey i sociala frågor, vilket vittnar om att det finns en 

vilja att ta sitt ansvar och tillsammans sträva mot ett bättre samhälle. Genom en kampanj mot 

bröstcancer, engagerade sig klubben i välgörenhet och spelade i matchtröjor med trycket ”If 

You Don’t Fight, You Will Never Win” för att kommunicera att klubben är med i striden för 

att hjälpa forskningen att rädda fler kvinnor från bröstcancer. Tröjorna auktionerades ut och 

intäkterna gick till bröstcancerforskningen. Genom detta och att organisationens framstående 

personer stöttar detta, visar MODO Hockey att de är etiskt medvetna och vill fortsätta bidra 

till samhällets utveckling (Allehanda.se, 2012):  

                                                 
10

 Se kampanj på Youtube (sök: You Can Play) https://www.youtube.com/watch?v=_W9eJA4MWHI 
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”Från MODOs sida känns det jättebra att vi kan visa att vi bryr oss och att vi är aktiva inom 

välgörenhet. Vi kommer ha fler sådana här satsningar i framtiden.” 

 
Markus Näslund, Allehanda  

2012-10-16 

 

Näthat 

Eftersom att sociala medier är ett relativt nytt fenomen, har negativa bieffekter ganska nyligen 

uppdagats. ”Uppdrag granskning” sände under våren ett avsnitt som berör det näthat som 

spirar i cybervärlden, och som påverkat många av våra officiella personer – kvinnor i 

synnerhet (svt.se). Det är relevant att MODO Hockey beaktar att sociala medier och Internet i 

allmänhet erbjuder en viss anonymitet och ett ”skydd” som gör att personer vågar säga nästan 

vad som helst utan att behöva konfronteras i verkligheten. Genom att ha detta i åtanke, kan 

organisationen försöka bidra till en trevlig miljö på sociala medier, som gör att alla fans och 

spelare (och andra berörda) känner sig trygga och inte riskerar att bli baktalade. Detta rör 

såväl medarbetare och spelare som supportrar och andra intressenter. Trots att näthatet har 

riktats starkt mot kvinnor i olika branscher, är det av vikt att MODO Hockey reflekterar över 

det faktum att näthat är något som kan förekomma både från och av vem som helst som har 

tillgång till Internet. Dessutom kan detta negativa fenomen vittna om det stora arbete som 

finns vad gäller jämställdhet; kanske är det dags att en mansdominerad bransch som hockey 

tar sats och bidrar i kampen för ökad jämställdhet?  
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7 Resultat och analys  
Studien har hittills beskrivit forskningsprocessen från inledning till genomförande där 

problembilden som en röd tråd guidat läsaren. Detta kapitel presenterar studiens resultat 

tillsammans med en analys med syftet att ge en bild av verkligheten i förhållande till 

teorierna. Varje del i problembilden presenteras i tur och ordning med de frågor som gäller 

det aktuella området, med tabeller i texten och diagram i bilaga C. De praktiska frågor som 

ställdes presenteras i slutet av kapitlet med en tillhörande analys, för att ge en bild av sociala 

medier och klassificera respondenterna. Innan själva resultatpresentationen och analysen 

inleds, beskriver författaren den metod som ligger till grund för analysen. Detta för att 

argumentera för valen och förenkla läsarens egen tolkning.    

 

7.1 Analysmetod  

Författaren beslutade att analysera frekvensen på de olika svaren för att upptäcka vilka 

medhållsgrader och kategorier som kan föreslås vara vanligast förekommande (Churchill et 

al., 2010:424). De diagram (bilaga C) som Lime Survey genererat, har sammanställts i 

tabeller där procenten är kalkylerade och är mer informativa än antalet, och procenttalen 

avrundades till heltal i största möjliga mån eftersom att det är en generell tumregel i 

marketing research (ibid. s 425). I tabellen framgår delfrågornas medeltal, ett mått som är 

mest frekvent förekommande i deskriptiva undersökningar (ibid. s 429). Författaren är 

medveten om att en kvantitativ enkät kan sammankopplas med en statistisk analysmetod, 

eftersom att detta kan förklara problemet med objektivitet och ”hårda fakta”. Eftersom att 

syftet är förståelse och forskningsfilosofin är subjektivt hermeneutisk valde författaren att 

analysera empiriska resultat deskriptivt. Erkända forskare kan styrka detta val. Det förklaras 

att kunskapssynens hermeneutik kan appliceras vid ständigt föränderliga sociala 

konstruktioner (Bryman & Bell, 2005:34f). Författaren i denna studie menar att 

marknadsföring i allmänhet är en föränderlig bransch och ishockey har en icke statisk 

dynamik. Inte minst sociala medier, utvecklas snabbt. Men passar en enkät in i detta? För att 

kunna försöka sig på en generalisering krävs ett kvantitativt verktyg, och enkäter är således 

vedertagna i marknadsföring, för att beskriva fenomenet och skapa förståelse (Churchill et al., 

2010:107f). Därför har författaren valt en enkät och tolkningen är i enlighet med 

forskningsfilosofin; analys och tolkning har sin grund i förståelse (Arbnor & Bjerke, 

2008:62f). Även Johansson-Lindfors bestyrker att hermeneutiken handlar om förståelse 

(1993:39f) och att undersöka via en deduktion med ett frågeformulär kan anses vara relevant 

och lämpligt (Wallén, 1996:49f).      

 

Varje fråga presenteras enskilt i tabellerna, vilket innebär en univariat bearbetning men för att 

reducera variabelantalet beslutades att nyttja medeltalen och skapa index (Olsson & Sörensen, 

2011:192). De index som skapats består av svaren på delfrågor som liknar varandra och 

således kan slås samman till för att indikera en sammantagen bild av ett visst beteende eller 

åsikt (ibid. s 198). Genom att dela upp medhållsgraderna till lägre (1-3) och högre (4-6) och 

summera varje grads medeltal, analyseras likheterna och skillnaderna i relation till teorierna 

via två index per fråga. Om anmärkningsvärda resultat uppdagats i de enskilda delfrågorna 

nämns detta i analysen men de enskilda resultat som inte är nämnvärda, analyseras mer 

sammantaget i författarens valda index. De praktiska frågorna, vilka inte har Likert-skala som 

svarsalternativ, sammanställs i tabeller med procenttal för att beskriva den sammanlagda 

bilden av respondenternas åsikter (Churchill et al., 2010:425).  
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Kort om cross-tabulering 

Studiens problembakgrund, syfte och mål beskriver att MODO Hockey via virtuella relationer 

vill öka sin hockeyturism och således öka försäljningen. Med anledning av detta, har 

respondenterna fått ange var de bor, så att organisationen kan upptäcka om det finns specifika 

åsikter utanför Örnsköldsvik. Intentionen var att sedan nyttja dessa åsikter för att kunna locka 

fans från specifika delar av landet, med olika strategier. Författaren har analyserat svaren i sin 

helhet och det är dessa tabeller och diagram som återfinns i tabellen, och varje del i enkäten 

har tilläggande genomgått en cross-tabulering. Med det menas, att klassificeringsfrågan som 

rör ort har nyttjats för att upptäcka om det kan tänkas finnas relationer mellan var fansen bor 

och hur de svarat (Churchill et al., 452ff). Innan genomförandet, misstänkte författaren att 

distributionen på svaren skulle skilja sig och förberedde sig på att analysera detta (ibid. s 

453). Att nämnas bör, är att klassificeringsfrågorna ”kön” och ”ålder” ämnar beskriva 

fördelningen och analyseras längre fram i kapitlet, således kräver studiens syfte inte en cross-

tabulering för dessa variabler.  

 

Efter cross-tabulerings-analysen, upptäcktes att svaren är distribuerade på likartade sätt, 

oberoende av var i landet respondenten bor. Vad beror detta på? Det skulle kunna vara så att 

supportrar värderar samma saker vid ett besök, vilket innebär att MODO hockey bör satsa på 

samma aspekter – för att locka besökare från såväl Örnsköldsvik som övriga Ångermanland 

och resterande Sverige. Genom att beakta denna undersökning skulle klubben således kunna 

öka försäljningen, såväl med nya som trogna kunder och oavsett var de reser från. Å andra 

sidan skulle det kunna betyda att undersökningen missat att ställa rätt frågor i detta avseende, 

det är sannolikt att vägen till Fjällräven Center skulle ha fått större plats, inte enbart besöket 

som sådant. Detta är en kompletterande, intressant insikt som kom fram i kommentarsfältet på 

Facebook-gruppen. En insikt som indikerar vad undersökningen saknade och där skillnad 

skulle kunna återfinnas beroende på respondentens ort. Detta anses vara ytterligare en 

vägvisare som kan hjälpa organisationen att stimulera hockeyturismen:   

 

”Som Umebo efterlyser jag en ökad satsning på fansen i södra Västerbotten. Matchpaket med 

tåg- och matchbiljett eller nåt liknande till vissa utvalda hemmamatcher.” 

 
Respondent 

 

 

För att sammanfatta hur resultaten analyserats:  

 

 Tabeller med procenttal. 

 Medeltal. 

 Index; jämför lägre (svagare) och högre (starkare) medhållsgrad.  

 Lägre grad: håller inte med alls – håller delvis med (1-3). 

 Högre grad: håller mestadels med – håller med fullständigt (4-6) . 

 Cross-tabulering. 

 För att skapa förståelse – inte förklaringar. 
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7.2 Upplevelsers karaktäristika 

 

7.2.1 Positivt köpbeteende 

SG1: Om MODO Hockey ser till att parkering, biljettköp, restaurang samt barer och kiosker 

fungerar smidigt ökar sannolikheten att jag...   

 

SQ001: [...rekommenderar andra att också gå på match.] 

SQ002: […kommer på flera matcher under en säsong] 

SQ003: [...spenderar pengar under mina besök på Fjällräven Center.] 

SQ004: [...spenderar pengar på en lite dyrare matchbiljett.] 

 
SG1 

Delfråga  

1. Instämmer 

inte 

2. Instämmer 

i mindre grad 

3. Instämmer 

delvis 

4. Instämmer 

mestadels 

5. Instämmer 

i högre grad 

6. Instämmer 

helt 

SQ001 3% 3% 9% 17% 22% 46% 

SQ002 9% 4% 13% 17% 20% 37% 

SQ003 3% 5% 13% 18% 29% 32% 

SQ004 15% 19% 25% 17% 10% 14% 

       

Snitt 7.5% 7.75% 15% 17.25% 20.25% 32.25%  

       

 Index SG1a 15%  Index SG2b 85%  

 

Tabell SG1. Sammanfattning av resultaten för fråga SG1, delfrågor SQ001-004.   

 

De kalkylerade indexen, SG1a och SG1b, indikerar stark grad av medhåll eftersom att 

alternativen 4-6 summeras till 85 % medan 1-3 angavs av totalt 15% av respondenterna. Att 

anmärka är att nästan hälften av alla respondenter håller med fullständigt (6) på den första 

delfrågan som rör intentionen att rekommendera andra, SQ001. Resultaten indikerar att 

kunder upplever en ökad risk vid köp av en tjänst, och således vill känna trygghet vid köp och 

konsumtion (Zeithaml, 1981:186). Detta föreslår att en service guarantee på Fjällräven Center 

leder till positiv WoM med konsekvensen fler och mer lojala besökare (Kandampully & 

Butler, 2001:114). Orsaken till detta skulle kunna vara att den risk som innefattar ett 

upplevelseerbjudande minskar om tjänster i övrigt är smidigt fungerande; och om andra 

människor rekommenderar varumärket så upplevs det som trovärdigt och särskilt givande är 

detta för nya kunder (ibid. s 115). Eftersom att medhållandegraden är relativt stark, föreslås 

att service guarantees är ett snabbt sätt att förbättra tjänstekvalitet och öka konkurrenskraften 

(Wirtz, 1998:51ff).  

 

De respondenter som inte var lika säkra på ett positivt beteende skulle kunna representera 

individer som istället skulle avråda personer att nyttja MODO Hockeys tjänster, det kan då 

vara av vikt att prioritera reducering av negativ WoM eftersom att det är lika kritiskt som att 

stimulera positiv (Kandampully & Bulter, 2001:115f). På detta vis skulle verksamheten kunna 

gynnas långsiktigt av reducering av negativitet, via service guarantees, eftersom att 

garantierna integreras i verksamheten med en holistisk plan; utan att riskera att ses som enbart 

en marknadsfunktion med syftet att locka nya kunder (McColl & Mattsson, 2011:456). 

Förslagsvis vittnar risken för negativitet om det faktum att marknadsföring för 

upplevelseerbjudanden inte enbart är komplexa för kunder utan också för organisationerna i 

fråga (Stafford et al., 2011:136). I fallet MODO Hockey, skulle det kunna vara så att fans 

prioriterar matchen i sig, men uppskattar om tjänsterna är högkvalitativa och gärna sprider 

ordet om detta vidare. Att just WoM anges som mest troligt, skulle även kunna bero på att det 

kunder själva anser att information som kommer från andra är trovärdigt (ibid. s 225) och 



 

50 

således genuint känner att de vill sprida goda ord när upplevelsen är positiv. Att fansen gärna 

rekommenderar goda upplevelser till andra, aningen mer troligt än de andra delfrågorna, 

skulle också kunna förklaras med det faktum att WoM är relativt enkelt och inte kostar inte 

personen något. Detta skulle kunna ses som en win-win-situation, eftersom att kunden är nöjd 

och sprider till andra, med konsekvensen lojalare kunder och ökad försäljning (ibid. s 114f).     

 

Gällande den andra typen av positivt konsumentbeteende, återkommande köp (SQ002), 

beskriver tabellen att 26% har en svagare inställning medan 74% har en övervägande stark 

medhållsgrad. 37% svarade att de instämmer helt (6), vilket är mindre än SQ001 men ändå 

den största posten. Tendensen tycks vara att en hög andel av respondenterna skulle besöka 

MODO Hockeys matcher återkommande om tjänstekvaliteten kan garanteras, vilket indikerar 

att organisationen genom service guarantees kan stärka kundrelationer och således säkra 

framtida affärer (Zeithaml, 1996:187ff). Denna försäkran riskreducerar erbjudandet och kan 

ses som ett mervärde i köpet, vilken såväl nya som befintliga kunder uppskattar, vilket leder 

till ytterligare ökad försäljning (Kandampully & Butler, 2001:115). De fans som inte avsevärt 

kan identifiera sig med tanken om att komma på flera matcher under en säsong skulle kunna 

komma på färre om klubben inte lyckas implementera service guarantees, det kan därför vara 

relevant att beakta ett eventuellt negativt beteende för att undvika att kunder avslutar sin 

relation med MODO Hockey eller byter till annan klubb (ibid. s 115). De resultat som hittills 

presenterats, skulle kunna vara en indikation på att kunder ofta söker salient cues (ledtrådar) i 

omgivningen, vilka kan hjälpa till vid riskreduceringen av erbjudanden (Bitner, 1995:247).  

För att fortsätta. På frågan om villigheten att spendera pengar under ett besök (SQ003) om 

tjänstekvalitet kan garanteras, summeras den lägre medhållsgraden till 21% medan starkare 

grad sammanlagt blir 79%. Resultaten indikerar att MODO Hockeys relation med kunderna 

påverkas av upplevd tjänstekvalitet, med konsekvensen att viljan att spendera pengar ökar, ett 

faktum som argumenterar för service guarantees (Kandampully & Butler, 2001:116). De som 

inte känner att de skulle spendera mer under en match om hög tjänstekvalitet garanteras, 

representerar risken i att inte införa service guarantees eftersom att ett uteblivet positivt 

beteende potentiellt skulle kunna innebära ett negativt, i detta fall spendera mindre pengar 

under ett besök (ibid. s 115ff). Varför verkar service guarantees leda till upprepade besök? 

Eftersom att det finns en risk i att betala före själva upplevelsen, kan en garanti minska 

riskperceptionen och således leda till att fans känner att det är värt att gå på fler matcher (ibid. 

s 115) – oavsett matchresultat. Å andra sidan skulle orsaken kunna vara att en garanti visar att 

klubben eftersöker och uppmuntrar ett flöde av feedback (Ettore, 1994:21), något som skulle 

kunna gör att fans känner att klubben sträcker ut handen och därför känner mervärde – och 

vågar klaga (Alvaréz et al., 2011:145f). 

 

Den sista frågan som gäller positivt konsumentbeteende, att betala premium-priser (SQ004), 

är den enda där utfallet är relativt jämnt fördelat mellan svarsalternativen och där svagare grad 

av medhåll överstiger starkare grad; 59% respektive 41%. Kandampully och Butler föreslår 

via tidigare studier att service guarantees inte bara attraherar kunder utan ser till att företag 

kan ta högre priser utan att förlora marknadsandelar (2001:116; från Hart, 1988). Detta verkar 

inte vara fallet i denna studie eftersom att svagare medhåll är högre än starkare medhåll, vilket 

innebär att service guarantees inte nödvändigtvis behöver innebära att kunder är villiga att 

betala premium-priser. Dock skall beaktas att den negativa motsvarigheten, att kunder 

eftersöker lägre priser vid frånvaro av garantier, skulle kunna påverka försäljningsstatistiken 

negativt (Kandampully & Butler, 2001:116f). Men varför verkar inte service guarantees 

berättiga premium-priser i fallet MODO Hockey? Som tidigare nämnts, återfinns en risk ett 
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tjänsteerbjudande, dels på grund av osäkerheten i att betala i förtid (ibid. s 115). Eftersom att 

ett upplevelseerbjudande likt en ishockeymatch är relativt mer riskfyllt i och med den 

okontrollerbara matchen, skulle det kunna betyda att ett högre pris enbart skulle öka 

riskperceptionen. Därför kan det argumenteras för att fansen eftersöker en garanti på 

tjänsterna, med positiva konsekvenserna att rekommendera andra, besöka arenan flera gånger 

per säsong och spendera mer under besöken (ibid. s 114ff) – men inte betala mer för själva 

biljetten, eftersom risken skulle kunna föreslås göra fansen mer priskänsliga. 

 

7.2.2 Negativt köpbeteende 

SG2: Om MODO Hockey INTE kan se till att parkering, biljettköp, restaurang samt barer och 

kiosker fungerar smidigt ökar sannolikheten att jag...   

 

SQ001: [...uttrycker mig negativt om klubben.] 

SQ002: [...slutar gå på MODOs matcher.] 

SQ003: [...väljer att spendera mina pengar på andra nöjen än hockey.] 

 
SG2 

Delfråga  

1. Instämmer 

inte 

2. Instämmer 

i mindre grad 

3. Instämmer 

delvis 

4. Instämmer 

mestadels 

5. Instämmer 

i högre grad 

6. Instämmer 

helt 

SQ001 35% 29% 22% 5% 5% 4% 

SQ002 52% 21% 18% 5% 3% 1% 

SQ003 33% 27% 23% 8% 5% 4% 

       

Snitt 40% 25.70% 21% 6% 4.30% 3%  

        

 Index SG2a 86.7%  Index SG2b 13.3%   

 

Tabell SG2. Sammanfattning av resultaten för fråga SG2, delfrågor SQ001-003.   

 

Kandampully och Butler föreslår att frånvaro eller misslyckande av service guarantees 

stimulerar negativa beteenden såsom negativ WoM, minskad spendering under besök eller 

byte till annat företag (2001:116f). Resultaten i tabell SG2 visar en tydlig indikation på att 

negativa intentioner vid frånvaro av garantier inte är lika sannolika som positiva beteenden 

vid närvaro: delfrågornas resultat är övergripande lika varandra och index SG2b visar att 

86.70% av respondenterna angav en lägre grad av medhåll medan index SG2a visar 13.30% 

instämmer i högre grad. Siffrorna talar ett tydligt språk och föreslår att den risk som återfinns 

i frånvaro eller misslyckande av en service guarantee inte med hög sannolikhet genererar i 

negativa beteenden. Detta skulle kunna föreslå att MODO Hockey inte behöver en garanti 

eftersom att det inte återfinns en påtaglig risk utan, å andra sidan menas att ökad försäljning 

och ökade positiva beteenden förutsätter en service guarantee (Kandampully & Butler, 

2001:115ff). Resultaten föreslår att service guarantees influerar kunders motivation och 

framtida beteenden, vilken i sin tur påverkar framtida prestationer eftersom at företag lär sig 

av sina misstag (Hill et al., 1998:7). Detta argumenterar fördelarna med en service guarantee, 

eftersom att syfte och mål strävar efter ökad försäljning. Trots det faktum att delfrågorna är 

förhållandevis likartade, noteras att delfråga SQ002, sluta gå på klubbens matcher, erhållit 52 

% som angett att de inte alls håller med. Detta tillsammans med indexen, indikerar att MODO 

Hockeys fans är lojala (se mer i avsnitt 6.3, Brand Love). Vad innebär denna indikation? 

Eftersom att service guarantees verkar stimulera positiva köpbeteenden och öka försäljningen 

(ibid. s 114ff), kan det vara av vikt att satsa på service guarantees. Å andra sidan verkar en 

relativt liten negativ konsekvens skapas av att inte göra det, men författaren menar att om 

klubben vill öka försäljningen kan det vara relevant att nyttja service guarantees för att inte 

stanna på dagens försäljningsnivå (ibid. s 115f).   
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Resultaten för SG1 och SG2, positiva och negativa köpbeteenden, indikerar att MODO 

Hockey kan främja positiva köpbeteenden vid införandet av en service guarantee 

(Kandampully & Butler, 2001:112ff). Den risk som är förenad med själva matchen skulle 

kunna minskas vid en garanti för övriga tjänster så att helhetsupplevelsen inte känns lika 

osäker. Genom att skapa en marknadsstrategi kring service guarantees på sociala medier, 

återfinns en unik möjlighet för klubbens marknadsföring (Stafford et al., 2001:136). Det 

handlar alltså om att hitta ett sätt att hantera klagomål och lära sig av det som gav upphov till 

misslyckandet (Alvaréz et al., 2011:146); service guarantees föreslås således som effektiva 

strategiska verktyg för hantering och utveckling av tjänsteorganisationen (McColl & 

Mattsson, 2011:456f). Dock skall beaktas att en service guarantee måste vara enkel att förstå, 

genomföra och inlösa samt bidra med verkligt värde för organisationens fans (Kandampully 

& Butler, 2001:113). Sociala medier är ett potentiellt ett lämpligt verktyg för 

marknadsföringen och hanteringen av garantierna, eftersom att fenomenet förändrat hur vi 

bedriver verksamheter och synnerligen enkelt når en bred målgrupp (Qualman, 2012:1ff) – 

något som är av relevans för undersökningens syfte och mål.  

Vad innebär resultaten av SG1 och SG2 med dess tillhörande analys? Författaren föreslår att 

MODO Hockeys fans eftersöker konstant kvalitet för att riskperceptionen (Kandampully & 

Butler, 2001:112) i hockey som ett upplevelseerbjudande ska minska, med konsekvensen att 

hockeyturismen och försäljningen ökar (ibid. s 115). De positiva konsumentbeteenden som är 

mest sannolika att vara MODO Hockey behjälpliga i sin verksamhet är framförallt positiv 

word-of-mouth och world-och mouth, följt av fler antal besök per supporter samt större 

spendering under varje besök (ibid. 115ff). Resultaten innebär fortsättningsvis att negativa 

beteenden är mindre sannolika vid frånvaron av service guarantees, där spridning av negativa 

åsikter uppges vara minst trolig. Även beslutet att sluta se MODO Hockeys hemmamatcher 

samt spendera pengar på andra nöjen än hockey verkar inte vara organisationens största 

problem för att behålla nuvarande försäljning, men om klubben vill vända trenden är en 

service guarantee nödvändig för att öka försäljningen (ibid. s115). Det är rimligt att anta att 

MODO Hockeys organisation kan använda service guarantees, som ett som effektiva 

strategiska verktyg för hantering och utveckling av tjänsteorganisationen (McColl & 

Mattsson, 2011:456f). 
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7.2.3 Rangordning  

Rangordna vad som är viktigast för dig före, under och efter MODO Hockeys 

hemmamatcher. 

 

A1: parkering 

A2: biljettköp 

A3: restaurangservice  

A4: kiosker & barer  

A5: trevlig personal  

A6: klubbens aktivitet på sociala medier 

A7: kommunikation med andra modoiter 

A8: egen dokumentation på sociala medier 

A9: lag av egna produkter (Ångermanland)  

10: matchens framgång  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell RO1. Topp tre i rangordning.  

 

Denna fråga ämnade undersöka vad supportrar rent praktiskt prioriterar före, under och efter 

en hockeymatch och således indikera vilka tjänster som bör prioriteras med en eventuell 

service guarantee, och om det finns andra aspekter som klubben bör arbeta med. Tabell RO1 

presenterar hur stor andel av respondenterna som rangordnade A1-10 på plats 1, 2 och 3. De 

tre aspekter som rankades mest frekvent på förstaplats var matchens framgång (10) på 61 %; 

biljettköp (A2) och lag av egna produkter (A9) angavs av 9% vardera. De fem prioriteterna 

som var mest populära på andra plats var biljettköp (A2) på 19%, trevlig personal (A5) och 

matchens framgång (10) på 14% vardera, kiosker och barer (A4) på 13% och lag av egna 

produkter (A9) på 11%. Det som mest frekvent prioriterades på tredjeplats var kiosker och 

barer (A4) på 20%, trevlig personal (A5) på 17%, biljettköp (A2) på 16%, parkering (A1) på 

12 % och lag av egna produkter (A9) angavs av 9%.  

 

För att summera, indikerar resultaten att fansen, förutom själva hockeyn (A9, 10), värdesätter 

tjänster som tillhör ett matcherbjudande. Detta styrker ytterligare att en lyckosam 

implementering av service guarantees är relevant för att kunderna ska anamma positiva 

köpbeteenden med konsekvensen ökad försäljning (Kandampully & Butler, 2001:116). 

Särskilt tydligt är det att smidig biljettförsäljning (A2) önskas eftersom att komponenten 

erhöll frekventa svar på såväl första och andraplats, som tredjeplats. Varför? Det skulle kunna 

bero på den redan diskuterade risk som innefattas i ett köp och att kunder vill minska denna 

risk (ibid. s 115) genom att MODO Hockey garanterar en smidig transaktion. Tilläggande, 

avslöjar tabellen att parkering (A1), kiosker och barer (A4) samt interaktion med trevlig 

personal (A5) tillhör högt prioriterade aspekter vid ett upplevelseerbjudande. Detta styrker 

ytterligare en implementering av en service guarantee för ökad försäljning (ibid. s 114ff, se 

Prioritet Rang 1 Rang 2 Rang 3 

A1 5% 9% 12% 

A2 9% 19% 16% 

A3 1% 2% 5% 

A4 6% 13% 20% 

A5 4% 14% 17% 

A6 2% 8% 6% 

A7 2% 8% 6% 

A8 1% 2% 3% 

A9 9% 11% 9% 

10 61% 14% 6% 
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Brand Love (7.2) för interaktion). Att matchens utgång (A10) är högt prioriterad är ingen 

överraskning, men den höga prioriteten på tjänsterna kring en match är en indikation på 

relevansen av tjänstekvalitet. Men är matchresultat det enda som efterfrågas på isen? 

Alternativ A9, lag av egna produkter, har hög prioritet bland respondenterna eftersom att det 

finns med på hög frekvens på första, andra och tredjeplats. Författaren ser en tendens i att 

fansen vill känna samhörighet med spelarna och därför gärna vill se ”grannpojken” i MODOs 

färger, vilket potentiellt skulle kunna öka engagemanget och besöksfrekvensen och 

argumenterar för att MODO Hockey bör återbygga historiens välkända ”Plantskola” genom 

att satsa på spelare i hela Ångermanland.      

 

Vad innebär resultaten för denna fråga? MODO Hockeys supportrar efterfrågar en prioritering 

av följande i den inledande fasen av verksamhetsförbättringen:  

 

 Parkering  

 Biljettköp 

 Kiosker och barer 

 Trevlig personal 

 Lag med egna produkter  

 

7.3 Relationer   

 

7.3.1 Status på relation  

BL1: Vänligen fyll i huruvida du instämmer med följande påståenden.   

 

SQ001: [Kvaliteten på de tjänster (parkering, biljettköp, restaurang, kiosker & barer) som 

MODO Hockey erbjuder på Fjällräven Center är övervägande hög.] 

SQ002: [Jag är lojal till MODO Hockey.] 

SQ003: [Jag älskar MODO Hockey.] 

 
BL1 

Delfråga  

1. Instämmer 

inte 

2. Instämmer 

i mindre grad 

3. Instämmer 

delvis 

4. Instämmer 

mestadels 

5. Instämmer 

i högre grad 

6. Instämmer 

helt 

SQ001 1% 4% 16% 34% 35% 10% 

SQ002 0.5% 0% 1.5% 3% 11% 84% 

SQ003 0.5% 1% 1.5% 4% 8% 85% 

       

Snitt 0.5% 1.5% 6% 14% 18% 60%  

       

 Index BL1a 8%  Index BL1b 92%   

 

Tabell BL1. Sammanfattning av resultaten för fråga BL1, delfrågor SQ001-003.   

 

Denna fråga syftade till att undersöka statusen på respondenternas relation till MODO Hockey 

(Long-Tolbert och Gammoh, 2012:396) och sedan ta reda på om det kan föreslås höra 

samman med fråga BL2, vilken efterfrågar interpersonella faktorer (ibid. s 394f). Tabellen har 

sammanställts i ett index med tre komponenter, som till synes kan anses avvika från varandra 

och inte verka som liknande variabler. Dock anser författaren att de tre komponenter som 

undersöks, är tre relevanta, subjektiva perceptionsfrågor som kan sammanställas i syftet att få 

en känsla för relationsstatusen. Ändå är författaren medveten om att SQ001 skiljer sig 

märkbart från resterande två, vilket innebär att index troligtvis inte har en hög validitet. Tabell 

BL1 presenterar index BL1b som visar att 92% svarade att de övervägande håller med 
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påståendena SQ001-003. Anmärkningsvärt är att 84% och 85% helt instämmer i lojalitet, 

respektive varumärkeskärlek – något som indikerar att MODO Hockey har starka emotionella 

band till fansen (ibid. s 391). Resultaten indikerar således att definitionen av brand love, som 

”djupa och känslomässiga band”, kan antas gälla för de supportrar som svarat på 

undersökningen (Yim et al., 2008:743). De enskilda delfrågorna visar nämligen att det finns 

en stark varumärkeslojalitet och kärlek, trots att tjänsterna inte uppfattas som högkvalitativa. 

Orsaken i detta fall skulle kunna vara att idrott framkallar känslor och att detta är vad som i 

slutändan bestämmer en persons relation med ett hockeyvarumärke: ”en gång modoit, alltid 

modoit”. Om detta stämmer, skulle det föreslå att tjänstegarantier (avsnitt 7.2) inte är 

relevanta och att relationer aldrig falnar eller avslutas. Det vill säga, eftersom att BL1 visar att 

tjänstekvalitet inte har en till synes direkt påverkan på brand love, skulle det kunna 

argumenteras att service guarantees (Kandampully & Butler, 2001) inte behövs (förutom 

resultaten SG1, SG2 och RO1). Det skulle kunna innebära att supportrars utvecklade brand 

love inte har något alls att göra med de aspekter som tillhör en match.  

Men är det hela sanningen? Det påstås att tjänstekvalitet inte räcker för att förklara hela bilden 

av en kunds känslor för ett varumärke och fråga BL1 indikerar att detta stämmer (Long-

Tolbert & Gammoh, 2012:398). För att utveckla, menas att stark varumärkeskärlek grundas i 

interaktion med företagets anställda – vilka givetvis är en del av tjänsterna – och vilka har 

möjligheten och ansvaret att förvandla rutiner till minnesvärda upplevelser (ibid. s 396). Hur 

kan MODO Hockey påverka banden, om ens möjligt? Det menas att lojalitet mellan kund och 

varumärke kan skapas på olika vis och det innebär att att företag i allra högsta grad kan 

påverka banden (Morre et al., 2012:62f), exempelvis genom förbättring av tjänster (SG) och 

interaktion (BL). Resultaten vittnar om att tjänstekvalitet behöver kompletteras och således 

sammanväver fråga BL2 kundernas varumärkesrelaterade ”relationsstatus” (BL1) med 

interpersonella korrelat, för att estimera varumärkeskärlekens koppling till interaktion (ibid. s 

391ff). Med andra ord, ämnade författaren ta reda på om och hur brand love utvecklas 

beroende på hur interaktioners kvalitet uppfattas och resultaten presenteras i fråga BL2.  

7.3.2 Negativ vs. positiv upplevelse  

BL2: Jag anser att...  

 

SQ001: [...MODO Hockeys medarbetare på Fjällräven Center är trevliga.] 

SQ002: [...MODO Hockeys medarbetare på Fjällräven Center är kompetenta.] 

SQ003: [...MODO Hockeys medarbetare är trevliga på sociala medier.] 

SQ004: [...MODO Hockeys medarbetare är kompetenta i nyttjandet av sociala medier.] 

SQ005: [...MODO Hockeys spelare är trevliga på sociala medier.]  

SQ006: [...MODO hockeys spelare är kompetenta i nyttjandet av sociala medier.] 

 
BL2 

Delfråga  

1. Instämmer 

inte 

2. Instämmer 

i mindre grad 

3. Instämmer 

delvis 

4. Instämmer 

mestadels 

5. Instämmer 

i högre grad 

6. Instämmer 

helt 

SQ001 1% 2% 8% 25% 36% 28% 

SQ002 0.5% 3.5% 13% 26% 33% 24% 

SQ003 0.5% 2.5% 9% 21% 38% 29% 

SQ004 6% 9% 20% 20% 26% 19% 

SQ005 0.5% 2.5% 7% 15% 34% 41% 

SQ006 1.5% 6% 16% 20% 30.5% 26% 

       

Snitt 1.75% 4.25% 12% 21% 33% 28% 

       

 Index BL2a 18%  Index BL2b 82%  

Tabell BL2. Sammanfattning av resultaten för fråga BL2, delfrågor SQ001-006.   
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Long-Tolbert och Gammoh föreslår i sin artikel att de interpersonella korrelaten, 

sammanfattade med SQ001-006, är starkt sammankopplade med statusen på 

varumärkesrelationen (2012:397f). Detta innebär att resultaten för BL1 bör reflekteras i BL2; 

således, hur ser de empiriska resultaten ut? Index BL2b visar att 82% av respondenterna är 

övergripande nöjda med interaktionen såväl fysiskt som virtuellt, ett procenttal relativt nära 

de 92 % som anser sig ha övervägande stark relation med och hysa kärlek till MODO 

Hockey. Detta indikerar att positiva upplevelser av interaktion med varumärket, bidrar med en 

förklaring till brand love och positiv utveckling av den relationen (ibid. s 396). Det kan också 

antyda att genom att ge kunderna möjligheten att själva påverka upplevelsen i interaktion (ex. 

sociala medier), så utvecklas relationen till det starkare (Yang et al., 2012:964). Å andra sidan 

noteras att delfrågorna i BL2 inte är angetts lika starka som lojaliteten och 

varumärkeskärleken (BL1), vilket skulle kunna tyda på att MODO Hockeys fans är lojala – 

oavsett interaktionens kvalitet. Anledningen till detta kan potentiellt grundas i det som redan 

nämnts, att idrott involverar känslor som inte huvudsakligen grundar sig i varken interaktion 

eller tjänstekvalitet. Å andra sidan skadar inte en förbättring i kvalitet eftersom att studiens 

resultat för service guarantees (7.1) föreslår att det genererar ökad försäljning (Kandampully 

& Butler, 2001:114ff) medan högkvalitativ interaktion utgör en grund i brand love (Long-

Tolbert & Gammoh, 2012:398). Därför föreslås att en service guarantee garanterar en positiv 

upplevelse, minskar risker och stimulerar försäljning (Kandampully & Butler, 2001:114f) – 

och på lång sikt bibehåller den starka lojalitet som i dagens läge kan sägas existera. Teorierna 

om service guarantees (7.1) och brand love (7.2) kan med ovan diskussion som grund, sägas 

överlappa varandra. Dock författaren föreslår vidare att det krävs en diskussion om 

interaktionens relevans i skapandet av brand love, för att djupare förstå utvecklingen av brand 

love i sammanhanget.  
 

Varför är interaktion överhuvudtaget viktigt? Det föreslås att medarbetare i 

tjänsteorganisationer är den enda kopplingen en kund har till företaget och således bidrar till 

skapandet av brand love i face-to-face interaktioner (Long-Tolbert & Gammoh, 2001:397f). 

Med hänvisning till resultaten för BL2, anses spelarna trevligare på sociala medier än vad 

klubbens medarbetare anses kompetenta i användandet; det återspeglas i ”håller med 

fullständigt” (6) för SQ004-005. Detta indikerar att klubben bör förbättra sina interaktioner på 

sociala medier, för att kvaliteten skall kunna bidra ytterligare positivt till brand love (ibid. s 

397). Det föreslås att interaktion bör ske ofta och involvera en personlig känsla och visa 

kunden att denne är en individ med en egen identitet, för att kunna utveckla ett älskat 

varumärke (Batra et al., 2012:13f). Och detta indikeras i svaren, eftersom att det önskas en 

(kvalitativ) dialog från hela organisationen på sociala medier. Å andra sidan bör face-to-face 

interaktionen även den stimuleras eftersom att den inte anses lika stark som lojaliteten; 

utfallet av förbättringen skulle potentiellt kunna vara att brand love utvecklas snabbare om 

interaktionens kvalitet höjs (ibid. s 397). Resultaten visar att MODO Hockeys fans är lojala, 

och det finns en viss koppling till interaktionens kvalitet – men varför är lojaliteten ändå 

relativt högre än angiven perception av interaktioners kvalitet och tjänstekvalitet?   

Författaren i denna studie föreslår att den komplexitet som ett hockeyerbjudande innebär, är 

orsaken till resultatens oförmåga att fullständigt förklara utvecklingen av brand love. Varför? 

Eftersom att hockey dels består av tjänster och dels är ett upplevelseerbjudande, kan det vara 

så att kundernas huvudmål med köpet är själva matchen och att tjänstekvalitet och interaktion 

enbart är en bonus och således påverkar brand love positivt. Å andra sidan skall poängteras att 

respondenterna möjligtvis är bland de mest lojala och antingen inte erkänner eller inte ser 

negativa upplevelser på Fjällräven Center och sociala medier; upplevelser som annars skulle 

ha kunnat påverka brand love negativt (ibid. s 396ff). Detta innebär att det kan finnas 

potentiella kunder och fans som skulle komma på matcherna om interaktionen (och 
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tjänstekvaliteten) var bättre. Det föreslås vidare att konsumenter har förmågan att vara aktiva 

medskapare i relationella utbyten (Long-Tolbert och Gammohs, 2012:397). Denna studies 

författare ifrågasätter detta eftersom att en ishockeymatch innebär att fans inte direkt kan 

påverka det som sker på isen, följaktligen kan det vara så att de accepterar deras begränsade 

påverkan och därmed inte ser sig själv som aktiva medskapare. Å andra sidan kan det påstås 

att supportrar i allra högsta grad är skapare av en god stämning och bidrar till den så kallade 

”inramningen”, att läktaren bidrar med energi ute på isen och verkar som en sjätte utespelare.  

 

Å andra sidan skulle det ha kunnat vara intressant att genomföra samma studie under en 

säsong då MODO Hockey inte spelar slutspel och jämföra med årets resultat för att kunna 

urskilja om resultaten påverkats av att klubben ändå haft en relativt framgångsrik säsong 

jämfört med den stora sportsliga och marknadsmässiga kris som infann sig direkt efter guldet 

år 2007 (MODO Hockey verksamhetsberättelser, 07-12). Det skulle därmed kunna vara 

riskabelt, på lång sikt, att inte förbättra interaktionen. Varför? Om den sportsliga sidan inte 

presenterar och hamnar i en kris likt den efter SM-guldet 2007 (kvalserien), skulle det kunna 

gör att brand love minskar – och bidrar negativt till brand love (Long-Tolbert & Gammoh, 

2012:398). Dock föreslår författaren att eftersom idrott innebär att kunden agerar supporter, 

för att stötta laget, så skulle brand love kunna påverkas av detta faktum. Detta föreslår att fans 

i allra högsta grad bidrar till upplevelsen och kan medskapa brand love.  

 

Vad betyder resultaten för frågorna BL1 och BL2 för MODO Hockey? Respondenterna 

upplever stark grad av brand love, vilket indikerar att fansen är lojala (Long-Tolbert & 

Gammoh, 2012:397f). Genom att ha undersökt denna relationsstatus tillsammans med 

interpersonella korrelat, upptäcktes att det finns en möjlig koppling mellan de båda (ibid. s 

397f). Dock upptäcktes att kopplingen inte är helt symmetrisk; interaktionens kvalitet är något 

lägre än den uppdagade lojaliteten. Frågorna indikerar tillsammans att MODO Hockeys fans 

har emotionella band med varumärket, dels tack vare face-to-face interaktioner (Long-Tolbert 

& Gammoh, 2012:396ff) – men också tack vare virtuella interaktioner. Detta antyder att 

interaktivitet stimulerar förtroende och lojalitet (Palmatier et al., 2013:27). Anledningen till 

varför virtuella relationer med spelare i synnerhet, tycks vara mest önskvärda och uppskattade 

skulle kunna bero på att modoiter finns utspridda i hela Sverige (och världen), och vill följa 

laget på avstånd. För MODOs del, skulle detta kunna spela en nyckelroll eftersom att starka 

relationer stimulerar försäljning (ibid. s 26ff). Resultaten visar vidare att enbart fokus på 

tjänstekvalitet och service guarantees (Kandampully & Butler, 2001:115f) inte räcker för att 

förklara utvecklingen av brand love; interaktion är centralt (Long-Tolbert & Gammoh, 

2012:395ff). Resultaten indikerar också att tjänstekvalitet och interaktion behöver 

kompletteras med någon annan aspekt för att helt kunna förklara brand love – är 

hockeykulturen bidragande? Idrottsvärldens passion och känslor? Det skulle kunna vara en 

kombination och författaren i denna studie föreslår att upplevelseindustrin skiljer sig från den 

traditionella tjänstesektorn och därmed har en dynamik som beaktar känslor och 

underhållning annorlunda. Alternativt någon annan aspekt, som inte framkommer i denna 

undersökning. Med denna studies resultat som grund, föreslås supportrar eftersöka följande 

förbättringar för fortsatt positiv utveckling av brand love:  

 

 Stimulera spelares virtuella interaktion  

 Förbättra face-to-face interaktion  

 Förbättra tjänstekvalitet (se 7.2) 

 Vidare forskning kring brand love (se 8.7)  
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7.4 Varumärke   

 

7.4.1  Co-creation  

 

BC1: Vänligen fyll i huruvida du instämmer med följande påståenden.  

 

SQ001: [Jag gillar att skriva om MODO Hockey på sociala medier]  

SQ002: [Jag vill kunna ha en dialog med MODO Hockey på sociala medier] 

SQ003: Jag anser att information som andra människor skapar på sociala medier om MODO 

Hockey är pålitlig]  

SQ004: [Om jag får skräddarsy erbjudanden från MODO Hockey känner jag mig mer säker i 

nyttjandet av deras varor och tjänster.] 

 
BC1 

Delfråga  

1. Instämmer 

inte 

2. Instämmer 

i mindre grad 

3. Instämmer 

delvis 

4. Instämmer 

mestadels 

5. Instämmer 

i högre grad 

6. Instämmer 

helt 

SQ001 4% 6% 15% 20% 21% 34% 

SQ002 3% 10% 17% 18% 22% 30% 

SQ003 3% 13% 31% 30% 15% 8% 

SQ004 4% 5% 19% 27% 24% 21% 

       

Snitt 3.5% 8.5% 20.5% 23.75% 20.5% 23% 

       

 Index BC1a 32.75%  Index BC1b 67.25%  

 
Tabell BC1. Sammanfattning av resultaten för fråga BC1, delfrågor SQ001-004.   
 

Christodoulides et al. föreslår att kunders perception av co-creation positivt påverkar dennes 

engagemang i UGC (2012:60). Resultaten i denna studie visar via index BC1b att samtliga 

delfrågor har stark medhållsgrad, med sammanlagt 67.25% som håller med i högre grad. 

SQ001 och SQ002 visar relativt övriga delfrågor starkare positiva åsikter, vilket innebär att 

fansen gillar att skapa innehåll på sociala medier och faktiskt önskar en dialog. Delfrågorna 

som rör pålitligheten i andras innehåll (SQ003) och skräddarsydda erbjudanden (SQ004) fick 

en något svagare medhållsgrad, men indikationen är ändå att dessa aspekter till viss del 

påverkar UGC positivt. Denna frågas sammanlagda resultat indikerar att MODO Hockeys 

fans anser att varumärket skapas tillsammans med klubben, vilket gör att de själva vågar 

skapa innehåll om varumärket (ibid. s 60f). Det noteras att det verkar finnas en tendens till att 

inte lita på andras innehåll, ett faktum som skulle kunna påverka varumärket positivt eftersom 

att fans anser att information som kommer direkt från MODO är det giltiga och missförstånd 

kan undvikas. Sammantaget, indikeras att MODO hockeys fans övervägande uppfattar 

varumärket som co-created och därmed anger stark grad av medhåll på frågorna; och det kan 

påstås innebära ökad involvering i UGC (ibid. s 57f). Det menas att UGC kan vara skadligt 

för varumärket eftersom att kunder ofta uppfattar konsumenters röster som mer trovärdiga än 

företagets (Cheong & Morrison, 2008:22f) men sammanhangets empiriska resultat indikerar 

att så inte är fallet för MODO Hockey eftersom att andra kunders innehåll inte anses fullt 

trovärdig.  

Vad beror denna frågas resultat på? Förslagsvis anser fansen att de är en del av varumärket 

eftersom att de stöttar laget på matcherna och då är en naturlig del av upplevelsen – såväl på 

läktaren och på sociala medier. Detta indikerar att brand co-creation är en funktion av 

interaktion (Grönroos & Voima, 2012:133). Genom att supportrarna ser sig själva på detta vis 

och att MODO Hockeys organisation är närvarande på sociala medier, uppmuntras fansen till 
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eget (med)skapande (Christodoulides et al., 2012:60). Att fråga SQ001 och SQ002, att tycka 

om att skapa innehåll om klubben och önskan att ha en dialog, fått starkast medhållsgrad 

skulle kunna indikera att organisationen uppmuntrar UGC genom att på sociala medier visa 

att det är önskvärt även från deras sida (ibid. s 57). Å andra sidan skulle det kunna bero på att 

kunderna nyttjar sociala medier i sin vardag och att det då är kontexten; närvaron på sociala 

medier, som uppmuntrar UGC och inte organisationens varumärke (ibid. s 60f).    

7.4.2 Empowerment  

 

BC2: Vänligen fyll i huruvida du instämmer med följande påståenden.  

 

SQ001: [Jag förväntar mig kunna skapa vad jag vill om MODO Hockey på sociala medier]  

SQ002: [Det är viktigt för mig att kunna stå för vad jag skapar om MODO Hockey på sociala 

medier] 

SQ003: [Jag skapar innehåll om MODO Hockey på sociala medier för att jag vill bli sedd och 

hörd av organisationen.] 
 

 
BC2 

Delfråga  

1. Instämmer 

inte 

2. Instämmer 

i mindre grad 

3. Instämmer 

delvis 

4. Instämmer 

mestadels 

5. Instämmer 

i högre grad 

6. Instämmer 

helt 

SQ001 10.5% 18% 26% 21% 14% 10.5% 

SQ002 3.5% 2% 12% 13.5% 28% 41% 

SQ003 23.5% 28% 22% 14.5% 5.5% 6.5% 

       

Snitt 12.5% 16% 20% 16.33% 15.67% 19.5% 

       

 Index BC2a 48.5%  Index BC2b 51.5%  

 

Tabell BC2. Sammanfattning av resultaten för fråga BC2, delfrågor SQ001-003.   
 

Resultaten visar via tabell BC2 att komponenten empowerment har en relativt jämn 

fördelning eftersom att index BC2a är 48.5% och index BC2b är 51.5%. Christodoulides et al. 

menar att komponenten inte har en avsevärd korrelation till engagerandet i UGC (2012:60). 

Det finns ingen tydlig empirisk indikation på varken det ena eller det andra i detta fall, men 

noterbart är att SQ002, att stå för skapandet av innehåll, får avsevärt starkare medhåll och 

således kan innebära att kunderna redan känner empowerment i sitt skapande eftersom att de 

redan är aktiva på sociala medier och ansvarar för sitt innehåll (ibid. s 60). Anmärkningsvärt 

är också att SQ003, att bli sedd och hörd av varumärket, har relativt svag medhållsgrad vilket 

skulle kunna förklaras med att UGC inte är ett resultat av marknadsaktiviteter, och således 

inte aktiverar fansens känsla av empowerment (ibid. s 60f). Att frågan BC2 och dess delfrågor 

fått spridda svar kan bero på att fans inte känner bemyndigande av varumärkesrelaterad UGC 

utan att själva kontexten (sociala medier) är det som gör det och således inte har grund i 

varumärket som sådant (ibid. s 60f). Med andra ord, kan det vara så att fans känner att deras 

egen närvaro på sociala medier är det som bemyndigar dem att skapa innehåll om MODO 

Hockey, inte varumärket i sig. Resultaten skulle också kunna tyda på att supportrar känner sig 

bemyndigade att nyttja varumärket lika passionerat och naturligt som en driven anställd, 

eftersom att dagens medskapande fenomen har suddat ut gränsen mellan företag/kund (Ind et 

al., 2013:23).  

Å andra sidan skulle det kunna vara så att fansen respekterar varumärket MODO Hockey, 

som ett resultat av lojaliteten (se 7.2) och således respekterar detta genom att ta ansvar för 

sina ord om klubben. Detta skulle i så fall indikera att Christodoulides et al. har rätt i att 
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perceptionen om empowerment inte nödvändigtvis stimulerar UGC (2012:60) utan att fansen 

engagerar sig i ansvarsfull UGC, som ett resultat av de emotionella band som utgör brand 

love (Long-Tolbert-Gammoh, 2012). Det är dock svårt att tyda dessa svar eftersom att index 

BC2a och BC2b inte skiljer sig nämnvärt och därmed både skulle kunna bekräfta och förkasta 

att perceptionen av denna komponent inte stimulerar UGC (Christodoulides et al. 60f). För att 

se det från ett annat perspektiv, kan resultaten indikera att MODO Hockey i nuläget inte 

stimulerar empowerment och således gör att supportrarna inte känner bemyndigande, vilket 

lett till åsikten att UGC inte stimuleras av empowerment. Genom att uppmuntra supportrar att 

känna empowerment, skulle perceptionen därmed kunna förändras och generera i ökad UGC 

(ibid. s 60ff).  

7.4.3 Community 

BC3: Vänligen fyll i huruvida du instämmer med följande påståenden. 

 

SQ001: [Jag känner gemenskap av att skapa mitt eget innehåll om MODO Hockey på sociala 

medier.]  

SQ002: [Jag har dialoger med andra fans på sociala medier för att vi delar intresse i MODO 

Hockey] 

SQ003: [Att vara en del av ett socialt nätverk runt MODO Hockey uppmuntrar mig till att 

skapa innehåll om MODO Hockey på sociala medier.] 
 
BC3 

Delfråga  

1. Instämmer 

inte 

2. Instämmer 

i mindre grad 

3. Instämmer 

delvis 

4. Instämmer 

mestadels 

5. Instämmer 

i högre grad 

6. Instämmer 

helt 

SQ001 8% 16% 26% 21% 17% 12% 

SQ002 6% 13% 16% 18% 18% 30% 

SQ003 24% 28% 22% 14.5% 5.5% 6.5% 

       

Snitt 12.67% 18.5% 21.33% 18% 13.5% 16% 

       

 Index BC3a 52.5%  Index BC3b 47.5%  

 

Tabell BC3. Sammanfattning av resultaten för fråga BC3, delfrågor SQ001-003.   
 

Resultaten presenteras i tabell BC3 ovan och författaren noterar att index BC3a är 52.5% och 

att index BC3b kalkylerats till 47.5%. Det finns således ingen stark anledning att anta att en 

community kring MODO Hockey uppmuntrar till UGC, trots att Christodoulides et al. fann 

bevis för detta i sin studie (2012:60). Å andra sidan finns inte tillräcklig stor indikation på det 

motsatta heller. En enskild delfråga som väcker intresse är SQ002, dialog fans sinsemellan, 

med anledning av att resultatet överstiger medelsnittet och summerar till 66% som till 

övervägande del instämmer med påståendet. Detta i kombination med index skulle kunna 

indikera att perceptionen av en social community kring MODO Hockey till viss del stimulerar 

engagemang via UGC på sociala medier (ibid. s 60f). Dock visar resultaten för delfråga 

SQ003 relativt starka åsikter om att en community inte uppmuntrar kommunikation om 

MODO Hockey på sociala medier, vilket ytterligare kan ses som ett motargument för 

communities och dess betydelse i sammanhanget. Författaren föreslår att fanklubbar såsom 

Lumberjacks är en community som potentiellt skulle kunna bidra till medskapande, men 

frågan var inte specifik gällande detta så därför kan ingen slutsats dras. Det är med andra ord 

inte säkert att en fysisk community skulle kunna stimulera vad fans virtuellt säger på ett 

socialt medium, om det gemensamma intresset MODO Hockey. Eftersom att kundernas 

engagemang ses som en viktig kraft, kan det vara relevant att stimulera communities ännu 

mer eftersom att varumärken kan och bör medskapas av kunder på dagens marknad (Hatch & 

Schultz, 2010:590f).  
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Kan perceptionen om community förändras och leda till ökat UGC-engagemang? 

Christodoulides et al. menar att om kunder uppfattar en community kring varumärken, kan det 

leda till ökad UGC (2012:60ff). I fallet MODO Hockey, skulle resultaten kunna indikera att 

supportrar inte upplever en community och således inte ökar sitt engagamang på sociala 

medier. Å andra sidan skulle det kunna betyda att fans faktiskt inte blir stimulerade till UGC 

av communities, vilket betyder att det i sammanhanget inte spelar någon roll huruvida 

klubben kommunicerar eller stimulerar communities. Orsaken till detta skulle kunna vara att 

ett upplevelseerbjudande potentiellt ses som en community i sig själv, eftersom att hockey 

kan ses som en kultur och att detta är en självklarhet och livsstil som därmed inte påverkas av 

klubbens försök till att ”skapa” en community; en community som kan sägas vara inneboende 

i det upplevelseerbjudande som hockey utgör.     

  

7.4.4 Self-concept  

BC4: Vänligen fyll i huruvida du instämmer med följande påståenden.  

 

SQ001: [Jag använder MODO Hockey för att uttrycka min identitet på sociala medier.]  

SQ002: [Min koppling till MODO Hockey säger mycket om mig som person.] 

SQ003: [På sociala medier delar jag öppet mina åsikter om MODO Hockey.] 
 
BC4 

Delfråga  

1. Instämmer 

inte 

2. Instämmer 

i mindre grad 

3. Instämmer 

delvis 

4. Instämmer 

mestadels 

5. Instämmer 

i högre grad 

6. Instämmer 

helt 

SQ001 12% 13% 27% 20% 15% 13% 

SQ002 10% 13% 20% 19% 18% 20% 

SQ003 5% 6% 15% 15% 21% 37% 

       

Snitt 9% 11% 21% 18% 18% 23% 

       

 Index BC4a 41%  Index BC4b 59%  

 

Tabell BC4. Sammanfattning av resultaten för fråga BC4, delfrågor SQ001-003.  
 

Resultaten för fråga BC4 visar ett index som beskriver att 59% av respondenterna svarat på 

den högre delen av medhåll, vilket kan sägas indikera att perceptionen av self-concept är 

relativt hög och bidrar till UGC (Christodoulides et al., 2012:60ff). Detta innebär att MODO 

Hockeys fans föreslås identifiera sig med varumärket, ett faktum som stimulerar deras 

nyttjande av varumärket vid skapande av innehåll på sociala medier (ibid. s 57f). Särskilt 

resultaten av delfråga SQ002, koppling säger mycket om mig som person, och delfråga 

SQ003, att öppet dela åsikter, indikerar att UGC ökar för att respondenterna uppfattar 

varumärket som en del av det egna varumärket, och således uttrycker detta på sociala medier 

(ibid. s 57). Detta skulle kunna betyda att supportrar anser att de värderingar och den livsstil 

som MODO Hockey står bakom, förenas med deras egna personliga varumärke (ibid. s 57f). 

Dock kan resultaten på delfråga SQ001, indikera att MODO Hockey inte riktigt nyttjas för att 

det sammanfaller med det personliga varumärket; utan tvärtom, att den egna identiteten 

överensstämmer med varumärket och således har en naturlig del i respondentens liv. Vad kan 

detta bero på? Hockey uppfattas ofta som en livsstil, oavsett om personen i fråga utövar 

idrotten eller är supporter, vilket skulle kunna föreslå att det personliga varumärket inte bara 

sammanfaller med klubbens varumärke – utan att de skapas i synergi. Resultaten indikerar 

vidare att supportrar vill att klubben talar till deras personlighet, vilket leder till att hela 

verksamheten kan gynnas av interaktionen (Ind et al., 2013:23).      
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7.4.5 CBBE 

BC5: Jag upplever att MODO Hockey på sociala medier... 

 

SQ001: [...visar att de bryr sig om sina fans.] 

SQ002: [...visar att de anser att fansen är en del av varumärket.]  

SQ003: [...visar att Örnsköldsvik är en viktig del av MODO Hockey.] 

SQ004: [...visar att hela Ångermanland är en viktig del i MODO Hockey.] 

 
BC5 

Delfråga  

1. Instämmer 

inte 

2. Instämmer 

i mindre grad 

3. Instämmer 

delvis 

4. Instämmer 

mestadels 

5. Instämmer 

i högre grad 

6. Instämmer 

helt 

SQ001 2% 8% 15% 32% 19% 24% 

SQ002 3% 8% 14% 24% 22% 29% 

SQ003 3.5% 7% 10.5% 17% 26% 36% 

SQ004 5% 11% 17% 19% 22% 26% 

       

Snitt 3.5% 8.5% 14% 23% 22% 29% 

       

 Index BC5a 26%  Index BC5b 74%  

 

Tabell BC5. Sammanfattning av resultaten för fråga BC5, delfrågor SQ001-003.   
 

Fråga BC1-BC4 har behandlat kunders perceptioner, vilka diskuterades gällande dess 

påverkan på involvering i UGC (Christodoulides et al., 2012:59ff). Nästa steg var att genom 

fråga BC5 undersöka hur fansen ser på huruvida MODO Hockeys varumärke är samskapande 

och således uppmuntrar gemensamt skapande av relationerna; där högt engagemang från 

varumärkets sida stimulerar UGC och bidrar till starkare consumer based brand equity 

(CBBE) (ibid. s 57ff). Tabell BC5 sammanfattar samtliga delfrågor och högre grader av 

medhåll summeras i index BC5b (74%), medan index BC5a är beskriver att 26% av 

respondenterna anger lägre grad av medhåll. Delfrågornas resultat är relativt lika, men 

fullständigt medhåll skiljer sig en aning för SQ003, där 36% anser att klubben i allra högsta 

grad visar att Örnsköldsvik är en del av klubben. Detta skulle kunna betyda att klubben ännu 

mer bör kommunicera alla supportrars vikt i varumärket, för att engagera hela Ångermanland 

och resten av Sverige – med förhoppningen att öka hockeyturism. Resultaten för denna fråga 

indikerar via de kalkylerade indexen, att MODO Hockeys fans upplever att klubben 

uppmuntrar gemensamt engagemang via UGC, tack vare högt CBBE (ibid. s 57f).  Resultaten 

antyder att supportrar vill vara med och definiera varumärket och bidra till utvecklingen 

(Helm & Jones, 2010:587). Dock skall beaktas att 26% anger lägre grad av medhåll, vilket 

skulle kunna innebära att det finns fans som upplever att organisationen inte uppmuntrar 

engagemang på sociala medier; med konsekvensen att viktig world-of-mouth uteblir (ibid. s 

57ff).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

7.4.6 Brand Equity  

BC6: Jag upplever att...  

 

SQ001: [...MODO Hockeys varumärke är starkt.]  

SQ002: [...MODO Hockeys logga är lätt att känna igen.]  

SQ003: [...MODO Hockeys logga väcker känslor.] 

 
BC6 

Delfråga  

1. Instämmer 

inte 

2. Instämmer 

i mindre grad 

3. Instämmer 

delvis 

4. Instämmer 

mestadels 

5. Instämmer 

i högre grad 

6. Instämmer 

helt 

SQ001 1% 1% 6% 13% 30% 49% 

SQ002 1% 1% 2% 4% 16% 76% 

SQ003 3% 4% 6% 12% 17% 58% 

       

Snitt 1.5% 2% 4.5% 10% 21% 61% 

       

 Index BC6a 6.5%  Index BC6b 92%  

 

Tabell BC6. Sammanfattning av resultaten för fråga BC6, delfrågor SQ001-003.   
 

Hittills har frågorna BC1-BC4 bidragit med insikten att det kan anses vara kritiskt för MODO 

Hockey att hantera fansens perception av co-creation, möjligen stimulera empowerment och 

möjligen facilitera en brand community samt arbeta med att möta fansens self-concept med 

varumärkets identitet, för att stimulera UGC (Christodoulides et al., 2012:61f). Fråga BC5 har 

bistått med insikter vad gäller CBBE och dess inverkan på UGC, med indikation på att fansen 

anser att klubben visar att varumärket samskapas och således stimuleras engagemanget (ibid. 

s 59ff). Summan av detta är något som anses höra samman med det faktum att UGC har 

kraften att förändra varumärkesperceptionen, vilket leder till diskussionen om brand equity 

(ibid. s 60f).  

Tabell BC6 sammanfattar fansens sammanlagda syn på varumärket, där den övre delen av 

medhållsgrad kan beskrivas med index BC6b (92%). Detta indikerar att MODO Hockeys 

varumärke (brand equity) anses starkt, och tillsammans med svaren på frågorna BC1-BC5 

indikeras att varumärket anses till viss del medskapat av sina fans (ibid. s 60f). Detta leder till 

insikten om att UGC kan sägas påverka CBBE och brand equity och att CBBE i sin tur 

påverkar kunders perceptioner – vilket bidrar till brand equity (ibid. s 60). Det skulle därmed 

kunna påstås att MODO Hockey bör komplettera sina traditionella strategier genom att 

förändra sättet att kommunicera genom att uppmuntra medskapande, deltagande och 

interaktion (ibid. s 60f, från de Chernatony and Christodoulides, 2004). Delfråga SQ002, visar 

att 76% anser att varumärkets logga i allra högsta grad är lätt att känna igen, vilket skulle 

kunna indikera att loggan bör användas ofta i SMM. Å andra sidan kan resultaten syfta till att 

loggan redan nyttjas frekvent, eftersom att många känner igen den.  

Nämnvärt är också att index BL1b (relationens status) och index BC6b båda sammanfaller till 

92%, vilket skulle kunna betyda att MODOs fans anser sig ha en stark relation med klubben 

och att klubben anses ha hög brand equity. Detta kan bero på att co-creation anses generera 

kundnöjdhet och tillit, vilket leder till en ökad styrka på relationen som över tid utmynnar i 

lojalitet (Rajah, 2008:370). Å andra sidan kan relationen vara det omvända, att en stark 

relation gör att en supporter är partisk och upplever varumärket som, subjektivt, starkt. 

Christodoulides et al. föreslår att CBBE påverkar UGC, vilket i sin tur påverkar brand equity 

(ibid. s 60ff) – eftersom att brand equity och relationens status tycks sammanfalla, skulle detta 

kunna indikera att relationen med varumärket också har (direkt) påverkan på brand equity, 

vilket argumenterar för att starka relationer är ännu en nyckel för ökad försäljning (Long 
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Tolbert & Gammoh, 2012:391ff). Tillsammans med BL1, relationens status, och BC1-BC6, 

indikeras att CBBE stimulerar UGC vilket påverkar brand equity (Christodoulides et al., 

2012:58f). Det skulle kunna vara relevant för MODO att nyttja detta och stimulera UGC på 

sociala medier för att stärka varumärket, å andra sidan finns en risk i att låta åsikterna flöda 

eftersom att det skulle kunna leda till negativ world-of-mouth. Dock visar resultaten att brand 

co-creation redan idag är ett faktum och att klubben skulle kunna stimulera detta; med 

grunden att resultaten indikerar det forskare kommit fram till via studierna i brand co-creation 

och UGC, att brand co-creation är en viktig komponent att beakta Christodoulides et al. 

(2012:61): 

”… it provides a solid basis for a brand manager to engage in UGC; there is now no excuse 

for simply following the herd without sound reasoning. This research has provided evidence 

to suggest that, overall, involvement with UGC can have a positive impact on CBBE, which is 

just as well as more than twice as many brand-related searches on social networking sites 

relate to UGC than to marketer-created content.” 

Resultaten indikerar generellt att MODO Hockey bör involvera sina fans, eftersom att deras 

medskapande kraft kan nyttjas till fördel för organisationen (Ind et al., 2013:22f). Vilken 

konkret betydelse har resultaten för frågorna som rör brand co-creation? Efter att ha 

analyserat vilka perceptioner fansen har (BC1-BC4), upptäcktes att uppfattningen är att 

varumärket uppfattas so co-created och stimulerar fansens UGC på sociala medier; särskilt 

den del som rör fansens gillande för att skapa eget innehåll och att en ömsesidig dialog önskas 

med varumärket (Christodoulides et al., 2012:60). Resultaten visar också att supporterns egen 

identitet på något vis sammanstrålar med MODO Hockeys varumärke, vilket uppmuntrar till 

interaktion på sociala medier, särskilt vad gäller det faktum att åsikter om MODO delas öppet 

och således förslagsvis är en naturlig del av det personliga varumärket (ibid. s 57ff). 

Undersökningen kunde inte finna tydliga indikationer på huruvida perceptionen av 

komponenterna empowerment och community uppmuntrar fansen till att engagera sig i UGC 

på sociala medier eller inte.  

 

Den totala uppfattningen som gällande denna del av problembilden framkom i studien, var att 

MODO Hockeys CBBE (BC5) uppfattas som högt och att varumärket tack vare detta upplevs 

som samskapande, något som leder till ökat engagemang i UGC och potentiellt kan förbättra 

brand equity (Christodoulides et al., 2012:58). Eftersom att varumärket anges som starkt 

(BC6) indikeras hög brand equity; orsaken kan bero på att varumärkets CBBE är starkt och 

stimulerar CBBE vilket påverkar brand equity positivt (ibid. s 60ff). En aspekt som framkom 

under studiens gång, var att fansens relation med MODO Hockey är ”lika stark” som upplevd 

brand equity, vilket skulle kunna föreslå att relationer direkt påverkar varumärket (Long-

Tolbert & Gammoh, 2012:391f). Detta startar en diskussion kring att brand co-creation och 

brand love, tillsammans skulle kunna påverka MODO Hockeys varumärke. Detta eftersom att 

co-creation går från traditionens sätt att låta organisationen själv forma varumärket, till att låta 

kunder definiera varumärkesidentiteten och medverka i utvecklingen (Helm & Jones, 

2010:587). 

MODO Hockey skulle, baserat på resultaten, kunna prioritera att hantera följande för att 

supportrars medskapande av varumärket på sociala medier ska bidra positivt till brand equity:  

 Stimulera perception av co-creation 

 Stimulera perception av self-concept  

 Uppmuntra UGC aktivt på sociala medier 

 Stärka ömsesidiga relationer (se 7.3) 
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7.5 Sociala medier  

 

7.5.1 Syfte 

SN1: Vänligen fyll i vilket socialt medium du anser är lämpligast för att MODO Hockey…  

 

SQ001: [...ska nå ut med erbjudanden om produkter och tjänster.]  

SQ002: [...ska skapa relationer med sina fans.]  

SQ003: [...ska skapa relationer med sina sponsorer.] 

SQ004: [...ska skapa relationer med kommunernas organisationer.] 

SQ005: [...ska ha en ömsesidig dialog med sina fans.] 

SQ006: [...ska informera om sportsliga händelser.] 

SQ007: [...ska informera om marknadsmässiga händelser.]  

SQ008: [...ska öka biljettförsäljningen.] 

 
Delfråga Facebook Twitter Instagram Google+ Tumblr Pinterest Youtube Vine Flickr Inget 

SQ001 89% 6% 2.5% - - 0.5% 1% - - 1% 

SQ002 72% 19% 4% - - - 4% - - 1% 

SQ003 60% 8% 2% 4% - - 5% - - 21% 

SQ004 52% 8% 1% 4% - - 3% 1% - 31% 

SQ005 75% 22% 2% - - - - - - 1% 

SQ006 77% 15% 3% 1% - - 2% - - 2% 

SQ007 79% 10% 1% - - - 2% - - 5% 

SQ008 81% 8% 3% - - - 4% - - 4% 

 

Tabell SN1. Sammanfattning av resultaten för fråga SN1.   

 

Denna praktiska fråga ämnade undersöka vilket socialt medium som anses mest lämpligt för 

olika syften och tabell SN1 sammanfattar svaren. Författaren noterar, inte förvånande, att 

Facebook-kolumnen har höga svarsfrekvenser vilket givetvis kan förklaras med att enkäten 

lades upp på Facebook. Därför beaktas att det är möjligt att andra fans möjligtvis inte är lika 

aktiva på Facebook och att nyttjandet av övriga medier som angetts möjligen använts av fler 

fans än vad studien påvisar. Dock anses dessa svar ge en indikation på vilka sociala medier 

som MODO Hockey bör fokusera på; de som inte fått några svar kan förslagsvis 

bortprioriteras i strategiutformningen. Genom att låta respondenterna svara ”Inget”, ämnade 

författaren ta reda på om det finns syften som fans inte önskar kontakt via sociala medier för. 

Resultatet för detta alternativ på delfråga SQ003, att skapa relationer med sponsorer, och 

delfråga SQ004, att skapa relationer med kommunerna, vittnar om icke önskad användning; 

21% respektive 31%. Detta skulle kunna bero på sociala medier är ett nytt fenomen som 

möjligen inte anses som ett sätt att göra affärer på, även om det förslås att det i allra högsta 

grad är nutidens sätt att marknadsföra och driva verksamheter (Qualman, 2012:1ff). Å andra 

sidan skulle resultaten kunna antyda att nyttjande av sociala medier för vissa syften är 

skadliga för varumärket (Cortsjens & Umblijs, 2012:447f).  
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7.5.2 Användare  

SN2: Om jag fick bestämma skulle MODO Hockeys närvaro på sociala medier se ut som 

följer.  

 

SQ001: [MODO Hockeys VD.]  

SQ002: [MODO Hockeys styrelse och ledning.]  

SQ003: [MODO Hockeys försäljnings-/marknadschef och säljare.]  

SQ004: [MODO Hockeys General Manager/Ass. General Manager.] 

SQ005: [MODO Hockeys tränare/assisterande tränare.] 

SQ006: [MODO Hockeys materialare.] 

SQ007: [MODO Hockeys spelare] 

SQ008: [MODO Hockey Sports Academy.] 

SQ009: [Restaurang Victory] 

 

 
Delfråga Facebook Twitter Instagram Google+ Tumblr Pinterest Youtube Vine Flickr Inget 

SQ001 43% 23% 3% 1% - - 1% - - 29% 

SQ002 46% 20% 2% 2% - - 1% - - 29% 

SQ003 59% 21% 3% 2% - - 1% - - 14% 

SQ004 49% 28% 4% 1% - - 3% - - 14% 

SQ005 48% 27% 5% 1% - - 3% - - 16% 

SQ006 40% 24% 14% 1% - - 4% - - 17% 

SQ007 44% 39% 10% 1% - - 3% - - 3% 

SQ008 61% 16% 11% 1% - - 3% - - 8% 

SQ009 70% 8% 9% 1% - - 2% - - 10% 

 

Tabell SN2. Sammanfattning av resultaten för fråga SN2.   

 

Likt fråga SN1, är detta en praktisk fråga som syftade till att studera vilket socialt medium 

som är mest lämpligt – för vilken användare i organisationen. De alternativ som angetts 

(tabell SN2) är ungefär liknande som för tidigare fråga, men svarsfrekvenserna är de som 

skiljer sig. Även om en stor andel anger specifikt medium, upptäcks att 29% på delfråga 

SQ001 anger att de inte tycker att MODO Hockeys VD ska engagera sig i sociala medier, och 

samma svarsfrekvens (29%) gäller för SQ002, styrelse och ledning. Det återfinns en tendens i 

att fansen anser att marknad och sälj (SQ003) och general management (SQ004) är mer 

eftertraktade på sociala medier, liksom tränare (SQ005) och materialare (SQ006). MODO 

Hockey Sports Academy (SQ008) och Restaurang Victory (SQ009) fick övervägande högst 

frekvens på Facebook; 61% respektive 70%, medan materialares närvaro på Instagram var 

mest önskvärt med 14%. Den delfråga som fick minst frekvens på alternativet ”inget” SQ008, 

spelarna. Detta skulle kunna indikera att fansen verkligen vill ha en relation med spelarna före 

och efter match eftersom att de inte kan påverka spelarnas prestation på isen, men ändå vill 

medverka och kommunicera för att upprätthålla en relation med varumärket – via spelarna.  

 

Med fråga BL2 i åtanke, skulle det kunna föreslås att svaren på även denna fråga är ett tecken 

på att interaktion är centralt i tjänsteorganisationer och reducerar den risk som återfinns i ett 

köpeerbjudande, och förvandlar en enkel tjänst till en minnesvärd upplevelse (Long-Tolbert & 

Gammoh, 2012:396). Även det faktum att en dialog med MODO Hockeys medarbetare i 

övrigt är önskvärd, skulle kunna tyda på att fansen vill ha interaktiva relationer med klubben 

(ibid. s 395ff).   
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7.5.3 Fansen 

 

SM1: Jag följer MODO Hockeys officiella konton på följande sociala medier.  

SM2: Jag följer MODO hockeys spelare på följande sociala medier.  

SM3: Jag är själv aktiv på följande sociala medier.  

 
Fråga Facebook Twitter Instagram Google+ Tumblr Pinterest Youtube Vine Flickr Inget 

SM1 99% 47% 36% - - - - - - - 

SM2 57% 59% 21% 1% - - 11% - - 1% 

SM3 97% 50% 42% 12% 3% - 36% 3% - 1% 

 

Tabell 7.5.3. Sammanfattning av de sociala medier som i nuläget följs av fansen.   

 

Att MODO Hockeys kunder följer organisationens officiella konton samt spelares egna 

konton i kombination med kundens egna aktiviteter, presenteras i tabell 7.5.3. Facebook är ett 

medium som givetvis är mest frekvent för det egna användandet (97%) samt engagemanget i 

klubbens officiella konton (99%). Förutom detta, det som är anmärkningsvärt är att fansen 

främst följer spelarna på Twitter medan både Instagram och Twitter är populärt för de 

officiella kontona. Att 36% av fansen anger att de har ett Youtube-konto, skulle kunna 

representera att möjlighet i att nyttja detta medium för att kommunicera och interagera med 

sina fans. Det skulle kunna föreslås att frågorna SM1-SM3 indikerar att fans både vill 

interagera med varandra och med föreningens medarbetare samt spelare, vilket föreslår att 

sociala medier i sammanhanget kan fungera som ett hybridelement i marknadsföring 

(Mangolda & Fauld, 2009:359f). Å andra sidan skulle det kunna bero på att sociala medier 

idag är en naturlig del av vår vardag och att vi bara följer med strömmen och inte reflekterar 

över om vi önskar kontakt med varumärken; dock har respondenterna fått haft tid att svara på 

frågan och faktiskt fått tänka till, vilket argumenterar för att sociala medier har förändrat vårt 

sätt att leva våra live samt marknadsföra verksamheter (Qualman, 2012:2f). Därför skulle 

MODO Hockey kunna stimulera de beteenden som i inledningen förklarades som 

”Braggadocian” samt ”Preventive”, där klubben kan gynnas av world-of-mouth och får 

chansen att undersöka vad som sägs om MODO Hockey i cybervärlden (ibid. s 2ff).    

 

7.5.4 Klassificering  

Författaren valde att ta reda på fördelningen mellan män och kvinnor i denna studie, och 

resultaten visade att 23% av respondenterna definierar sig som kvinnor, 73% som män och 

4% har valt att inte ange (KO1). Resultaten är intressanta eftersom att fördelningen i 

dagsläget ser ungefär likadan ut uppe på läktarna (Östman, 2013), vilket indikerar att MODO 

Hockey bör fortsätta sitt påbörjade arbete med att få fler tjejer att gå på hockey – och spela 

hockey (MODO Dam Framtid). Orsaken till den ojämna fördelningen skulle kunna vara att 

hockey som idrott är mansdominerad, vilket återfinns i såväl representationstrupper som 

styrelse och ledning. Vad gäller klassificeringen ”ålder” (KO3), angav 35% att de är 15-25 år 

gammal, 27% att de är mellan 26 och 35 år gammal medan 19% av de medverkande fansen är 

36-45 år gamla. Totalt angav 19% att de är 46 år eller äldre. Dessa resultat indikerar att 

MODO Hockey har en stor grupp unga fans, med ett spann från tonåren till vuxna med barn. 

Å andra sidan skulle det kunna betyda att dessa fans är de som nyttjar sociala medier och att 

kundbasen är äldre eller yngre i verkligheten, men författaren vill mena att resultaten påvisar 

att det finns ett behov att rikta sina erbjudanden och sociala medie-kommunikation till dessa 

målgrupper. Förslagsvis återfinns i målgrupperna personer som inte enbart är 

hockeyintresserade och fokuserar på statistik och laguppbyggnad, utan uppfattar hockey som 

en upplevelse och vill engagera sig i varumärket och vad det står för.   
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Den cross-tabulering som gjordes, nyttjade variabeln ”jag bor i” (KO2) för att estimera om 

och hur åsikter skiljer sig. Inga anmärkningsvärda insikter erhölls, vilket presenterades i 

början av kapitlet, men författaren väljer att kort presentera den geografiska fördelningen av 

respondenterna för att ge en bild av var MODO Hockeys fans kan tänkas bo.   

 

Örnsköldsvik    32% 

Övriga Ångermanland  14% 

Jämtland   5% 

Lappland    1% 

Medelpad   3% 

Norrbotten   3% 

Västerbotten    12% 

Övriga Sverige   30% 

 

Resultaten för KO3, indikerar att stor del av respondenterna återfinns i närområdet; 

Örnsköldsvik, resterande Ångermanland samt Västerbotten med sammanlagt 46%. Det kan 

dock föreslås att många fanns även finns ute i resterande Sverige eftersom att 54% bor någon 

annanstans i vårt avlånga land. I denna studie syftar resultaten bidra till ökad hockeyturism till 

hemmamatcherna, därför skulle det kunna vara relevant att fokusera på närområdet, det vill 

säga, Ångermanland och Västerbotten. Å andra sidan skulle det kunna finnas ett intresse i 

erbjudanden för fans i övriga Sverige till utvalda hemmamatcher. En sista aspekt i detta fall, 

rör de förändrade förutsättningarna i Hockeyallsvenskan och Elitserien, eftersom att lag har 

fallit ner och andra lag har kvalat sig upp. För MODO Hockeys del, skulle Timrås IKs fall till 

Allsvenskan kunna innebära en möjlighet eftersom att Medelpad kommer att sakna 

Elitseriehockey kommande säsong(er). Vad gäller Björklövens avancemang till Allsvenskan, 

skulle detta kunna nyttjas i såväl marknadsmässiga som sportsliga frågor eftersom att det 

finns ett tydligt hockey- och MODO-intresse i Västerbotten. Att Skellefteå AIK vann SM-

guld i år (2013) indikerar ytterligare en hockeyfeber i Västerbotten, och trots att MODO 

Hockey är rivaler till detta elitserielag kan hockeyintresset gynna klubben; särskilt med tanke 

på att Skellefteå AIK och Björklöven delar en hatkärlek som sannolikt sträcker sig in i 

framtiden (svt.se, 2012). För MODO Hockey respresenterar detta en unik en möjlighet för 

hockeyturismens positiva utveckling – inte enbart sportsligt
11

.  

 

Vad betyder svaren för de frågor som rör sociala medier (7.5) och klassificering (7.6)? Svaren 

föreslår att MODO Hockey bör beakta följande för att virtuellt nå supportrarna:  

 

SN1 - Syfte  

Produkter och tjänster   Facebook 

Skapa relationer med fans  Twitter/Instagram 

Skapa relationer med sponsorer Inget socialt medium  

Skapa relationer med kommunerna Inget socialt medium  

Ömsesidig dialog med fans  Twitter 

Sportsliga händelser   Twitter 

Marknadsmässiga händelser  Twitter 

Öka försäljning    Facebook  

    

 

 

                                                 
11

 http://allehanda.se/sport/modo/1.5850876-modo-timra-bjorkloven-ska-prata-samarbete 
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SN2 - Användare 

VD     Inget/Twitter 

Styrelse/ledning   Inget/Twitter 

Sälj/marknad     Twitter/Facebook 

General manager/Ass. GM  Twitter 

Tränare    Twitter 

Materialare    Instagram 

Spelare    Facebook/Twitter  

Sports Academy   Facebook 

Restaurang Victory     Facebook  

 

SM1 – MODO Hockeys officiella konton  

Facebook/Twitter/Instagram 

 

SM2 – MODO Hockeys spelare  

Twitter 

 

SM2 – fansen 

Youtube  

 

Resultatet av analysen föreslår att en stimulering av supportrarnas kommunikation med 

varumärket samt med varandra på sociala medier, verkar som ett hybridelement i 

marknadsföring (Mangolda & Fauld, 2009:359). Insikten påvisar att skiftet från word-of-

mouth till world-of-mouth är grunden till detta faktum (Qualman, 2012:1f). Det kan 

diskuteras att sociala medier är en trend men stora koncerner såsom Coca-Cola, Starbucks och 

Apple har insett vikten av virtuell word-of-mouth och forskare hävdar att fenomenet är 

långsiktigt och här för att stanna (Keller, 2007:448). Därför bör MODO Hockey beakta dessa 

svar och verka för att nyttja det som sägs om varumärket, till organisationens fördel 

(Mangolda & Fauld, 2009:359f).    

 

Efter att ha analyserat de frågor som eftersökte kön (KO1), bostadsort (KO2) och ålder 

(KO3), uppdagades att MODO Hockey kan utveckla tjänsteutbudet och anpassa sig till de 

fans som nyttjar sociala medier. De insikter som framkom var att:  

 Kvinnor är fortsatt underrepresenterade på såväl läktare som klubbens sociala medier. 

 Nästan hälften av supportrarna återfinns i Ångermanland och Västerbotten. 

 Andra hälften är utspridda i hela Sverige, inte minst i södra regionerna.  

 Social media marketing kan vara särskilt effektivt för supportrar i åldrarna 15-45. 
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Status Quo 
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7.6 Arbetsmodell 2.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.6. Författarens arbetsmodell 2.0 – utvecklad efter undersökningens analys och slutsats.  

 

Ovan figur (8.6) skall läsas från vänster och beskriver den utvecklade versionen av den 

inledande arbetsmodellen (figur 5.4). Det antogs innan genomförandet att införandet av 

Service Guarantees antingen resulterar i negativ eller positiv implementering, med 

konsekvensen att kunden får en negativ eller positiv upplevelse – oavsett lagprestation. Denna 

upplevelseperception föreslog att frånvaro av fungerande service guarantees, skulle leda till 

negativa köpbeteenden. Resultaten indikerade tydligt att MODO Hockeys fans är lojala och 

inte skulle anta negativa beteenden, vilket betyder att den länk som innan antogs existera 

direkt mellan negativa beteenden och utveckling av negativ brand love kan tas bort i 

modellen. Vad händer med försäljningen? Författaren föreslår att ett stadie av Status Quo 

skulle infinna sig, och försäljningen skulle inte få den önskade ökning som studiens syfte och 

mål beskriver. Om implementeringen av Service Guarantees istället är lyckosam, föreslogs 

genom teorin att en positiv upplevelse genererar i positiva köpbeteenden, vilka sedan bidrar 

positivt till Brand Love. Denna aspekt indikeras starkt i de empiriska resultaten, vilket betyder 

att garantier i allra högsta grad bidrar till positiva beteenden med konsekvensen ökad 

försäljning – såväl biljettmässigt som ökade spenderingar under besök.  

 

Den tvåsidiga pil som i den första arbetsmodellen gick mellan teorin Brand Love och Brand 

Co-Creation föreslog att lojaliteten avgör hur en kund bidrar till skapandet av ett varumärke, 

som en konsekvens av de tidigare stegen i modellen. De empiriska resultaten visar att 

varumärket medskapas av supportrarna och att denna co-creation kan stimuleras och bidrar 

positivt till brand equity, därför föreslås istället en direktriktad pil från brand love till brand 

equity, eftersom att supportrarnas lojalitet avspeglas i angiven brand equity. Således riktas 

ingen dubbel pil från brand love till brand co-creation. Istället nyttjas den tilläggande insikten 

om fansen starkt uppger att MODO Hockey är ett ämne de gillar att skriva om och att 

varumärket synkroniserar med personliga identiteten, vilket tack vare hög CBBE bidrar till 

Positiva 

köpbeteenden Brand Love 

Service 

Guarantee 
Brand Equity 

& CBBE 
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co-creation via UGC på sociala medier. Därför föreslås att en pil sammankopplar Co-Creation 

och positiv upplevelse, eftersom att aktiviteten i att tillsammans skapa varumärket MODO 

Hockey (co-creation) till synes underhåller supportrarna; och kan antas generera i ytterligare 

en positiv upplevelse, med resultatet starkare brand love och slutligen stark brand equity. 

Sedan stimuleras co-creation ytterligare eftersom att CBBE anses hög – och hjulet fortsätter 

således att snurra. Denna positiva spiral anses enbart vara möjlig om MODO Hockey 

implementerar framgångsrika service guarantees, eftersom att det indikeras att det krävs 

framgångsrik service guarantee för att positiva konsumentbeetenden ska vara aktuella och 

leda till positiva upplevelser, ökad brand love, CBBE och brand equity (och så vidare).     
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8 Slutsatser och rekommendationer  
Resultaten har analyserats med den teoretiska referensramen som röd tråd och detta kapitel 

syftar till att dra slutsatser och ge rekommendationer. Kapitlet sammanfattar kort de 

slutsatser som drogs efter analysen och utmynnar i en rekommenderad, konkret 

handlingsplan för att MODO Hockey ska övervinna problembilden och öka sin 

biljettförsäljning. När detta kapitel är till ända är målet att läsaren skall förstå studiens 

teoretiska och praktiska bidrag, samt reflektera över studiens förmåga att leverera relevant 

kunskap. Som verktyg för läsningen presenteras i inledningen av kapitlet såväl frågeställning 

som syfte.       

 

Frågeställning  

Hur skall virtuell aktivitet och tjänsteutveckling hanteras för att maximera försäljning av 

biljetter i upplevelseindustrin?  

 

Syfte  

Det syfte som föreligger denna studie är att förstå hur upplevelseindustrin (teoretiskt) kan 

övervinna problemen med upplevelsers karaktäristika, relationer och varumärkespåverkan när 

relationer skapas och vårdas via interaktion. Målet är att sedan (praktiskt) skapa en strategi för 

hur sociala medier ska användas, uppmuntras och utvecklas för att generera ökad försäljning 

vad gäller biljetter och under match. Detta tillsammans med en plan för hur klubbens tjänster 

ska utvecklas och marknadsföras såväl på nätet som på arenan, ämnas bidra med ökad 

försäljning och ökat värde i varumärket MODO Hockey.  

 

8.1 Upplevelsers karaktäristika  

Studien visar att:  

 

 MODO Hockeys supportrar eftersöker tjänstegarantier för att minska risk i köp av 

biljett och kompensera för tjänsters opåtaglighet.  

 

 Framgångsrikt implementerade garantier leder till ökad positiv word-och-mouth 

(fysiskt och virtuellt), ökad biljettförsäljning och ökad försäljning under match.  

 

 Icke implementerade tjänstegarantier innebär en situation av Status Quo.  

 

 De aspekter som prioriteras allra högst vid ett besök är parkering, biljettköp, kiosker & 

barer, trevlig personal samt lag av egna produkter.   

 

8.2 Relationer 

Studien visar att:  

 

 MODO Hockey har starka emotionella band med sina supportrar.  

  

 Relationen kan inte förklaras enbart med hjälp av tjänstekvalitet; interaktion (fysiskt 

och virtuellt) är en viktig komponent för att skapa och upprätthålla relationer.  

 

 Interaktion mellan supporter och spelare är önskvärt, vilket betyder att det bör 

stimuleras och uppmuntras. Face-to-face interaktion mellan supporter och medarbetare 
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bör förbättras eftersom att supportrar upplever brister.   

 

 Det finns någon ännu outforskad aspekt som påverkar utvecklingen av brand love i 

upplevelseindustrin.  

 

8.3 Varumärke 

Studien visar att:  

 

 Supportrar upplever MODO Hockeys varumärke som samskapande, vilket ökar deras 

engagemang på sociala medier – särskilt eftersom att de gillar att skriva om 

varumärket och önskar en ömsesidig dialog.   

 

 Supportrar upplever varumärket som en del av deras personliga identitet, vilket ökar 

deras engagemang på sociala medier – och de delar öppet sina åsikter tack vare att de 

upplever detta.   

 

 CBBE (kundbaserad brand equity) uppfattas som relativt hög.   

 

 Brand equity uppfattas som hög.   

 

 Supportrar påverkas av upplevd CBBE, vilket leder till ökat engagemang på sociala 

medier vilket bidrar till brand equity. I sin tur påverkar brand equity såväl CBBE som 

engagemang på sociala medier (UGC).  

 

 Varumärket samskapas via sociala medier.   

 

 MODO Hockey bör engagera sig i diskussioner på sociala medier med sina supportrar, 

inte enbart informera – detta bidrar till varumärkets värde (brand equity). 

 

8.4 Sociala medier 

Studien visar att:  

 Vissa sociala medier passar bättre för vissa syften och för vissa användare, och det 

finns situationer då ingen kontakt alls önskas. 

   

 Sociala medier är en del av supportrarnas vardag och kan fungera som ett 

hybridelement i marknadsföring.  

 

 Sociala medier har stor potential för att enkelt och kostnadsfritt stimulera world-of-

mouth. 

8.5 Klassificering  

Studien visar att:  

 

 Könsfördelningen i undersökningen liknar den på läktaren (70% män, 30% kvinnor). 

 

 Hälften av MODO Hockeys supportrar återfinns i Ångermanland och Västerbotten.  
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 Resterande hälft finns utspridda i hela Sverige.  

 

 Målgrupp(er) att rikta sig mot i social media marketing är personer i åldrar 15-25, 26-

35 och 36-45.  

 

8.6 Studiens bidrag 

 

Teoretiskt bidrag 

De teorier, med problembilden som fundament, som via enkäten undersöktes bidrar med 

kunskap som är behjälpliga för företag i upplevelseindustrins virtuella aktiviteter. De 

teoretiska insikter som framkom var:  

 

 Service Guarantee. Framgångsrikt implementerande av service guarantees stimulerar 

positivt köpbeteende medan ett icke implementerande resulterar i en situation av 

”Status Quo”. Dessa garantier kan stimuleras med hjälp av virtuella relationer, 

eftersom att kunder eftersöker en ömsesidig kontakt medan företag eftersöker 

feedback. 

  

 Brand Love. Det framkom att kunderna är lojala och att utvecklingen av detta inte 

påverkas genom negativa köpbeteenden, men att virtuell interaktion kompletterar face-

to-face interaktion. Brand equity och lojalitet kan sägas gå hand i hand, och 

interaktivitet stärker lojalitet.    

 

 Brand Co-Creation. Varumärken i upplevelseindustrin som anses skapas tillsammans 

med kunderna via sociala medier, ger en konkurrensfördel eftersom företag kan nyttja 

detta till sin fördel. Detta samskapande beror till stor del på hög uppfattad CBBE, 

vilket stimulerar UGC – vilket i sin tur bidrar till såväl CBBE som till brand equity.    

 

Praktiskt bidrag     

Det praktiska bidrag som denna studie bistått med, berör sociala mediers praktiska 

användande samt insikten i könsfördelning, ålder och bostadsort.  

 Vilka sociala medier som passar vilket syfte och för vilken användare. 

 Vilka sociala medier som är mest populära att följa. 

 Vilka sociala medier som supportrar själv nyttjar. 

 Könsfördelning man/kvinna speglas på läktaren (cirka 70/30). 

 Åldrar att rikta sig mot på sociala medier är 15-45. 

 I Ångermanland och Västerbotten återfinns nästan hälften av supportrarna.  

 Andra hälften befinner sig till stor del i Sveriges lägre regioner. 

 Sociala medier kan användas som verktyg för att öka biljettförsäljning.  

8.7 Framtida forskning  

 

1. Under studiens gång framkom att Brand Love i upplevelseindustrin troligtvis har en 

dynamik som skiljer sig från den traditionella tjänstesektorn. Därför skulle det vara 

intressant att vidare undersöka vilka karaktäristika i underhållning och 

supporterkultur, som bidrar till utvecklingen av brand love, med följden att 

upplevelseföretag mer effektivt kan utveckla relationen med sina kunder. Detta bör 
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med fördel göras med en kvalitativ metod eftersom att denna kvantitativa metod inte 

kunnat specificera vilken aspekt som saknats i studien.   

 

2. I kapitel 3 (vetenskaplig metod) diskuterades kort fenomenet Crowdsourcing och det 

återfinns en möjlighet i att utforska detta för att upplevelseindustrin ska nyttja sina 

kunder och andra, med syftet att förbättra verksamheten på ett tids- och 

kostnadseffektivt vis. Det skulle vara intressant att anta en induktion för att generera 

nya teorier om hur fenomenet kan nyttja sociala medier och således bidra till ny, 

revolutionerande kunskap.   

 

3. Eftersom att upplevelseindustrin innehåller underhållning, föreslås att sociala medier i 

kombination med den spännande marknadsföringsmetoden Storytelling skulle kunna 

skapa en intressant konkurrenskraft. Således återfinns en möjlighet i att utforska 

Storytelling i upplevelseindustrin med sociala medier som verktyg. Studien kan 

inledningsvis använda en kvalitativ metod för att generera insikter.   

  

4. En intressant möjlighet som framkom vad gäller Service Guarantees är dess 

utnyttjande för mer än enbart tjänster, nämligen själva upplevelsen: ishockeymatchen. 

Kan företag erbjuda garantier på de riskfyllda upplevelserna och hur ska de inlösas? 

Vidare forskning skulle kunna behandla garantier på ett lite annorlunda vis och 

undersöka om en icke traditionell metod för denna typ av (förebyggande) service 

recovery skulle kunna nyttjas för att skapa konkurrenskraft i upplevelseindustrin.   

8.8 Rekommenderad handlingsplan  

De slutsatser som gjorts baserat på resultat och analys, genererade i sammanfattande 

teoretiska och praktiska bidrag. I detta skede frångår författaren den uppdelning 

(problembilden) som genomgående guidat studien och ger MODO Hockey en praktisk 

handlingsplan i form av steg som involverar studiens totala bidrag. Rekommendationerna är 

med andra ord grundade på slutsatserna och formulerade i praktiska termer för att klubben 

ska kunna tillgodogöra sig undersökningens kunskapsbidrag. Författaren har diskuterat 

handlingsplanen med representanter från MODO Hockey för att försäkra sig om att 

rekommendationerna är genomförbara. Den 14 juni presenterar författaren handlingsplanen 

för hela organisationen, med syftet att skapa en förståelse för vikten av social media 

marketing och tjänsteutformning. Detta ska förhoppnings inspirera såväl säljare och 

marknadsförare, som spelare och ledare.  

 

Steg 1 

 

Uppskatta verksamheten (mät tider och upptäck ineffektivitet). Sätt därefter upp externa 

garantier/interna rutiner för tjänsterna parkering och biljettköp i första hand: kiosker och barer 

samt restaurang i andra hand. 

 

Parkering  

Garanti. Det tar XX minuter att ta sig från parkeringen efter match.  

Rutin. Stäng av vägen som används före match, så att bilarna måste köra framåt och dagens 

”flaskhals” elimineras.  

 

Biljettköp 

Garanti. Biljettköp på Internet är smidigt och enkelt.  

Rutin. Utbilda medarbetare i hur problem med det nya system, som hela Elitserien kommer 
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att använda kommande säsong, kan hanteras via telefon/mail/sociala medier.  

 

Kiosker & barer 

Garanti. Du har minst 5 minuter över mellan besök i bar och kiosk och starten av nästa 

period.   

Rutin. Skapa enskild kö för gäster med Arenakortet/förköpt kvitto från automat för att 

effektivisera kön och samtidigt uppmuntra nyttjande av kort/kvitto.  

 

Restaurang  

Garanti. Beställning inkommer efter max XX minuter och är du missnöjd rättar vi till det.  

Rutin. Markera tid då beställningar inkommit och effektivisera processen från början till slut.   

 

Steg 2 

 

Efter interna tjänsterutiner och garantier har skapats bör organisationen skapa specifika rutiner 

för service recovery. Detta innebär att medarbetare alltid kommer att veta vilka åtgärder som 

ska vidtas när en supporter vill åberopa en garanti.   

 

 Koncept: ”100% modoit – 100% nöjd”.  

 

 Bestäm vilka befogenheter medarbetarna ska ha (empowerment).  

 

 Enskild Facebook-grupp med syftet att hantera positiv och negativ feedback samt 

hantera inlösning av garantier (Namnförslag: ”MODO Hockey – 100% nöjda 

supportrar” eller ”En modoit är 100% nöjd”, ”100% modoit – 100% nöjd”).    

 

 Som komplement till Facebook föreslås ett specifikt mobilnummer som supportar kan 

nyttja innan, under och efter match.   

 

 Viktigt. Uppmuntra kontakt innan supportern lämnar arenan så att organisationen ges 

chansen att rätta till fel direkt. 

 

Steg 3  

 

Utbilda medarbetare med rutinerna och garantierna som ramverk, med syftet att möjliggöra att 

de på bästa sätt kan möta kundernas förväntningar.  

 

 Uppstartsträff inför seriepremiären där rutiner, garantier och service recovery 

presenteras. 

 

 Ge medarbetare chansen att själva tycka till och diskutera.  

 

 Uppmuntra: dessa garantier ska gynna såväl supportrar som medarbetare!  

 

Steg 4  

 

Marknadsför garantierna och hur de inlöses.   

 

 Sprid ordet om garantierna på Twitter, Instagram och hemsidan och hänvisa till den 

nya Facebook-gruppen. 
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 Nyttja spelare och ledare i marknadsföringen. 

 

 Använd hashtags (#rödärglöd, #twittpuck, #100procentnöjd osv.) 

 

 (Värva Ångermanländska spelare och nyttja i marknadsföring.)  

 

Steg 5  

 

Med garantierna som verktyg, uppmuntra löpande all feedback på (nya) Facebook-sidan.   

  

 Interagera och visa tacksamhet via öppen diskussion och interaktion.  

 

 Ta feedback på allvar och nyttja informationen till att förbättra verksamheten.  

 

 Revidera garantier där det behövs. 

 

 Förbättra verksamheten löpande.   

 

Steg 6 

 

Etablera en uttalad strategi för sociala medier. Vilket medium och av vem? Följande är 

rekommendationer på vilken närvaro som är lämplig.   

 

Sport 

General manager/Ass. GM  Twitter 

Tränare    Twitter 

Materialare    Instagram 

Spelare    Facebook/Twitter  

 

Marknad/sälj       

Dialog med fans    Twitter 

Relationer med fans    Instagram 

Garantier     Facebook (egen grupp) 

Erbjudanden     Facebook (ovan)  

Sports Academy   Facebook 

Restaurang Victory     Facebook 

 

Planera en Youtube-miniserie. Ladda upp korta klipp för att ta supportrarna bakom kulisserna, 

en inbjudande typ av ”reality social media”. Exempelvis: ”Röd glöd i Rävlyan”.   

 

Steg 7 

 

Utbilda medarbetare, spelare och ledare i nyttjandet av sociala medier så att organisationen 

syns och hörs på bästa möjliga vis.    

 

 ”Workshop” i sommar, innan seriestart så att alla vet vad som gäller den kommande 

säsongen. 

   

 Bistå med handfasta tips: uppdateringsfrekvens, innehåll, hashtags. 
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 Diskutera restriktioner och önskade beteenden. 

  

 Uppmuntra till interaktion med supportrar.   

 

Steg 8 

 

Utveckla nya erbjudanden och paket (säsong eller vissa utvalda matcher), som riktar sig mot:   

 

 Tjejer 

 Ångermanlänningar 

 Västerbottningar  

 Resterande Sverige 

 Ålder 15-25 (studenter) 

 Ålder 26-35 (unga vuxna)  

 Ålder 36-45 (vuxna med familj) 

 

Steg 9 

 

Informera – och interagera med – supportrar om den nya satsningen på garantier, sociala 

medier och nya (paket)erbjudanden.   

 

 ”Release-kampanj” på Fjällräven Center inför seriestart: information, diskussioner och 

snacks. Alla intresserade är välkomna, först till kvarn gäller.  

    

 Uppmuntra feedback, såväl positiv som negativ.  

 

 Bjud in åsikter via ömsesidig dialog på sociala medier och på arenan.  

 

 Visa att varumärket samskapas med supportrarna genom att nyttja supportrar i 

marknadsföring.  

 

 Visa i marknadsföring och interaktion att MODO Hockey är en ”livsstil” (använd 

MODO Sports Academy (motion) och Restaurang Victory (mat).   

 

 Skapa event som fungerar likt en ”förlängd arm” på (hockey)varumärket.  

 

Steg 10 

 

Se till att garantierna och det verktyg som sociala medier utgör, är strategier som ständigt 

utvecklas och gynnar såväl organisation och medarbetare som supportrar. Det är viktigt att 

hela organisationen, från marknad till sport, samarbetar. Mottot bör vara:  

 

”Vi vill mot samma mål och ror i samma båt – därför måste vi ro tillsammans” 

 

 

9 Sanningskriterier  
Undersökningens sista kapitel ämnar beskriva studiens trovärdighet. Detta kommer att göras 

med termer som validitet, reliabilitet och generaliserbarhet för att kritiskt granska 
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undersökningens metod, tolkning och analys. Tillsammans med de utförliga diskussioner som 

återfinns i tidigare kapitel, syftar denna del till att ge läsaren chansen att bilda sin egen 

uppfattning om denna studies relevans och giltighet.  

 

9.1 Mätfel  

Ofta tillskrivs mätinstrumentet, mätmetoden och respondenterna orsaken till mätfel och 

genom att lyfta detta kan felkällan minskas; genom att diskutera reliabilitet och validitet i 

relation till orsakerna ämnar författaren beskriva mätfelet och vilka åtgärder som tagits för att 

minska källan (Dahmström, 2005:334f).  

 

9.1.1 Validitet 

Det anses ytterst viktigt att ha en hög validitet, ett begrepp som beskriver mätinstrumentets 

förmåga att mäta det som ämnas (Trost, 2007:65). Face validity (logisk validitet) är den del 

av validiteten som till synes verkar mäta rätt sak; exempelvis har födelsedata i en sjukjournal 

hög face validity (Olsson & Sörensen, 2001:124; Churchill et al., 2010:257f). Trots att logisk 

validitet är av vikt är det inte den enda aspekten som bör mätas eftersom att frågor som till 

synes mäter en sak, såsom ”gillar du hockey?” kan tänkas mäta personens attityd till 

utövandet av sporten, snarare än den tänkta mätningen av attityden till hela hockeykulturen 

(Olsson & Sörensen, 2011:124). En ytterligare typ av validitet kallas content validity och 

innebär att alla områden inom det ämne som uppskattas bör mätas och överensstämma med 

varandra, för att ha hög validitet (Olsson & Sörensen, 2011:124f; Ejlertsson, 1996:87f). 

Construct validity beskrivs som hög när det återfinns en hög korrelation mellan den aktuella 

enkäten och en liknande; exempelvis en relation mellan tester av konsumentbeteende och 

konsumtionsvanor (Ejlertsson, 1996:87f).   

 

Intern validitet avser en studies förmåga att hänföra det som undersöktes till rätt variabel så 

att inte andra faktorer påverkar besluten för marknadsstrategier (Churchill et al., 2010:119). 

Den externa validiteten beskrivs som förmågan att kunna generalisera resultaten till andra 

situationer (ibid. s 120). Att komma ihåg är att intern validitet ofta är hög i 

experimentliknande studier, medan extern validitet antas högre när variabler inte manipuleras; 

likt detta fall, men det är av vikt att förstå att båda typerna är lika viktiga – dock innebär en 

hög grad av det ena, lägre grad av det andra (ibid. 120f). Det skall påpekas att validitet är 

svårt att mäta och många forskare beaktar den inte på grund av detta (Olsson & Sörensen, 

2011:125). Författaren har ändå valt att diskutera de olika typerna av validitet i förhållande till 

denna studie för att försöka förklara validitetsgraden och de åtgärder som gjorts för att stärka 

validiteten.  

 

Face validity       

För att stärka den logiska validiteten har författaren testkört sin enkät flera gånger för att 

upptäcka om det finns tvetydiga frågor och i ett fåtal fall fått ändra frågan. Tilläggande har 

författarens handledare gått igenom enkäten och fått chansen att påpeka problem inom detta 

område. 

 

Content validity 

Författaren har försökt att höja innehållsvaliditeten genom att nyttja noggrant utförda 

vetenskapliga artiklar i referensramen. Dessa artiklars författare har utvecklat komponenter 

och frågor för de aktuella variablerna, så att de stämmer överens och mäts på ett, 

förhoppningsvis, applicerbart vis.   
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Construct validity 

Studien undersökte flera olika typer av begrepp och var för sig skulle de kunna mäta andra 

begrepp som ligger nära innebörden av rådande begrepp. Exempelvis, skulle variablerna som 

mätte brand love kunna mäta såväl emotionella band som lojalitet, medan brand co-creation 

skulle kunna mäta både medskapande och interaktion.  

 

Intern validitet  

Författaren har inte kunnat vidta några åtgärder för att förbättra den interna validiteten, men 

påpekar att studiens väl genomarbetade metod, analys och slutsats bör kunna bidra till att 

studien variabler mäter rätt aspekter.  

 

Extern validitet  

Eftersom att studien inte manipulerar variabler har studien en relativt hög extern validitet, 

detta gör dock att den interna blir något lägre, eftersom att förutsättningarna inte är densamma 

för alla respondenter.  

 

9.1.2 Reliabilitet  

Det som menas med begreppet är till vilken grad samma mätinstrument, i detta fall 

webenkäten, ger samma utfall vid olika mätningstillfällen (Ejlertsson, 1996:86). Det kan röra 

sig om olika i tid och med olika bedömare, där reliabiliteten anses hög om mätningen 

genererar liknande utfall (Churchill et al., 2010:257). Hur kan reliabilitet stärkas? I 

kvantitativa undersökningar kan likheten mellan olika frågeställningar som ämnar estimera 

samma sak sammanställas (kongruens) och tillsammans med frågor som gör enkäten enkel att 

svara på (precision), ökar reliabiliteten (Trost, 2007:64). Således, har i sammanhanget index 

skapats och frågorna har förenklats i största möjliga mån. Vad gäller objektivitet har samma 

person analyserat datan med följden att det inte finns tvetydiga tolkningar och eftersom 

intentionen är att ta reda på bestående förändringar menas att konstans är ett faktum eftersom 

att respondenterna förväntas svara likartat idag och nästa vecka (ibid. s 64f).  

 

Den viktigaste argumentationen för indikationen på denna studies reliabilitet rör tidigare 

beskrivning av validitet vilken indikerar en relativt stark grad av validitet. Detta anses 

medföra en hög reliabilitet. Ett reliabilitetstest som anses vara det bästa, kallas test-retest-

metoden och innebär att samma människor som besvarade enkäten, får besvara den igen efter 

en tid för att se om svaren från de olika tillfällena stämmer överens med varandra (Ejlertsson, 

1996:88). Dock utgör studiens natur en begränsning i detta eftersom att anonymiteten i en 

webenkät gör det omöjligt att få tag i samma respondenter. Tilläggande utgör tidsramen ett 

bekymmer för ett sådant test, vilket innebär att testet inte är genomförbart. Därför redovisar 

författaren inget statistiskt test, men poängterar att den påstådda höga graden av validitet kan 

indikera stark reliabilitet och påvisa studiens kvalitet.   

 

9.2  Generaliserbarhet   

Eftersom ett icke slumpmässigt urval har gjorts i studien är det inte möjligt att estimera 

urvalsfelet i denna urvalsundersökning då det inte finns en känd sannolikhet, vilket redan 

diskuterats i urvalsprocessen (Dahmström, 2005:318). Förutom denna typ av fel är det av vikt 

att beakta hur summan av icke urvalsfel bidrar till studiens totala fel, i form av: täckningsfel, 

bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel (ibid. s 339f). Det är svårt att mäta icke urvalsfel men 

som regel gäller att forskaren bör förbättra, kontrollera och informera för att det totala felet 

ska bli så litet som möjligt (ibid. s 340). Nyckeln till framgång för en marknadsundersökning 

sägs vara en medvetenhet om det totala felet och författaren hoppas att diskussionen till 
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felkällorna har bidragit med en tydlig bild på för- och nackdelar med denna studie (Churchill 

et al., 2010:383).  

 

Författaren vill lyfta fram sin bedömning om att studien har lett till tydliga teoretiska och 

praktiska bidrag. Genom att beskriva samtliga kapitel med kritiska diskussioner, påvisas en 

medvetenhet och öppenhet. Detta gör att studiens trovärdighet ökar och de aktuella etiska 

diskussionerna bidrar ytterligare till detta genom att ett etiskt värde påvisas och är 

eftersträvansvärt. Författaren menar vidare att denna studies bidrag kan utvecklas med såväl 

kvalitativa som kvantitativa metoder. De praktiska aspekterna påverkas löpande av samhällets 

snabba utveckling, något som även det påverkar studiens generaliserbarhet och leder till att 

uppdaterade studier kompletterar. Dock kan studien som sådan vara tillräcklig om 

organisationerna beaktar sanningskriterierna, förstår begränsningar och möjligheterna samt 

anpassar insikterna till sin egen kontext.     

Redogörande av ”det totala felet” har bidragit med en tydlig bild av denna studies 

begränsningar och möjligheter, vilket är grunden till diskussionen om dess grad av 

generaliserbarhet. Det anses att generaliserbarheten påverkas av valet av slumpmässiga och 

icke slumpmässiga urval, vilket diskuterades i urvalsprocessen. För att kunna generera 

maximal nytta av undersökningen är det således av vikt att diskutera förutsättningarna för 

teoretisk och praktisk generalisering (Sörensen & Olsson, 2011:256f). Studiens disposition 

har noggrant planerats och genomförts vilket betyder att frågeställningen, syfte och metod är 

korrekt och metodologiskt utformad (ibid. s 257). Författaren har kompletterande diskuterat 

urvalets begränsningar och graden av populationsrepresentation, med tilläggande analys av 

bortfall och kontroll av kodning i Lime Survey (ibid. s 257). Trots att författaren hittills har 

redogjort för alla aspekter i det totala felet – hur kan läsaren konkret förstå om studien är 

möjlig att generalisera? Genom att läsa om den kritik som rör primärdata (6.4) samt beakta 

felkällorna, ges en bild av trovärdigheten. Och genom att presentera den checklista som 

nyttjats för att öka generaliserbarheten (ibid. s 257) får läsaren själv reflektera över studiens 

kvalitet och användbarhet.   

   

Urvalsfel 

Icke urvalsfel: 

täckningsfel (6.2.5) 

bearbetningsfel 
(6.3.3) 

bortfallsfel (6.2.5) 

mätfel (10.1) 

Totalt fel 
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 Studiens frågor är teoretiskt bearbetade och uppbyggda så att de kan besvaras 

metodologiskt riktigt. 

 

 Validitet och reliabilitet har beaktats.  

 

 Externt bortfall har analyserats.  

 

 Internt bortfall har analyserats.  

 

 Databearbetning har kontrollerats.   

 

 Övriga felkällor har beaktats.  

 

 Primärdata har diskuterats.  

 

Som avslutande kommentar, uppmanas MODO Hockey att beakta denna studie för att kunna 

förbättra sin verksamhet och uppnå målet med att vända publiktrenden – och påbörja resan 

mot nya framgångar. Som citatet i förordet antyder, är det viktigt att vara ett steg före och 

förutspå var ”pucken ska” – inte var den redan har varit. Hela upplevelseindustrin kan med 

fördel följa rådet och börja utveckla sin verksamhet, men det är viktigt att alla är med på 

förändringsresan. Det är kritiskt att våga lyfta blicken och inse att om man gör som man alltid 

har gjort, kommer man få det man alltid fått. Med det sagt avslutar författaren detta projekt 

med att förespråka modet i att våga vara kreativ, genom att citera en av vår tids oförglömliga 

nytänkare.  

 

”Creativity is intelligence having fun” 

 

Albert Einstein 
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11 Bilaga A – Publikstatistik Elitserien   
 

Källa: hockeyligan.se   

 

Borta och hemmamatcher, publiksnittsberäkningar.   

 

        
2011/2012 * 

 
2011/2012 ** 

 

   
MATCHER SNITT       

SNITT  +/-  

   
SNITT  +/-  

  
 

1  
 

Frölunda 
50 7 240 

   
 

   
8 169 -929 

   
8 200 -960 

   
 

2  
 

HV71 49 6 346 
   

 

   
6 774 -428 

   
6 763 -417 

   
 

3  
 

Brynäs 48 6 164 
   

 

   
6 446 -282 

   
6 460 -296 

   
 

4  
 

Färjestad 
49 6 037 

   
 

   
6 520 -483 

   
6 590 -553 

   
 

5  
 

MODO 49 5 918 
   

 

   
6 334 -416 

   
6 352 -434 

   
 

6  
 

Linköping 49 5 773 
   

 

   
6 604 -831 

   
6 654 -881 

   
 

7  
 

Skellefteå 
49 5 500 

   
 

   
5 695 -195 

   
5 686 -186 

   
 

8  
 

Luleå 49 5 420 
   

 

   
5 738 -318 

   
5 705 -285 

   
 

9  
 

AIK 49 5 302 
   

 

   
6 131 -829 

   
6 072 -770 

   
 

10  
 

Timrå 
48 5 160 

   
 

   
5 323 -163 

   
5 314 -154 

   
 

11  
 

Växjö 49 5 151 
   

 

   
5 683 -532 

   
5 746 -595 

   
 

12  
 

Rögle  50 4 655 
   

 

   
-- -- 

   
-- -- 

   
 
 

 
*  =  efter lika många spelade matcher som denna säsong 

**  =  hela serien 

+/-  =  ökning/minskning jämfört med aktuellt snitt för denna säsong 
 

 
Publik/Arenakapacitet HEMMAMATCHER 

 

Emmamatcher 

 
  

1  
 

HV71 

 
96,6 % 

   
 

   
 

2  
 

Växjö 

 
88,1 % 

   
 

   
 

3  
 

Skellefteå 

 
86,2 % 

   
 

   
 

http://estat.hockeyligan.se/c/LSpectators.aspx?LId=250&AllHomeAway=2&OrderBy=10
http://estat.hockeyligan.se/c/LSpectators.aspx?LId=250&AllHomeAway=2&OrderBy=22
http://estat.hockeyligan.se/c/LSpectators.aspx?LId=250&AllHomeAway=2&OrderBy=30
http://estat.hockeyligan.se/c/LSpectators.aspx?LId=250&AllHomeAway=2&OrderBy=40
http://estat.hockeyligan.se/c/LSpectators.aspx?LId=250&AllHomeAway=2&OrderBy=50
http://estat.hockeyligan.se/c/LSpectators.aspx?LId=250&AllHomeAway=2&OrderBy=60
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=38&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=46&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=36&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=39&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=43&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=40&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=32&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=41&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=19&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=45&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=155&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=31&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=46&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=155&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=32&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LSpectators.aspx?LId=250&AllHomeAway=2&OrderBy=22
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4  
 

Luleå 

 
81,4 % 

   
 

   
 

5  
 

MODO 

 
77,5 % 

   
 

   
 

6  
 

Brynäs 

 
76,1 % 

   
 

   
 

7  
 

Frölunda 

 
74,8 % 

   
 

   
 

8  
 

Rögle  

 
74,3 % 

   
 

   
 

9  
 

Linköping 

 
73,1 % 

   
 

   
 

10  
 

Timrå 

 
73,0 % 

   
 

   
 

11  
 

Färjestad 

 
71,6 % 

   
 

   
 

12  
 

AIK 

 
59,8 % 

   
 

   
 
  

 

  Publik/Arenakapacitet BORTAMATCHER 

Bortamatcher 

 
  

1  
 

Brynäs 

 
80,9 % 

   
 

   
 

2  
 

Frölunda 

 
80,2 % 

   
 

   
 

3  
 

Färjestad 

 
80,1 % 

   
 

   
 

4  
 

HV71 

 
79,8 % 

   
 

   
 

5  
 

Timrå 

 
79,0 % 

   
 

   
 

6  
 

AIK 

 
78,0 % 

   
 

   
 

 
 

Skellefteå 

 
78,0 % 

   
 

   
 

8  
 

MODO 

 
77,8 % 

   
 

   
 

9  
 

Luleå 

 
76,2 % 

   
 

   
 

10  
 

Linköping 

 
72,3 % 

   
 

   
 

11  
 

Rögle  

 
71,1 % 

   
 

   
 

12  
 

Växjö 

 
69,8 % 

   
 

   
 
  

 

http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=41&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=43&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=36&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=38&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=31&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=40&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=45&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=39&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=19&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=36&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=38&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=39&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=46&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=45&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=19&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=32&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=43&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=41&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=40&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=31&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=155&LId=250
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Publik/Arenakapacitet ALLA MATCHER 

  Alla matcher 

 
  

1  
 

HV71 

 
87,8 % 

   
 

   
 

2  
 

Skellefteå 

 
81,7 % 

   
 

   
 

3  
 

Luleå 

 
78,5 % 

   
 

   
 

4  
 

Brynäs 

 
78,4 % 

   
 

   
 

5  
 

MODO 

 
77,6 % 

   
 

   
 

6  
 

Växjö 

 
77,4 % 

   
 

   
 

7  
 

Frölunda 

 
76,9 % 

   
 

   
 

8  
 

Timrå 

 
76,3 % 

   
 

   
 

9  
 

Färjestad 

 
75,2 % 

   
 

   
 

10  
 

Linköping 

 
72,8 % 

   
 

   
 

11  
 

Rögle  

 
72,5 % 

   
 

   
 

12  
 

AIK 

 
68,7 % 

   
 

   
 
      

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=46&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=32&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=41&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=36&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=43&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=155&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=38&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=45&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=39&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=40&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=31&LId=250
http://estat.hockeyligan.se/c/LTSpectators.aspx?TId=19&LId=250
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12 Bilaga B – Webenkäten    
 

Försättsblad 
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SERVICE GUARANTEE 

Fråga: SG1 (positivt köpbeteende)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga: SG2 (negativt köpbeteende)   
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Fråga: RO1 (rangordning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAND LOVE 

Fråga: BL1 (status på relation) 
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Fråga: BL2 (negativ vs. positiv upplevelse)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAND CO-CREATION  

Fråga: BC1 (co-creation)  
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Fråga: BC2 (empowerment) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga: BC3 (community) 
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Fråga: BC4 (self-concept) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga: BC5 (CBBE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga: BC6 (brand equity)  
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SOCIALA MEDIER  

Fråga: SN1 (syfte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga: SN2 (användare)  
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Fråga: SM1 (officiella konton) 

Fråga: SM2 (inofficiella konton) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga: SM3 (egen aktivitet) 
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KLASSIFICERING 

Fråga: KO1 (kön) 

Fråga: KO2 (bostadsort) 

Fråga: KO3 (ålder)   
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13 Bilaga C – Resultat  
 

UPPLEVELSERS KARAKTÄRISTIKA/SERVICE GUARANTEES  

 

SG1: Om MODO Hockey ser till att parkering, biljettköp, restaurang samt barer och kiosker 

fungerar smidigt ökar sannolikheten att jag...   

 

SQ001 [...rekommenderar andra att också gå på match.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

SQ002 […kommer på flera matcher under en säsong] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SQ003 [...spenderar pengar under mina besök på Fjällräven Center.] 
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SQ004 [...spenderar pengar på en lite dyrare matchbiljett.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SG2: Om MODO Hockey INTE kan se till att parkering, biljettköp, restaurang samt barer och 

kiosker fungerar smidigt ökar sannolikheten att jag...   

 

SQ001 [...uttrycker mig negativt om klubben.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SQ002 [...slutar gå på MODOs matcher.] 
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SQ003 [...väljer att spendera mina pengar på andra nöjen än hockey.] 

 

 
 
Figur SG2:3. Resultat fråga SG2, SQ003.  

 

RO1 – rangordning 

 

Rangordna vad som är viktigast för dig före, under och efter MODO Hockeys 

hemmamatcher. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritet Rang 
1 

Rang 
2 

Rang 
3 

Rang 
4 

Rang 
5 

Rang 
6 

Rang 
7 

Rang 
8 

Rang 
9 

Rang 
10 

A1 5% 9% 12% 12% 12% 12% 9% 7% 10% 13% 
A2 9% 19% 16% 11% 12% 9% 12% 6% 5% 2% 
A3 1% 2% 5% 10% 12% 10% 15% 15% 15% 15% 
A4 6% 13% 20% 17% 17% 9% 7% 6% 5% 2% 
A5 4% 14% 17% 18% 15% 16% 7% 6% 2% 1% 
A6 2% 8% 6% 9% 12% 13% 10% 17% 16% 5% 
A7 2% 8% 6% 6% 6% 8% 13% 17% 15% 19% 
A8 1% 2% 3% 5% 6% 9% 13% 15% 21% 25% 
A9 9% 11% 9% 8% 8% 12% 10% 10% 7% 15% 
10 61% 14% 6% 4% 0% 2% 4% 1% 4% 3% 
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RELATIONER/BRAND LOVE  

 

Status på relation  

 

BL1: Vänligen fyll i huruvida du instämmer med följande påståenden.   

 

SQ001: [Kvaliteten på de tjänster (parkering, biljettköp, restaurang, kiosker & barer) som 

MODO Hockey erbjuder på Fjällräven Center är övervägande hög.] 

 

 
 

SQ002: [Jag är lojal till MODO Hockey.] 
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SQ003: [Jag älskar MODO Hockey.] 

 
 

 

Negativ vs. positiv upplevelse  

 

BL2: Jag anser att... 

 

SQ001: [...MODO Hockeys medarbetare på Fjällräven Center är trevliga.] 

 

 
 

SQ002: [...MODO hockeys medarbetare på Fjällräven Center är kompetenta.] 

 

 
 

 



 

106 

SQ003 [...MODO Hockeys medarbetare är trevliga på sociala medier.] 

 

 
 

SQ004: [...MODO Hockeys medarbetare är kompetenta i nyttjandet av sociala medier.] 

 

 
 

SQ005: [...MODO Hockeys spelare är trevliga på sociala medier.] 
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SQ006: [...MODO hockeys spelare är kompetenta i nyttjandet av sociala medier.] 

 

 
 

VARUMÄRKE/BRAND CO-CREATION 

 

Co-creation  

 

BC1: Vänligen fyll i huruvida du instämmer med följande påståenden.  

 

SQ001: [Jag gillar att skriva om MODO Hockey på sociala medier]  

 

 
 

SQ002: [Jag vill kunna ha en dialog med MODO Hockey på sociala medier] 
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SQ003: Jag anser att information som andra människor skapar på sociala medier om MODO 

Hockey är pålitlig] 

 
 

SQ004: Om jag får skräddarsy erbjudanden från MODO Hockey känner jag mig mer säker i 

nyttjandet av deras varor och tjänster.  

 

 
 

Empowerment  

 

BC2: Vänligen fyll i huruvida du instämmer med följande påståenden.  

 

SQ001: [Jag förväntar mig kunna skapa vad jag vill om MODO Hockey på sociala medier]  
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SQ002: [Det är viktigt för mig att kunna stå för vad jag skapar om MODO Hockey på sociala 

medier] 

 

 
 

SQ003: [Jag skapar innehåll om MODO Hockey på sociala medier för att jag vill bli sedd och 

hörd av organisationen.] 

 
 

Community 

 

BC3: Vänligen fyll i huruvida du instämmer med följande påståenden. 

 

SQ001: [Jag känner gemenskap av att skapa mitt eget innehåll om MODO Hockey på sociala 

medier.] 
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SQ002: [Jag har dialoger med andra fans på sociala medier för att vi delar intresse i MODO 

Hockey] 

 
 

SQ003: [Att vara en del av ett socialt nätverk runt MODO Hockey uppmuntrar mig till att 

skapa innehåll om MODO Hockey på sociala medier.] 

 
 

Self-concept  

 

BC4: Vänligen fyll i huruvida du instämmer med följande påståenden.  

SQ001: [Jag använder MODO Hockey för att uttrycka min identitet på sociala medier.] 
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SQ002: [Min koppling till MODO Hockey säger mycket om mig som person.] 

 

 
 

SQ003: [På sociala medier delar jag öppet mina åsikter om MODO Hockey.] 

 

 
 

CBBE 

 

BC5: Jag upplever att MODO Hockey på sociala medier... 

 

SQ001: [...visar att de bryr sig om sina fans.] 
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SQ002: [...visar att de anser att fansen är en del av varumärket.] 

 
 

SQ003: [...visar att Örnsköldsvik är en viktig del av MODO Hockey.] 

 

 
 

 

SQ004: [...visar att hela Ångermanland är en viktig del i MODO Hockey.] 
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Brand Equity  

 

BC6: Jag upplever att...  

 

SQ001: [...MODO Hockeys varumärke är starkt.] 

 

 
 

SQ002: [...MODO Hockeys logga är lätt att känna igen.] 

 

 
 

 

SQ003: [...MODO Hockeys logga väcker känslor.] 
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SOCIALA MEDIER 

 

Syfte  

 

SN1: Vänligen fyll i vilket socialt medium du anser är lämpligast för att MODO Hockey…  

 

SQ001: [...ska nå ut med erbjudanden om produkter och tjänster.] 

 
 

SQ002: [...ska skapa relationer med sina fans.] 

 

 
 

SQ003: [...ska skapa relationer med sina sponsorer.] 
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SQ004: [...ska skapa relationer med kommunernas organisationer.] 

 

 
 

 

SQ005: [...ska ha en ömsesidig dialog med sina fans.] 

 
 

 

SQ006: [...ska informera om sportsliga händelser.] 

 
 



 

116 

SQ007: [...ska informera om marknadsmässiga händelser.] 

 
 

 

SQ008: [...ska öka biljettförsäljningen.] 

 
 

 

Användare  

 

SN2: Om jag fick bestämma skulle MODO Hockeys närvaro på sociala medier se ut som 

följer.  

 

SQ001: [MODO Hockeys VD.] 
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SQ002: [MODO Hockeys styrelse och ledning.] 

 

 
 

SQ003: [MODO Hockeys försäljnings-/marknadschef och säljare.]  

 

 
 

SQ004: [MODO Hockeys General Manager/Ass. General Manager.] 
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SQ005: [MODO Hockeys tränare/assisterande tränare.] 

 

 
 

SQ006: [MODO Hockeys materialare.] 

 
 

SQ007: [MODO Hockeys spelare] 
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SQ008: [MODO Hockey Sports Academy.] 

 

 
 

SQ009: [MODO Hockey Sports Academy.] 

 

 
 

 

Fansen 

 

SM1: Jag följer MODO Hockeys officiella konton på följande sociala medier.  
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SM2: Jag följer MODO hockeys spelare på följande sociala medier.  

 

 
 

SM3: Jag är själv aktiv på följande sociala medier.  

 
 

KLASSIFICERING  

 

KO1: [Jag definierar mig som…] 
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KO2: [Jag bor i…] 

 
 

KO3: [Jag är…] 

 

 
 

 

 


