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Sammanfattning 
 
Titel:                                   Från sällan till ofta – En fallstudie inom professionell 

 idrott om sporadiska besökares konsumtion. 

 

Författare:                          Emma Järnkrok och Fredrik Lundgren 

 

Handledare:                       Lars Witell 

 

Problemformulering:         

Idag råder en negativ trend gällande antalet åskådare för en majoritet av organisationerna inom 

professionell ishockey i Sverige. Då publiken utgör en viktig del i ett matchevenemang, både 

ekonomiskt och upplevelsemässigt, är detta en problematisk utveckling. Tidigare forskning 

visar att den del av publiken som besöker ett matchevenemang 1-3 gånger per säsong är en 

fördelaktig grupp att påverka för att öka dess konsumtion. Däremot har den tidigare forskningen 

primärt studerat besökare inom professionell idrott i generella termer alternativt fokuserat på 

hängivna fans samt haft en kvantitativ forskningsstrategi. 

 

Syfte och frågeställningar: 

Studiens syfte är att djupare förstå de sporadiska besökarna och undersöka hur varumärket kan 

användas för att påverka dem till att gå oftare.  

 

• Vilka faktorer som påverkar konsumtionen lyfts fram av sporadiska besökare? 

• Hur kan kunskapen om de identifierade faktorerna användas för att få den sporadiska 

besökaren att gå oftare utifrån ett varumärkesperspektiv?  

 

Metod:                               

Med en kvalitativ forskningsstrategi och en deduktiv ansats med induktiva inslag har denna 

studie genomfört tolv semistrukurerade intervjuer. Respondenterna i denna studie är besökare av 

fallorganisationens ishockeymatcher och går på 1-3 matchevenemang per säsong. 

 

Resultat:                             

Denna studie har uppmärksammat ett antal faktorer som genom varumärket kan påverka den 

sporadiska besökarens konsumtion. Studien har identifierat stämning som ett konsumtionsmotiv 

hos en grupp av sporadiska besökare samt att studien funnit olika varianter av det sociala 

motivet och preferenser av matchresultatets karaktär. Vidare har studien funnit att en grupp 
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sporadiska besökare har en hög kunskapsnivå gällande ishockey och till sist har studien även 

funnit djupare beskrivningar av verklighetsflykt och underhållning vilka även de är faktorer som 

påverkar sporadiska besökares konsumtion.  

 

Forskningsbidrag:             

Denna studie ger detaljerade beskrivningar av sporadiska besökares konsumtionsbeteende och 

varumärkesassociationer inom professionell idrott. Vidare bidrar studien med kompletterande 

indikationer av faktorer som påverkar de sporadiska besökarnas konsumtionsfrekvens av 

matchevenemang. 

 

Nyckelord:       

Konsumentbeteende, konsumtionsmotiv, sporadisk besökare, varumärkesassociationer, 

varumärkesstrategi, varumärkeskapital, professionell idrott, ishockey. 
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Abstract 
Title: From seldom to frequent – a case study within 

 professional sports regarding low frequent spectators’ 

 consumption. 

 

Authors: Emma Järnkrok and Fredrik Lundgren 

 

Supervisor: Lars Witell 

 
 

Problem definition: 

Today there is a negative trend regarding the number of spectators among a majority of the 

organizations within professional ice hockey in Sweden. This is a problematic development 

since the spectators play an important part for the event of the games, both financially and 

experientially. Previous research shows that the customer segment which visits one to three 

games per season is a favorable group when it comes to increasing their consumption. Though, 

previous research has foremost studied spectators in general terms or have had the devoted fans 

as main focus. Furthermore, the previous research has primarily been quantitative regarding its 

research strategy. 

 
Aim and research questions: 

The aim of the study is to gain a deeper understanding of low frequent spectators and 

understand how the brand can be used in order to influence them to go more often. 

 

• Which factors, which influence the consumption, is described by the the low frequent 

spectators? 

• How can the knowledge of these identified factors be used in order to influence the low 

frequent spectator to visit more often from a brand perspective? 

 
Methodology: 

With a qualitative research strategy and a deductive, with element of inductive, research 

approach, this study has completed twelve semi-structured interviews. The respondents are 

spectators of ice hockey games of the organization which this study have studied and who visits 

1-3 games per season. 
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Results: 

A number of factors which can influence the low frequent spectators’ consumption through the 

brand have been noticed through this study. The atmosphere has been identified as a 

consumption motive among a group of low frequent spectators and the study has also found 

different versions of the social motive as well as preferences for the nature of the games results. 

Furthermore, the study has found a group of low frequent spectators which has a high level of 

knowledge about ice hockey. Finally, the study has also found deeper descriptions of escape and 

entertainment which also are factors which influence the consumption among a group of low 

frequent spectators within professional sports.  

 
Research grants: 

This study provides detailed descriptions of low frequent spectators’ consumer behavior and 

brand associations within professional sports. Furthermore, the study provides additional 

indications of factors which affect the low frequent spectators’ consumption regarding games. 

 
Keywords: 

Consumer behavior, consumption motives, low frequent spectator, brand associations, brand 

strategy, brand equity, professional sport, ice hockey. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under de senaste 20 åren har sportindustrin kommersialiserats (Trachsler, DeGaris & Dodds 

2015) och exempelvis omsätte organisationerna i Svenska Hockey Ligan sammanlagt cirka 1,5 

miljarder SEK under verksamhetsåret 2014/2015 (se Bilaga 1). Att konsumera idrott är en 

upplevelse och är ofta känslomässigt involverande för åskådarna (Mullin, Hardy & Sutton 

2014). Därmed konkurrerar professionella idrottsorganisationer om publikens närvaro med 

andra underhållningsevenemang (Kunkel, Funk & King 2009). Vidare utgör publiken inom 

professionella matchevenemang en viktig intäktspost för organisationerna (Snelgrove, Taks, 

Chalip & Green 2008), i och med detta påverkas organisationernas ekonomi av antalet åskådare. 

Samtidigt menar Gladden och Funk (2002) att antalet åskådare samt sportslig framgång har en 

positiv inverkan på konsumtionen av idrottsevenemang. Mullin m.fl. (2014) menar att den 

sportsliga prestationen inom professionell idrott varierar och att den därav är svår att 

kontrollera. Samtidigt menar Rifkin (1999) och Gladden och Funk (2001) i Bauer, Stokburger-

Sauer och Exler (2008) att det är möjligt att skapa ett starkt varumärke inom professionell idrott 

utan sportslig framgång. Genom att skapa ett starkt varumärke kan organisationer skyddas mot 

den finansiella risk som sportsliga motgångar kan innebära (Rifkin 1999; Gladden och Funk 

2001 i Bauer m.fl. 2008). Exempelvis slog fotbollslaget Hammarby IF alla tiders publikrekord 

säsongen 2015 (Persson 2015) trots att laget slutade elva i Allsvenskan. 

 

1.2 Problemformulering 
Antalet åskådare är som ovan nämnt en viktig del av ett matchevenemang (Snelgrove m.fl. 

2008) och de bidrar till flertalet positiva effekter för organisationerna. Genom exempelvis 

biljettförsäljning och merförsäljning i form av mat, dryck och souvenirer bidrar de till 

organisationens intäkter. Att skapa och behålla ett stabilt antal åskådare är även en förutsättning 

för att samarbetspartners i form av sponsorer ska existera (Mason 1999). Utöver de positiva 

ekonomiska effekterna som ett ökat antal åskådare medför bidrar de även positivt till 

matchupplevelsen (Mossberg 2003). 

 

Utifrån resonemanget ovan har publiken en betydande roll för organisationerna inom 

professionell idrott. Däremot råder idag en negativ trend gällande antalet åskådare för en 
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majoritet av ishockeyorganisationerna i Svenska Hockeyligan (Hockeysverige 2015). I och med 

åskådarantalets betydelse är detta en problematisk utveckling. 

 

Att organisationer inom professionell idrott analyserar hur de når ut till konsumenter anses 

enligt Ross (2007) som viktigt för att kunna påverka konsumenters köpbeslut. Vidare finns 

flertalet viktiga faktorer som bidrar till att skapa en upplevelse som attraherar konsumenter 

inom professionell idrott (Gladden och Funk 2002). Deras resonemang baseras på Keller (1993) 

som poängterar vikten av att förstå konsumentens beteende. Utifrån denna förståelse kan 

strategier anpassas för att nå ut till rätt målgrupp (Keller 1993). För att skapa en överblick av 

olika konsumenter föreslås en kategorisering utefter graden av hängivenhet till organisationen 

(Funk & James 2001). 

 

För att öka försäljningen är det gynnsamt för organisationer inom professionell idrott att 

fokusera på de sporadiska konsumenterna (Mullin m.fl. 2014, s. 302-306). Samtidigt visar en 

varumärkesundersökning som genomförts i en av Sveriges kommuner att 43 procent av de som 

besöker stadens ishockeyklubbs matcher gör detta en till två gånger per säsong (CMA Research 

2014). Dessa personer kan benämnas som sporadiska besökare då de konsumerar färre än tio 

procent av antalet möjliga besökstillfällen (Mullin m.fl. 2014, s. 305). De sporadiska 

konsumenterna är en fördelaktig grupp att påverka eftersom de sedan tidigare är bekant med 

produkten och är den grupp som har störst utrymme för att öka sin konsumtion (Aaker 1992; 

Mullin m.fl. 2014, s. 305). 

 

Således har den befintliga forskningen av konsumentbeteende inom professionell idrott 

identifierat faktorer som är viktiga för konsumenterna vid professionella matchevenemang 

(Trail, Anderson & Fink 2000; Funk & James 2001; Gladden & Funk 2002; James & Ross 

2004; Bauer m.fl. 2008; Kim, J., James & Kim, Y. 2013) och att de har olika stor betydelse för 

olika grupper av konsumenter (Trail, Fink & Anderson 2003). Vidare har ovanstående studier 

en generell kategorisering av åskådarna, med undantag för Bauer m.fl. (2008) som har 

applicerat sin studie på hängivna fans. För att skapa ett varumärke som stimulerar de sporadiska 

konsumenterna till ökad konsumtion finns anledning till att komplettera befintlig forskning med 

en djupare förståelse för den sporadiska besökaren och dennes konsumtionsbeteende. 
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Studiens syfte är att djupare förstå de sporadiska besökarna och undersöka hur varumärket kan 

användas för att påverka dem till att gå oftare.  

 

• Vilka faktorer som påverkar konsumtionen lyfts fram av sporadiska besökare? 

 

• Hur kan kunskapen om de identifierade faktorerna användas för att få den sporadiska 

besökaren att gå oftare utifrån ett varumärkesperspektiv?  

 

1.4 Genomförande 
Studien inleds med en litteraturgenomgång. Den är både generell, det vill säga litteratur som 

belyser konsumentbeteende och varumärkesteori, samt litteratur inom studiens specifika 

ämnesområde, professionell idrott. Vidare har empiri samlas in genom tolv stycken 

semistruturerade intervjuer med personer som kategoriseras som sporadiska besökare. Empirin 

analyseras sedan ur ett varumärkesperspektiv och mynnar ut i en slutsats gällande vilka faktorer 

som lyfts fram av sporadiska besökare och hur kunskapen om dessa med hjälp av varumärket 

kan användas för att påverka de sporadiska besökarna till att gå oftare. 

 

1.5 Avgränsningar 
Studiens främsta avgränsning är målgruppen sporadiska besökare, vilka kännetecknas av 

personer som besöker färre än tio procent av de möjliga besökstillfällena. Vidare inkluderar 

studien en fallorganisation inom ishockey vilket gör att studien berör professionell idrott genom 

sporten ishockey. På grund av geografisk tillgänglighet innefattar studien endast besökare av 

fallorganisationens matchevenemang. 

 

1.6 Forskningsbidrag 
Genom studiens kvalitativa forskningsstrategi bidrar studien med ett akademiskt bidrag i form 

av detaljerade beskrivningar av sporadiska besökares konsumtionsbeteende och 

varumärkesassociationer inom professionell idrott. Denna studie studerar den sporadiska 

besökaren medan tidigare forskning primärt studerat besökare generellt alternativt hängivna 

fans. Vidare har denna studie en kvalitativ forskningsstrategi medan tidigare forskning främst 

genomförts kvantitativt. Denna studie presenterar kompletterande faktorer som genom 
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varumärket kan påverka den sporadiska besökarens konsumtionsfrekvens av matchevenemang. 

Dessa resultat kan även bidra till insikter om potentiella faktorer hos sporadiska konsumenter i 

andra branscher. Utöver det akademiska bidraget bidrar studien även till en ökad kunskap om 

hur fallorganisationen kan påverka målgruppen sporadiska besökare genom sitt varumärke. Ett 

bidrag som kan användas i deras varumärkesarbete. 

 

1.7 Definitioner 
Sporadisk besökare: en konsument som konsumerar professionella matchevenemang inom en 

och samma idrottsorganisation färre än tio procent av de möjliga besökstillfällena. Det vill säga 

att begreppet inte innefattar att ta del av matchevenemang via exempelvis medier. 

 

Organisation inom professionell idrott: detta begrepp innefattar hela koncernen för en 

professionell idrottsklubb. 

 

1.8 Disposition 
Nedan presenteras studiens olika avsnitt för att ge en överblick av arbetets utformning. 

 

Kapitel 1: Inledning 

Det inledande avsnittet börjar med en introduktion till ämnet och därefter följer en 

problematisering som mynnar ut i studiens syfte och frågeställningar. Sedan presenteras 

studiens genomförande, avgränsningar och kunskapsbidrag. Kapitlet avslutas med studiens 

definitioner av relevanta begrepp som används i studien. 

 

Kapitel 2: Teoretisk referensram 

Avsnittet består av teorier inom konsumentbeteende och varumärkesteori och ämnar till att ge 

en förståelse för ämnesområdets befintliga forskning. Dessa ligger sedan, tillsammans med 

empirin, till grund för studiens analys. 

 

Kapitel 3: Material och metod 

I material- och metodavsnittet presenteras studiens utförande. Kapitlet inleds med en diskussion 

kring studiens forskningsperspektiv, strategi, ansats och design. Därefter beskrivs hur 

sekundärdata behandlats och hur primärdata samlats in. Avslutningsvis diskuteras bearbetning 

och analys av data samt att studiens kvalitet och etikaspekter belyses. 
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Kapitel 4: Empiri 

Kapitlet inleds med en presentation av studiens respondenter för att ge en bild av varje 

respondents bakgrund. Därefter presenteras den insamlade empiriska datan genom sex olika 

teman. 

 

Kapitel 5: Analys 

Genom ett varumärkesperspektiv analyseras den empiriska datan med hjälp av de teorier som 

beskrivits i kapitel två. 

 

Kapital 6: Slutsats 

I detta kapitel besvaras studiens syfte och frågeställningar med det femte kapitlets analys som 

underlag. 

 

Kapitel 7: Vidare forskning 

I det avslutande kapitlet presenteras förslag till vidare forskning inom studiens ämnesområde. 
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2 Teoretisk referensram 

Genom huvudrubrikerna konsumentbeteende och varumärkesteori presenteras i detta avsnitt 

studiens teoretiska referensram. Detta genom att belysa teorier och modeller, såväl generella 

som specifika för ämnet professionell idrott. 

 

2.1  Konsumentbeteende 
För att en organisation ska nå ut till ett specifikt kundsegment krävs förståelse för hur 

konsumenter agerar (Solomon 2015, s. 26-31). Även inom professionell idrott som 

ämnesområde har vikten av kunskap om konsumenternas besöksbeteende belysts (Zhang, 

Smith, Pease & Mahar 1996; Nakazawa, Mahony, Funk & Hirakawa 1999; Trail m.fl. 2003; 

Ross 2007; Snelgrove m.fl. 2008; Kim m.fl. 2013). För att förstå konsumenter inom 

professionell idrott och därigenom dess konsumtionsbeteende är det relevant att beröra områden 

såsom planerat beteende, triggers, motiv och konsumtionsgrad. 

 

2.1.1 Konsumentens planerade beteende 
Genom att förstå individers sociala beteende skapas förutsättningar för att förutse hur en individ 

avser att agera (Ajzen 1991). Teorin om planerat beteende skapades för att såväl förstå och 

förutse en individs beteende som önskan om att påverka det (Ajzen 2011, s. 438). Teorin om 

planerat beteende kan beskrivas som ett ramverk som innehåller faktorer vilka påverkar en 

konsuments avsikter att delta i en aktivitet (Cunningham & Kwon 2003). 

 

Teorin om planerat beteende inkluderar faktorerna attityd gentemot beteendet, subjektiva 

normer och upplevd kontroll av beteendet (Ajzen 1991). Dessa påverkar hur en individ avser att 

agera, som i sin tur påverkar beteendet i sig (se Figur 1). Den första faktorn, attityd, innefattar 

hur en individ ser på ett visst beteende. Det vill säga huruvida individen ställer sig positiv eller 

negativ till beteendet i fråga. Den andra faktorn, subjektiva normer, ser till graden av 

påtryckningar från omgivningen som individen upplever gentemot att prestera ett visst 

beteende. Den tredje faktorn som motiverar en individ till ett visst beteende är graden av 

upplevd kontroll. Det vill säga hur lätt eller svårt individen upplever att beteendet är att 

genomföra (Ajzen 1991). Upplevd kontroll är en faktor som både har en direkt och indirekt 

påverkan på en individs beteende (Madden, Ellen & Ajzen 1992). Den direkta effekten består av 

att individen kan kontrollera beteendet. Däremot, även då en individ har en positiv attityd till ett 

specifikt beteende tenderar de att inte agera om de upplever sig ha lite kontroll över de resurser 
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som krävs för att utföra beteendet. Det vill säga att upplevd kontroll av beteende har en indirekt 

effekt på det faktiska genomförandet av det specifika beteendet och därmed påverkar avsikten 

att agera i enlighet med beteendet (Madden m.fl. 1992). Desto starkare dessa tre motiverande 

faktorer är desto mer kommer individen att arbeta mot att genomföra beteendet i fråga, vilket i 

många fall avgör om beteendet utförs eller inte (Ajzen 1991). 

 

 

 
 Figur 1: Planerat beteende (se Ajzen 1991 s.182) 

 

Även individens tidigare beteende har visats vara en signifikant faktor som påverkar en individs 

beteende och används därmed som ytterligare en faktor inom teorin för planerat beteende i flera 

studier (Norman, Conner & Bell 1999; Hagger, Chatzisarantis & Biddle 2001; Cunningham & 

Kwon 2003; Eddosary, Ko, Sagas & Kim 2015). 

 

Teorin om planerat beteende har sedermera även använts inom professionell idrott för att 

studera åskådarnas besöksbeteende (Cunningham & Kwon 2003; Eddosary m. fl. 2015). 

Cunningham och Kwon (2003) applicerar planerat beteende på området för professionell idrott 

genom att studera ishockey. De lägger till faktorn tidigare beteende och beskriver att den 

tillsammans med de andra faktorerna, konsumentens attityder, subjektiva normer och upplevd 

kontroll av beteende är positivt relaterade till en konsuments avsikter att besöka en 

ishockeymatch. Faktorn tidigare beteende innefattar hur mycket konsumenten tidigare 

konsumerat, exempelvis säsongen innan. Vidare består faktorn attityd av de uppfattningar som 

en konsument har till att konsumera professionell idrott kommande säsong. Faktorn upplevd 

kontroll av beteende tar upp huruvida konsumenten upplever att resurser i form av tid finns att 

tillgå. Även resursen pengar mättes i studien men endast tid visade sig vara signifikant. Vad 

konsumenten skulle tycka om att gå med familj och vänner samt hur troligt det är att 
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konsumentens nära vänner kommer att gå på matchevenemang hör till de subjektiva normerna. 

Dessa faktorer mätte 67 procent av variansen i avsikten att gå på en ishockeymatch vilket 

indikerar att modellen för planerat beteende förklarar en stor del av en individs avsikt att gå på 

en ishockeymatch (Cunningham & Kwon 2003). 

 

2.1.2 Triggers 
Oavsett vad som konsumeras ligger vissa delar av konsumtionen utanför konsumentens 

medvetenhet och kan komma att påverka konsumentbeteendet (Chartrand 2005). Genom att 

förstå vilka delar som ligger utanför konsumentens medvetenhet kan därmed konsumenten 

påverkas. Vidare kan tre områden kring konsumentens omedvetenhet kartläggas. Den första är 

de faktorer i omgivningen som stimulerar ett omedvetet beteende. Den andra är det omedvetna 

beteendet i sig och den tredje är resultatet av det omedvetna beteendet. Att veta hur medveten 

konsumenten är av den automatiska processen i sitt köpbeteende är av vikt eftersom det ofta är 

faktorer som är omedvetna för konsumenten som påverkar konsumentbeteendet. Det är först när 

konsumenten är medveten om det som annars sker automatiskt som konsumenten själv kan 

påverka och ändra sitt beteende (Chartrand 2005). 

 

I beslutsprocessen, då en konsument väljer mellan olika alternativ, påverkas konsumenten av 

olika triggers, det vill säga faktorer som influerar konsumentens beslut (Gustafsson, Johnson & 

Roos 2005). Dessa triggers kan benämnas som reaktionsbundna, situationsbundna (Gustafsson 

m.fl. 2005) samt inflytelsebundna (Roos & Gustafsson 2011). När en specifik händelse inträffar 

under konsumtionen och påverkar konsumenten handlar det om en reaktionsbunden trigger. Den 

andra faktorn som påverkar konsumentens köpbeteende är den situationsbundna triggern, vilket 

innebär att något i konsumentens liv förändras vilket i sin tur påverkar konsumentens 

preferenser (Gustafsson m.fl. 2005). Den tredje kategorin, inflytelsebunden trigger, innefattar 

marknadsföringsaktiviteter som påverkar konsumentens köpbeteende (Roos & Gustafsson 

2011). 

 

Vidare finner Roos & Gustafsson (2011) skillnader mellan aktiva och passiva konsumenter 

gällande vilka triggas de påverkas utav. Aktiva konsumenter vill uppnå genomtänkta köpbeslut 

och söker därav information för att kunna uppnå det medan passiva konsumenter inte gör det i 

samma utsträckning, se Cioffi och Garner (1996) i Roos & Gustafsson (2011). De aktiva 

konsumenterna reagerar på samtliga tre triggers medan de passiva konsumenterna till största 

delen påverkas av inflytelsebundna triggers (Roos och Gustafsson 2011). 
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Utöver kategoriseringen av vad som triggar konsumtionsbeteendet finns olika drivkrafter 

gällande återkommande konsumenter (Gustafsson m.fl. 2005). Den första av de tre drivkrafterna 

är kundnöjdhet. Det innebär att desto nöjdare konsumenten är desto större är sannolikheten för 

att denne återkommer. Vidare påverkas konsumenten även av sin känslomässiga relation till 

organisationen och produkten, en drivkraft som kallas för affektivt åtagande. Den tredje 

drivkraften innefattar faktorer såsom få valmöjligheter och höga byteskostnader (Gustafsson 

m.fl. 2005). 

 

2.1.3 Motiv 
Olika typer av faktorer och dess påverkan på konsumentbeteende inom professionell idrott har 

belysts av tidigare forskning (Trail m.fl. 2000; Gladden & Funk 2002; James & Ross 2004; 

Bauer m.fl. 2008; Kim m.fl. 2013). Trail m.fl. (2000) var en av de första som skapade en 

integrerad modell för att belysa de faktorer som påverkar konsumenter och dess relation till 

professionell idrott. 

 

Modellen av Trail m.fl. (2000) framhäver sex olika delar som direkt alternativt indirekt påverkar 

en konsuments framtida köpbeteende inom professionell idrott (se Figur 2). Dessa faktorer 

benämns som individuella motiv, graden av identifiering med en specifik organisation, 

förväntningar kopplade till matchupplevelsen, matchupplevelsens utfall, individens självkänsla 

samt reaktion på ett visst utfall (Trail m.fl. 2000). 

 

Den första delen, de individuella motiven, består av olika motiv som driver individen (Trail 

m.fl. 2000). Dessa är den nytta som en individ känner när denne uppnår något, motivation 

genom att lära sig om något och idrottens skönhet i termer av en konstform. Vidare består 

motiven även av att individen motiveras av sociala motiv såsom att interagera med andra och 

känna sig som en del av en grupp, spänningen av en jämn match samt en verklighetsflykt från 

vardagen. Även att spendera tid med familjen och idrottsutövarnas fysiska utseende och 

skicklighet tillhör de individuella motiv som ingår i modellen (Trail m.fl. 2000). 

 

Ovanstående motiv tillhör den del som påverkar dels graden av identifiering med organisationen 

i fråga och dels de förväntningar som en individ skapar gentemot matchupplevelsen och dess 

utfall (Trail m.fl. 2000). Huruvida utfallet därefter lever upp till dessa förväntningar påverkar 

individens självkänsla, genom att individen exempelvis speglar sig i framgången, men också 

individens känslomässiga stadie. Det positiva eller negativa känslomässiga stadiet influerar till 

sist individens kommande konsumtion av professionell idrott (Trail m.fl. 2000). 
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Figur 2: Teoretisk modell av åskådarens konsumtionsbeteende (se Trail m.fl. 2000 s.156) 

 

2.1.4 Konsumtionsgrad 
Att fokusera på att behålla existerande konsumenter är ofta mindre kostsamt än att attrahera nya 

kunder (Aaker 1992). Samtidigt menar Mullin m.fl. (2014, s. 305) att de sporadiska 

konsumenterna, det vill säga de som sällan konsumerar produkten, är det mest fördelaktiga 

kundsegmentet att påverka till att konsumera oftare.   

 

Modellen The Escalator Concept illustrerar en segmentering av konsumenter genom att dela in 

konsumenterna baserat på graden av frekvens som åskådarna konsumerar idrott (Mullin m.fl. 

2014, s. 43). Modellens lägsta konsumtionsgrad består av ickekonsumenter, vilket är en grupp 

där de omedvetna ickekonsumenterna, de felinformerade ickekonsumenterna samt de medvetna 

ickekonsumenterna ingår (Mullin m.fl. 2014, s. 302-306). De omedvetna konsumenterna saknar 

kunskap om produktens existens medan de felinformerade konsumenterna är de som inte 

konsumerar produkten på grund av att de har en felaktig uppfattning om exempelvis 

prissättningen. Den tredje gruppen som återfinns bland ickekonsumenterna är de medvetna 
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ickekonsumenterna. Dessa individer är medvetna om produkten men väljer att inte konsumera 

på grund av faktorer som exempelvis att produkterbjudandet inte stämmer överens med deras 

preferenser. I steget ovanför ickekonsumenterna befinner sig de konsumenter som indirekt 

konsumerar produkten. Dessa tar del av produkten på indirekta sätt, till exempel genom media 

(Mullin m.fl. 2014, s. 302-306). 

 

I modellens nästa steg återfinns de sporadiska besökarna vilka definieras som att deras antal 

besök är färre än tio procent av det totala antalet möjliga besökstillfällen (Mullin m.fl. 2014, s. 

302-306). Majoriteten av de sporadiska besökarna konsumerar oftast en till två gånger per 

säsong. Ovanför de sporadiska besökarna, i modellen, är den grupp av konsumenter som 

konsumerar tio till trettio procent av konsumtionstillfällena. Högst upp i modellen befinner sig 

de konsumenter som konsumerar ofta och som många gånger har säsongskort i någon form, 

exempelvis halvsäsong eller helsäsong (Mullin m.fl. 2014, s. 302-306). 

 

Modellen segmenterar konsumenter baserat på hur ofta de konsumerar (Mullin m.fl. 2014, s. 

302-306). Detta för att illustrera att organisationer främst bör fokusera på att behålla redan 

existerande konsumenter och därefter växa genom att påverka de sporadiska besökarna till att 

öka konsumtionen. Tredje steget för organisationerna är att attrahera nya konsumenter. Vidare 

menas att de sporadiska besökarna är lättast för organisationerna att förflytta uppför modellens 

steg (Mullin m.fl. 2014, s. 302-306). 

 

En annan modell som också segmenterar besökare inom professionell idrott är The 

Psychological Continuum Model, PCM-modellen (Funk & James 2001). Till skillnad från The 

Escalator Concept segmenterar denna modell besökare utefter deras relation till en viss 

idrottsorganisation. Modellen används för att bättre förstå skiftet från att endast vara medveten 

om att ett lag existerar till att bli en hängiven supporter. En individ kan vidare både förflytta sig 

uppför och nedför i modellen (Funk & James 2001). 

 

Enligt PCM-modellen finns det fyra olika steg som en person kan förflytta sig emellan och 

dessa benämns som medvetenhet, attraktion, hängivenhet samt lojalitet (Funk & James 2001). I 

det första steget, medvetenhet, är individen medveten om sporten och vet om att en specifik 

organisation eller flera organisationer inom denna sport existerar. Individen har däremot inga 

preferenser för något av lagen och är inte heller intresserad av sporten. Nästa steg i modellen är 

attraktion. När en individ befinner sig i detta steg har personen skapat ett intresse för sporten 

och kan även delvis identifiera sig med en organisation. Denna identifikation är baserad på 

sociala och demografiska motiv. Om individen fortsätter att vara intresserad och blir mer och 

mer involverad i sporten och klubben kommer denna person att gå vidare till steg tre i modellen, 
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hängivenhet. För individer i detta steg har attribut såsom stjärnspelare, arenan och liknande 

faktorer extra stor betydelse. Det slutliga steget i denna modell benämns som lojalitet och 

individer som tillhör detta steg kännetecknas av sin tillgivenhet gentemot idrottsorganisationen 

(Funk & James 2001). 

 

Avslutningsvis har en individs nivå av kunskap om ishockey visat sig vara signifikant 

korrelerad med matchnärvaro och antal sålda biljetter (Zhang m.fl. 1996). Därmed menar de att 

en av de viktigaste delarna för professionella idrottsorganisationers marknadsföring är att sprida 

kunskap om sportens regler. 

 

2.2 Varumärkesteori 
Ett varumärke som konsumenter känner igen och som de har positiva associationer till skapar 

förutsättningar för att i högre grad attrahera konsumenter (Keller 1993). Ett sådant varumärke 

leder till ökad lojalitet vilket även stärker dess position gentemot konkurrenter och andra typer 

av hot på marknaden (Keller 1993). 

 

Då en konsument befinner sig vid ett köpbeslut finns ofta ett stort antal valmöjligheter inom 

samma produktkategori (Solomon 2015, s. 73-74). Däremot har en konsument bara några av 

dessa alternativ som han eller hon känner till och därför överväger i beslutsprocessen. Dessa 

alternativ benämns som konsumentens consideration set (Solomon 2015, s. 73-74). Genom att 

skapa ett varumärke som är välkänt hos konsumenten skapas förutsättningar för att bli en del av 

konsumentens consideration set och därmed en ökad sannolikhet för att bli konsumentens val 

(Kardes, Kalyanaram, Chandrashekaran & Dornoff 1993). 

 

Inom professionell idrott är den sportsliga framgången svår att kontrollera då prestationen 

varierar (Mullin m.fl. 2014). Ett starkt varumärke för organisationer inom professionell idrott 

bidrar till att organisationen inte påverkas lika mycket av den finansiella risk som negativa 

sportsliga resultat kan innebära i form av ett minskat antal åskådare (Rifkin 1999; Gladden och 

Funk 2001 i Bauer m.fl. 2008). För att skapa förståelse för hur organisationer inom professionell 

idrott kan skapa ett starkare varumärke är det relevant att studera varumärkeskapital samt vilka 

varumärkesassociationer som har betydelse för konsumenterna. 

 

2.2.1 Varumärkeskapital 
Varumärkeskapital skapas bland annat av de associationer som konsumenter har gentemot ett 

varumärke (Aaker 1992). Desto starkare associationer ett varumärke har, desto högre är dess 
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varumärkeskapital (Aaker 1992). Varumärkeskapitalet bidrar till att en konsument kan reagera 

på samma marknadsföring på olika sätt beroende på konsumentens attityd gentemot varumärket 

(Keller 1993). En konsument som har en positiv och stark känsla till ett varumärke reagerar 

starkare på marknadsföringen än på samma marknadsföring av ett varumärke där dessa 

kopplingar inte finns. Då ett varumärke har starka positiva associationer hos konsumenterna har 

varumärket ett högt positivt varumärkeskapital och konsumenterna tenderar att svara på 

marknadsföringen i högre grad än vid lågt varumärkeskapital (Keller 1993). 

 

Aaker (1992) beskriver varumärkeslojalitet, varumärkeskännedom, upplevd kvalitet, 

varumärkesassociationer samt övriga varumärkestillgångar som de fem faktorer som skapar 

varumärkeskapital. Dessa skapar förutsättningar för konkurrensfördelar och ökade marginaler 

för organisationer genom att de ökar konsumenternas benägenhet att ta till sig information och 

skapar trygghet i deras köpbeslut. Exempelvis skapar den upplevda kvaliteten en anledning för 

konsumenten att konsumera produkten medan varumärkeskännedom skapar en trygghet för 

konsumenterna i deras köpbeslut eftersom de känner igen varumärket. Vidare är 

varumärkeslojalitet en av nyckelfaktorerna för organisationer då det skapar en stabil kundbas 

vilket i sin tur skapar stadig försäljning och därmed en stabil intäktsström (Aaker 1992). 

 

Sammanfattningsvis skapar ett starkt positivt varumärkeskapital värde för såväl organisationen 

som konsumenten (Aaker 1992). För konsumenten innebär ett starkt varumärkeskapital en 

trygghet i köpbeslutet, ökad kundnöjdhet och ett sätt att lättare ta till sig produktinformation. 

För organisationen skapar ett starkt varumärkeskapital potential för att lättare nå ut till sina 

konsumenter med sin marknadsföring samt ökad potential till premiumprissättning eftersom ett 

starkt varumärkeskapital skapar varumärkeslojalitet (Aaker 1992). 

 

Keller (1993) ser på varumärkeskapital utifrån ett konsumentperspektiv och har skapat en 

modell  utifrån vilken han beskriver hur varumärkeskapital är uppbyggd av olika komponenter 

(se Figur 3). Keller (1993) menar att varumärkeskapital skapas då konsumenten känner till och 

har positiva associationer till ett specifikt varumärke. 

 

En konsuments kunskap kring ett specifikt varumärke, varumärkeskunskapen, är viktig att förstå 

då den påverkar de associationer som konsumenten skapar (Keller 1993). Denna kunskap 

kännetecknas av varumärkeskännedom och varumärkesimage. Varumärkeskännedom syftar till 

graden av medvetenhet som varumärket har i en konsuments beslutsprocess. Denna 

varumärkeskännedom kan i sin tur delas in i varumärkesigenkänning och varumärkeskoppling. 

Med varumärkesigenkänning menas hur väl en konsument känner igen ett specifikt varumärke 
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medan varumärkeskoppling syftar till om varumärket finns med i konsumentens tankar gällande 

en viss typ av produktkategori (Keller 1993). 

 

Varumärkesimage definieras som de associationer som en individ har lagrat i sitt minne vilket i 

sin tur ligger till grund för dennes uppfattning kring ett varumärke (Keller 1993). Dessa 

associationer delas in i tre underkategorier vilka benämns som attribut, nytta och attityder. 

Attribut är de egenskaper som kännetecknar en produkt och kan benämnas som 

produktrelaterade eller icke-produktrelaterade attribut. Nytta, det vill säga det värde som 

produkten skapar för en individ, delas in i funktionell, upplevd samt symbolisk nytta. Med 

funktionell nytta menas det faktiska värdet som en produkt skapar, det vill säga det problem 

som produkten löser. Med upplevd nytta menas istället den känsla som individen upplever när 

produkten används. Symbolisk nytta innefattar det värde som skapas kopplat till personens 

självbild. Funktionell och upplevd nytta  korrelerar till produktrelaterade attribut medan 

symbolisk nytta korrelerar till icke-produktrelaterade attribut. Den sista typen av associationer 

benämns som attityder, vilket är en individens samlade bedömning av ett varumärke. Därav har 

attityder betydelse för hur en individ väljer att agera i en beslutsprocess. Vidare kan ovan 

presenterade associationer särskiljas utefter dess fördelaktighet, styrka och unicitet (Keller 

1993). 

 

 
Figur 3: Varumärkeskunskapens dimensioner (se Keller 1993 s. 7) 
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2.2.2 Varumäskesassociationer inom professionell idrott 
Gladden och Funk (2002) använder sig av Kellers (1993) modell om varumärkeskapital  och har 

utvecklat Team Association Model, TAM-modellen (se Figur 4). Modellen syftar till att att 

påvisa hur olika associationer påverkar en organisations varumärkeskapital inom professionell 

idrott. Modellen är uppbyggd av 16 stycken varumärkesassociationer vilka i sin tur, likt Keller 

(1993), grupperas in i de tre kategorierna attribut, nytta samt attityder. 

 

 
 Figur 4: TAM (se Gladden & Funk 2002 s. 70) 

 

Utav de 16 utvalda associationerna visade sig 15 av dessa ha inverkan på varumärkeskapitalet 

(Gladden och Funk 2002). Den enda som inte uppmätte en betydande påverkan var 

referensgruppen. Vidare poängteras vikten av att bygga en stark relation mellan besökare och 

organisationens varumärke då det oftast är stor omsättning av spelare och tränare inom 

professionell idrott. Detta för att minimera bortfall eller tappat intresse om en omtyckt spelare 

eller ledare skulle lämna organisationen. Klubbens logga och design på matchtröjan visade sig 

även vara av stor betydelse då dessa typer av design främjar positiva associationer för 

konsumenten. Vidare uppfyller konsumenten sociala och självförverkligande behov genom 

idrott och professionella idrottsorganisationer bör därför arbeta med att skapa en bra 

arenaupplevelse som främjar detta (Gladden och Funk 2002). 
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Även Bauer m.fl. (2008) har arbetat utifrån Kellers (1993) modell och kopplat denna till 

professionell idrott genom att undersöka varumärkesimagen för professionella fotbollsklubbar i 

Tyskland. Även denna studie undersöker olika varumärkesassociationer för att förstå dess 

betydelse för besökarnas lojalitet. Bauers m.fl. (2008) studie fokuserar på hängivna fans och de 

varumärkesassociationer som undersöks kategoriseras likt Keller (1993) som attribut, nytta och 

attityd. Studien utesluter varumärkeskännedom med argumentet att denna del inte är ett problem 

för större organisationer inom professionell idrott då dessa organisationer ofta är välkända. 

Vidare använder sig Bauer m.fl. (2008) av TAM-modellen, skapad av Gladden och Funk 

(2002), men modifierar den genom att exkludera samt addera vissa varumärkesassociationer. 

Förändringarna framkommer av Tabell 1. 

 

 Tabell 1: Jämförelse av associationer i TAM 

 
 

Vissa associationer exkluderades då dessa inte uppnådde signifikanta värden. Bland de 

associationer som Bauer m.fl. (2008) tog bort återfinns stadens betydelse, den lokala stoltheten 

samt sponsorer. Den låga förklaringsgraden angående stadens betydelse menar Bauer m.fl. 

(2008) kan ha att göra med att detta endast har betydelse för de lokala supportrarna. Liknande 

resonemang gavs till varför den lokala stoltheten inte uppmätte signifikanta värden.   

 

Attribut som inte är kopplade till själva produkten är av stor betydelse för lojala besökare, 

exempelvis klubbhistoria och tradition (Bauer m.fl. 2008). Orsaken till detta förklaras med att 
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dessa besökare redan har upplevt stora förändringar inom exempelvis spelare- och 

tränareomsättning och att dessa attribut därmed inte har samma betydelse för deras associationer 

till klubbens varumärkesimage. Däremot är lagets prestation ett produktrelaterat attribut som har 

en betydande påverkan för att skapa positiva varumärkesassociationer. Vidare påvisar studien 

att attribut, det vill säga produktrelaterade och icke-produktrelaterade attribut, förklarar cirka 60 

procent av av det som upplevs som nytta för åskådarna. Den nytta som åskådarna upplever kan i 

sin tur förklara cirka 69 procent av attityden till varumärkesimagen där underhållning stod för 

den lägsta förklaringsgraden och verklighetsflykt och känslor stod för de högsta (Bauer m.fl. 

2008). 

 

2.3 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Nedan sammanfattas den teoretiska referensramens huvudrubriker genom att presentera en 

konceptuell modell, skapad av studiens författare. 

 

 

 
Figur 5: Sammanfattning av den teoretiska referensramens huvudrubriker 

 

Sammanfattningsvis, genom att förstå hur konsumenter i ett visst kundsegment agerar kan en 

organisation bättre nå ut till dessa (Solomon 2015, s. 26-31). Samtidigt skapar ett varumärke 

som konsumenterna känner igen och har positiva associationer till förutsättningar för att i högre 

grad attrahera dessa konsumenter (Keller 1993). Ovanstående modell tar avstamp i den 

professionella idrottsorganisationen och visualiserar hur ovan presenterade teorier kan användas 

för att påverka den sporadiska besökarens konsumtion. Den professionella idrottsorganisationen 

kan dels påverka matchevenemangets innehåll samt utformning och dels påverka 

konsumenternas uppfattning av idrottsorganisationen. Konsumenternas uppfattning av 



 19 

idrottsorganisationen kan påverkas genom varumärket och därav har studien studerat relevanta 

teorier inom varumärkeskapital samt varumärkesassociationer inom professionell idrott. För att 

lyckas utveckla ett varumärke som attraherar de sporadiska besökarna krävs förståelse för hur 

dessa tänker och agerar som konsumenter, därav har studien även studerat teorier inom 

konsumentbeteende. 
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3 Material och metod 

Genom att diskutera val av forskningsperspektiv, strategi, ansats och design förklaras i detta 

avsnitt studiens tillvägagångssätt. Vidare redogörs för metoden som använts för att samla in 

materialet till studiens teoretiska referensram. I detta avsnitt presenteras även 

fallorganisationen samt att urval, förberedelser och intervjuernas utförande diskuteras. 

Avslutningsvis diskuteras studiens analysmetod, kvalitetsaspekter och studiens hantering av de 

etiska aspekterna. 

 

3.1 Forskningsperspektiv 
Vilken funktion som en företagsekonomisk studie fyller och huruvida den främst ämnar att öka 

förståelse eller öka effektiviteten inom det studerade området är exempel på faktorer som valet 

av forskningsmetod påverkar (Bryman & Bell 2011, s. 26). Utgångspunkten för denna studie 

gällande verklighets- och kunskapssyn är att skapa en ökad förståelse för den sporadiska 

besökaren. Studien anses därmed utgå från den kunskapsteoretiska inriktningen 

interpretativimens ståndpunkt. Det vill säga att studien ämnar att se till den subjektiva aspekten 

till skillnad från den positivistiska synen där det istället handlar om en önskan att hitta en 

objektiv förklaring (Bryman & Bell 2011, s. 35-41). 

 

Vad gäller synen på hur sociala ting bör uppfattas, det vill säga ontologiska frågeställningar, 

skiljer Bryman och Bell (2011, s. 41-44) på huruvida de ses som konstruktioner av de 

inblandades uppfattningar eller om de existerar oberoende av de inblandade. I denna studie 

uppfattas konsumenternas beteende som något som skapas och ständigt förändras utifrån dem 

själva och emellertid inte genom en yttre kraft som definierar konsumenternas beteende. I och 

med det rör sig studien inom den ontologiska utgångspunkten konstruktionism (Bryman & Bell 

2011, s. 41-44). 

 

3.2 Forskningsstrategi 
Inom den företagsekonomiska forskningen kan studiers tillvägagångssätt vara dels kvantitativ 

och dels kvalitativ (Bryman & Bell 2011, s. 49). Denna studie ämnar till att fokusera på orden 

istället för kvantifiering vid datainsamling och analys och är därmed kvalitativ (Bryman 2002, s. 

49-50). Valet av kvalitativ forskningsstrategi grundar sig i möjligheten till att beskriva 

och  förstå verkligheten med utrymme för att upptäcka nya dimensioner utifrån individers egna 
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uppfattningar (Bryman & Bell 2011, s. 50). Vidare används en kvalitativ forskningsstrategi för 

att tillföra en detaljerad beskrivning av ämnesområdet (Bryman & Bell 2011, s. 411) samt för att 

skapa förståelse för den enskilda individens förståelse och tolkning av studiens ämne (Jacobsen, 

Sandin & Hellström 2002, s. 145). Den kvalitativa klassificeringen av studien grundar sig 

därmed i att den ämnar att undersöka individers perspektiv och egna uppfattningar samt skapa 

en förståelse för kontexten gällande beteenden och åsikter (Bryman & Bell 2011, s. 419-421). 

En av fördelarna med den kvalitativa ansatsen är dess öppenhet vilket skapar utrymme för annan 

information att träda fram genom individernas unika och subjektiva åsikter samt detaljerade 

beskrivningar (Jacobsen m.fl. 2002, s. 142). Vidare kräver en kvalitativ ansats att författarna 

reflekterar över tidsåtgången då den ofta är tidskrävande, både vid insamlingen av empiri samt 

bearbetningen av det nyanserade och omfattande datamaterialet som en kvalitativ studie ger. 

Vidare är det även viktigt att löpande säkerställa att det som studeras inte dramatiskt frångås 

vilket är en av riskerna som medföljer den flexibilitet som en kvalitativ ansats medför genom 

sin öppenhet (Jacobsen m.fl. 2002, s. 142-145). 

 

3.3 Forskningsansats 
Det är en studies förhållande mellan teori och praktik som bestämmer studiens forskningsansats 

(Bryman & Bell 2011, s. 31). Denna studie har utgått från tidigare teorier innan datainsamlingen 

vilket indikerar att studien är av deduktiv karaktär (Bryman & Bell 2011, s. 31; Jacobsen m.fl. 

2002, s. 34). Den deduktiva ansatsen kännetecknas av att en studie först skapar en förståelse 

genom tidigare forskning och utefter det skapar hypoteser om hur verkligheten bör vara för att 

sedan testa dem via empiriinsamling (Bryman & Bell 2011, s. 31). Samtidigt har 

empiriinsamlingen i denna studie skett med en öppenhet i syfte att finna nya dimensioner ur 

respondenternas beskrivningar vilket ger studien ett induktivt inslag (Bryman & Bell 2011, s. 

34). Med en induktiv ansats samlas empiri in innan en uppfattning om verkligheten genom 

befintlig teori skapas (Jacobsen 2002, s. 35). Den deduktiva ansatsen är ofta förknippad med en 

kvantitativ forskningsstrategi medan den induktiva ansatsen knyts till den kvalitativa 

forskningsstrategin (Bryman & Bell 2011, s. 49). Denna studie är som ovan nämnt kvalitativ i 

sin forskningsstrategi men då studien tog avstamp i att skapa en uppfattning om 

konsumentbeteende och varumärkesteorier utifrån befintlig forskning innan empiriinsamlingen 

ses studien som huvudsakligen deduktiv. Samtidigt söker studien nya dimensioner genom 

datainsamlingen vilket innebär att studien är deduktiv med induktiva inslag. 
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3.4 Forskningsdesign 

3.4.1 Fallstudie 
Denna studie använder en fallorganisation, det vill säga en utvald organisation inom branschen, 

för att detaljerat och ingående kunna studera ämnet vilket medför att studien använder fallstudie 

som forskningsdesign (Bryman 2002, s. 73). Med fallstudie som forskningsdesign ryms att 

studera fall såsom exempelvis en del av ett samhälle, en viss händelse eller en viss organisation 

(Bryman 2002, s. 73-74). Då denna studie ämnar till att undersöka vilka faktorer som lyfts fram 

av sporadiska besökare och hur kunskapen om dessa med hjälp av varumärket kan användas för 

att påverka de sporadiska besökarna till att gå oftare finner författarna av denna studie att en 

fallstudie är en lämplig forskningsdesign. Detta eftersom det ger en grupp som påverkas av 

samma miljö vid konsumtionen och har därmed tillgång till samma information och 

köperbjudande. Vidare är en fallstudie önskvärd för studier som ämnar att hitta nya dimensioner 

inom ett visst område som del av teoriutveckling genom att studera något på djupet (Jacobsen 

m.fl. 2002, s. 98). 

 

För att finna en fallorganisation inom professionell idrott utgick författarna först och främst 

utifrån den geografiska aspekten. Att använda en fallorganisation med geografiskt fördelaktig 

placering medför en större tillgänglighet av potentiella respondenter då konsumenter av 

professionell idrott i stor utsträckning är knutna till den geografiska platsen. 

 

3.4.2 Fallorganisationen Linköpings Hockey Club 
Fallorganisationen Linköpings Hockey Club, LHC, bildades 1976 och omsatte under 

verksamhetsåret 2014/2015 166 miljoner SEK. Koncernen innefattar den ideella föreningen 

LHC som bedriver idrottslig verksamhet, delvis med målet att ha elitlag i Svenska Hockeyligan 

samt leverera underhållningsupplevelser vid matchevenemang. Genom dotterbolaget 

Linköpings Hockey Club AB ägs fem aktiebolag (LHC Event AB, Ispalatset i Linköping AB, 

LHC Ord & Bild AB, Linköping Health Care AB och Stångebroskolan AB). Vidare är 

koncernen delägare i European Ice Hockey Club Competition AG samt att föreningen även är 

delägare i Hockey Invest Europe AB. Under verksamhetsåret 2014/2015 var 2519 personer 

medlemmar i föreningen och koncernen hade i snitt 114 anställda (Linköpings Hockey Club 

2015). 
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3.4.3 Semistrukturerade intervjuer 
Då datainsamlingen för denna studie ämnar till att generera förståelse för konsumentbeteende 

hos sporadiska besökare av professionell idrott krävs detaljerade beskrivningar. Etnografier ger 

möjligheter till kunskap om beteenden inifrån det som studeras (Bryman & Bell 2011, s. 434). 

Samtidigt kräver etnografier ofta att de utförs under en längre tidsperiod samt att få tillträde till 

den önskade sociala miljön inte alltid är möjligt (Bryman & Bell 2011, s. 434-439). Andra 

undersökningsmetoder som kan användas för att uppnå de detaljerade beskrivningar som 

studien kräver är fokusgrupper och kvalitativa intervjuer. En fokusgrupp skulle bidra med 

interaktionen konsumenter emellan (Bryman & Bell 2011, s. 507) men samtidigt skulle 

kvalitativa intervjuer skapa förutsättningar för mer detaljerade berättelser och fylligare svar 

(Bryman & Bell 2011, s. 474). Kvalitativa intervjuer valdes därmed som undersökningsmetod 

för denna studie då det skapar de förutsättningar som krävs för att bringa en djupare förståelse 

för vilka faktorer som lyfts fram av sporadiska besökare. 

 

Inom kvalitativa intervjuer skiljer metodlitteraturen på ostrukturerade, semistrukturerade och 

strukturerade intervjuer (Bryman & Bell 2011, s. 474-476). Då denna studie bygger på befintlig 

teori och samtidigt eftersöker utrymme för flexibilitet för att komma åt djupare beskrivningar 

användes semistrukturerade intervjuer. Med semistrukturerade intervjuer följer intervjuaren en 

intervjuguide med specifika ämnen som ska tas upp under intervjun. Samtidigt finns friheten till 

att ställa följdfrågor och respondenten har stor möjlighet att fritt välja hur och med vilka ord 

denne vill svara (Bryman & Bell 2011, s. 474-476). 

 

3.5 Sekundärkällor 
För att sammanställa relevant litteratur inom studiens ämne inleddes studien med en 

litteraturgenomgång. Denna genomgång omfattade främst områdena  konsumentbeteende och 

varumärkesteori och såväl specifik litteratur för professionell idrott som generell litteratur för 

respektive ämne studerades. Baserat på litteraturstudien skapades studiens teoretiska 

referensram. 

 

För litteraturstudien användes främst vetenskapliga artiklar och akademiska böcker. De 

databaser som främst använts är Scopus, Google Scholar och Libris. Flertalet journaler har 

används, huvudsakligen Journal of marketing, Journal of Sport management och Sport 

Marketing Quarterly. 
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I Tabell 2 nedan presenteras de mest använda sökorden under litteraturstudiens inledning. 

Sökorden användes i olika kombinationer och på både svenska och engelska. Sökresultaten 

sorterades både efter senast publicerade och mest citerade. 

 

Tabell 2: Studiens mest frekvent använda sökord under litteraturstudien 

 
 

3.5.1 Kritik mot sekundärkällor 
Under studiens litteraturgenomgång har ursprungskällor används i största möjliga mån eftersom 

det minimerar risken för att andras tolkningar av ursprungskällans innehåll ska påverka 

(Bryman & Bell 2011, s. 593). Ett kritiskt förhållningssätt till sekundärkällorna bibehölls genom 

att läsa flera artiklar inom samma område med olika författare. Vidare sorterades sökresultaten 

under litteraturgenomgången på antal citeringar för att säkerställa att de mest använda artiklarna 

på respektive ämnesområde beaktades samtidigt som sökresultaten även sorterades på senast 

publicerad för att upptäcka de artiklar som inte hunnit citerats men som studerat denna studies 

ämnesområden. 

 

3.6 Primärdata 
De primärkällor som gäller för denna studie är kvalitativa intervjuer med fallorganisationens 

sporadiska besökare. Nedan diskuteras urval, förberedelser inför intervjuerna samt 

genomförandet av dem. 

 

3.6.1 Urval 
Genom att studera studiens frågeställning kan ett, för studien, lämpligt sätt för urval bestämmas 

(Jacobsen m.fl. 2002, s. 201). Vid intervjuer som datainsamlingsmetod kan ett urval baseras på 

den typ av information som studien ämnar att samla in (Jacobsen m.fl. 2002, s. 211). I denna 

studie innebär det individer som besöker fallorganisationens matchevenemang en till tre gånger 

per säsong. För att komma i kontakt med dessa användes ett register över konsumenter som 

under den gångna säsongen köpt lösbiljetter, det vill säga att registret bland annat exkluderade 

säsongs- och företagsbiljetter. Utav dessa valdes ettusen personer slumpmässigt ut och 
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kontaktades via mail. De kontaktades med fallorganisationen som avsändare tillsammans med 

en beskrivning av arbetet och en intresseanmälan för att delta i en intervju (se bilaga 3). 

Intresseanmälan som respondenterna fick fylla i innehöll frågor för att säkerställa att de tillhörde 

studiens målgrupp. Därmed fick de svara på hur ofta de besöker Saab Arena per säsong i 

samband med en ishockeymatch samt om de var intresserade av att ställa upp i en intervju (se 

bilaga 4). Svarsfrekvensen på utskicket blev tretton procent och därmed fler potentiella 

respondenter än vad studien avsåg att hantera. Därmed kontaktades potentiella respondenter 

utefter vem som skickat in först. Dessa personer fick en konkret inbjudan via mail med förslag 

på tider för en intervju. Efter tolv intervjuer betraktades det insamlade materialet som tillräckligt 

stort och samtidigt av hanterbar storlek. För att genomföra de tolv intervjuerna krävdes det att 

30 personer bjöds in då vissa avböjde inbjudan, exempelvis på grund av att de var bosatta på 

annan ort. Samtliga av dessa tolv intervjuer betraktas efteråt som användbara för studien.  

 

3.6.2 Förberedelser 
Utformningen av intervjuguiden påbörjades efter det att arbetet med den teoretiska 

referensramen slutfördes. Detta för att basera intervjuguidens teman på ämnets befintliga 

teorier. Vidare utformades frågorna med en öppenhet vilket möjliggjorde att respondenterna 

själva kunde ta upp ämnen som inte var direkt kopplade till de teorier som frågorna utgick ifrån. 

Frågorna sammanställdes efter att de testats med hjälp av testpersoner. Därefter gjordes en 

slutgiltig testintervju för att minimera risken för misstolkning av frågorna (Jacobsen 1993, s. 

188). Respondenten för den slutgiltiga testintervjun tillhörde studiens målgrupp och var 

medveten om att det var en testintervju vilket medförde att respondenten gav förbättringsförslag 

som användes för att justera och fastställa den slutgiltiga intervjuguiden (se bilaga 2). 

 

3.6.3 Genomförande 
De intervjuer som gjordes dagtid genomfördes på Saab Arena medan intervjuer på kvällstid 

alternativt om respondenten så önskade skedde på Linköpings Universitet. Platsen för intervjun 

bör vara tillräckligt lugn för att inte störa intervjuerna (Bryman & Bell 2011, s. 481). Vidare 

påverkar platsen för intervjun även innehållet, det vill säga kontexteffekten (Jacobsen m.fl. 

2002, s. 164). Därav kontrollerades båda platserna som användes för intervjuerna på förhand för 

att säkerställa att miljön var tillräckligt lugn. 

 

Intervjuerna inleddes med en introduktion av arbetet och av författarna samt information om att 

intervjun var frivillig och anonym. Därefter tillfrågades respondenten om godkännande av att 

intervjun spelades in och fick information om att respondenten kunde få tillgång till materialet 
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om så önskades samt att det efter analysen skulle komma att raderas, såväl ljudfilen som den 

transkriberade texten. Samtliga respondenter godkände att intervjun spelades in. Fördelen med 

att spela in intervjuerna var att det möjliggjorde för författarna att vid ett senare tillfälle kunna 

gå tillbaka för att höra vad respondenterna sa, på vilket sätt de sa det och hur de formulerade sig. 

Dessa fördelar övervägdes med risken att respondenterna skulle känna sig obekväma med 

vetskapen om att det som de säger spelas in och sparas (Bryman & Bell 2011, s. 489). 

 

Den semistrukturerade intervjun hölls av en intervjuledare och assisterades av en passiv 

intervjuare. Intervjuledaren var samma person under samtliga intervjuer vilket även var fallet 

för den passiva intervjuaren. Att ha två intervjuare valdes för att intervjuledaren skulle kunna 

fokusera på att samtliga teman berördes medan den passiva intervjuaren kunde fokusera på att 

ställa relevanta följdfrågor utefter respondentens svar. Att ha två intervjuare möjliggör även att 

olika frågestilar används och öppnar upp för en mer avspänd stämning i och med att intervjun 

tenderar att få inslag av diskussion mellan tre personer. Risken med att ha två intervjuare är 

däremot att respondenten känner sig extra utsatt då denne blir utfrågad av två personer. Däremot 

kan de två intervjuarna diskutera och analysera intervjuerna tillsammans efteråt då de båda varit 

med på intervjun (Bryman & Bell 2011, s. 482). 

 

Nedan följer en sammanställning av studiens respondenter med fiktiva namn, Tabell 3. 

Uppgifter om när intervjuerna gjordes, vart de gjordes samt hur lång tid intervjuerna pågick 

presenteras. 

 

Tabell 3: Sammanställning av de kvalitativa intervjuerna 

 

NAMN DATUM PLATS  LÄNGD  
SANDRA 18/3-2016 Saab Arena 35 minuter 
BENGT 18/3-2016 Saab Arena 42 minuter 
ERIK 18/3-2016 Saab Arena 45 minuter 
MARKUS 11/4-2016 Saab Arena 50 minuter 
ULF 11/4-2016 Saab Arena 40 minuter 
LOTTA 11/4-2016 Linköpings Universitet 43 minuter 
PER 15/4-2016 Saab Arena 56 minuter 
SIMON 15/4-2016 Linköpings Universitet 43 minuter 
DANIEL 18/4-2016 Linköpings Universitet 53 minuter 
EMELIE 20/4-2016 Saab Arena 49 minuter 
ANDERS 22/4-2016 Saab Arena 66 minuter 
SÖREN 22/4-2016 Linköpings Universitet 63 minuter 
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3.6.4 Kritik mot primärdata 
Det register varifrån respondenterna kontaktades innehöll den person i sällskapet som köpte 

biljetterna. Det medför att de som följde med på matchen inte fanns med i registret. Å andra 

sidan ökade det chanserna till att de i studiens urval var de som var initiativtagande till besöket 

vilket kan ses som en fördel i och med att studien syftar till att undersöka vad det är som 

stimulerar en konsument till att konsumera. Vidare var lagsympatisier inget kriterium för urvalet 

vilket bör tas hänsyn till då det å ena sidan riskerar att resultera i färgade åsikter på grund av 

respondenter som inte sympatiserar med fallorganisationen, å andra sidan möjliggör det åsikter 

ur olika perspektiv. Vidare bör hänsyn även tas till tidsspannet för insamlingen av primärdata 

vilket var fem veckor. Intervjuerna genomfördes under en längre period eftersom inbjudningar 

skickades ut successivt med några dagars utrymme för de tillfrågade att tacka ja och boka tid. 

Genom att skicka ut inbjudningar successivt minimerades risken för att flera respondenter skulle 

önska samma tid. Det skapade även utrymme för att transkribera och koda intervjuerna i takt 

med att de genomfördes (Bryman & Bell 2011, s. 489). 

 

En av riskerna är att primärdatan skulle komma att exkludera en viss typ av grupp. Närmast till 

hands ansågs personer som har ont om tid eller personer som inte har möjlighet att intervjuas 

dagtid. För att öka intresset, även för de personer som har ont om tid, erhöll de som genomförde 

en intervju två biljetter till en valfri match kommande säsong. Vidare erbjöds flera olika tider 

för intervju och av inbjudan framgick det även att om respondenten inte kunde någon av de 

föreslagna tiderna så fanns även fler tider att tillgå. Utöver detta erbjöds även intervjuer 

kvällstid. Det gjorde därmed att individer som arbetade kontorstider ändå hade möjlighet att 

ställa upp, vilket bidrog till att respondenterna inte endast bestod av personer som hade 

möjlighet att vara ledig dagtid.  

 

3.7 Bearbetning och analys av data 
Intervjuerna transkriberades i takt med att de genomfördes och såväl ord som pauser och 

känsloyttringar i form av exempelvis skratt skrevs ut vilket skapar en fullständig redogörelse för 

intervjun och underlättar för analysen (Bryman & Bell 2011, s. 489). Att transkribera, det vill 

säga skriva ut det inspelade materialet är vanligt förekommande när intervjuer genomförts. Det 

är en tidskrävande process som kräver att inspelningen spolas fram och tillbaka för att fånga upp 

vad som sades och hur det sades. Transkriberingen skapar förutsättningar för att hitta nya 

infallsvinklar på materialet genom att läsa och kommentera den utskrivna intervjun (Jacobsen 

m.fl. 2002, s. 220). 
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För att möjliggöra att fånga upp flera perspektiv, tankar och infallsvinklar på materialet kodade 

båda intervjuarna materialet var för sig. För att koda transkriberingarna lästes först hela 

materialet igenom utan att ta några anteckningar. Därefter lästes materialet en gång till samtidigt 

som kommentarer intill texten gjordes. Dessa kommentarer innehöll 

reflektioner,  respondenternas nyckelord och kommentarer kopplade till begrepp från teorier 

(Bryman & Bell 2011, s. 587-589).    

 

Efter att samtliga intervjuer transkriberats och kodats vidtog tematisering av data. Det vill säga 

att ord och beskrivningar delades in i olika kategorier. Detta gjordes dels för att förenkla 

mängden av detaljerad data och dels för att skapa en överblick över alla respondenter 

tillsammans. Det möjliggjorde en jämförelse av respondenternas olika beskrivningar av samma 

tema (Jacobsen m.fl. 2002, s. 230-231). Dessa teman baserades på studiens teoretiska 

referensram vilken den semistrukturerade intervjuguiden baserats på i och med studiens 

deduktiva ansats. Analysens teman baserades även på de delar som uppmärksammades i 

empiriinsamlingen genom det induktiva inslaget som den kvalitativa forskningsstrategin 

öppnade upp för. Därmed strukturerades det transkriberade materialet om till dessa teman 

utefter den kodning som gjordes dessförinnan. 

 

3.8 Studiens kvalitet 
Nedan behandlas studiens trovärdighet genom att reflektera kring dess tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Därefter avslutas detta avsnitt med en diskussion av 

de etiska aspekterna. 

 

3.8.1 Kvalitetsaspekter 
En studies grad av tillförlitlighet påverkas av hur väl studien lyckats beskriva och förmedla det 

som respondenterna menar och hur de ser sin verklighet (Bryman & Bell 2011, s. 403). För att 

stärka studiens tillförlitlighet användes följdfrågor under intervjuerna för att säkerställa att 

intervjuarna förstått respondenten rätt genom att förklara hur de uppfattat respondentens 

beskrivning och därefter ställt fördjupande frågor kring ämnet. Vid transkriberingen har 

markeringar för när respondenten svarat snabbt, behövt tänka, varit osäker och så vidare gjorts 

med syftet att på ett överensstämmande sätt analysera deras beskrivningar. Vidare har citat 

använts löpande i avsnittet med empiri för att bevara respondenternas ursprungliga 

formuleringar i syfte att minimera risken för att frångå vad de menar och istället öka studiens 

tillförlitlighet. Citaten har redigerats i den bemärkelsen att skapa citat som enklare går att läsa, 
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däremot har det prioriterats att behålla de ursprungliga formuleringarna i så stor utsträckning 

som möjligt. 

 

För en studies överförbarhet krävs att studien kan överföras till andra kontexter (Bryman & Bell 

2011, s. 403-404). Denna studie har studerat sporadiska besökare inom professionell ishockey 

genom en fallorganisation. Då andra professionella idrotter har stora likheter gällande 

matchevenemanget får de användning av studien genom de beskrivningar och upplevelser som 

denna studie förmedlar. 

 

Genom att tydligt presentera studiens olika faser kan studiens pålitlighet stärkas (Bryman & 

Bell 2011, s. 405). Detta har i denna studie gjorts genom att beskriva de olika faserna, 

exempelvis problemformulering, urval, förberedelser och genomförande med egna avsnitt. I 

dessa avsnitt har även relevanta beslut som tagits under studiens gång presenterats. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes av båda författarna samtidigt samt att båda författarna har 

kodat och tematiserat var för sig och sedan diskuterat utfallet tillsammans. Det har bidragit till 

att risken för personliga värderingar har minimerats. Studien har därmed värnat om 

trovärdighetskriteriet konfirmering. Det vill säga att författarna hat visat att de agerat i god tro 

(Bryman & Bell 2011, s. 405). 

 

3.8.2 Etik 
I Vetenskapsrådets bok för god forskningssed ingår informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt utnyttjandekravet (Hermerén 2011) vilka denna studie har har tagit 

hänsyn till och arbetat efter. Detta för att säkerställa att studien genomförts på ett såväl etiskt 

som moraliskt sätt. 

 

Med hänsyn till informationskravet inleddes studiens intervjuer med att förklara varför studien 

genomförs, vad den undersöker, hur studien går till samt vad deras medverkan innebär för dem 

och för studien. Samtliga respondenter var myndiga vilket innebar att de själva kunde godkänna 

att delta i studien och med samtyckeskravet i beaktning informerades  de om att deras 

deltagande var frivilligt och att de hade möjligheten att avbryta intervjun om de så önskade. 

Innan intervjun började fick respondenterna även godkänna att intervjun spelades in. Vidare 

informerades respondenterna om deras anonymitet i och med att deras namn i studien skulle 

komma att ändras till fiktiva namn, i enlighet med konfindentalitetskravet. Då intervjuerna 

genomfördes för att endast användas för denna studie raderades såväl ljudfilen som 

transkriberingar, kodning och tematiseringar efter att studien sammanställts vilket 
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respondenterna informerades om i enlighet med nyttjandekravet (Bryman & Bell 2011, s. 137). 

I slutet av intervjun erbjöds respondenterna möjligheten att ta del av och godkänna deras 

material så snart de transkriberats. 
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4 Empiri 

Detta avsnitt inleds med en sammanställning av respondenterna och dess bakgrund. Därefter 

redogörs de kvalitativa intervjuernas innehåll, strukturerat efter sex teman. De fyra första 

temana berör konsumentbeteende och benämns som konsumtionsmotiv, beteende, tidsaspekt 

samt kunskap och erfarenhet. De två senare temana berör varumärkesteori och benämns som 

associationer samt informationskanaler och kommunikation. 

 

4.1 Presentation av respondenter 
I Tabell 4 nedan presenteras respondenterna med dess fiktiva namn. De presenteras i den 

tidsordning som de intervjuades samt med en personbeskrivande kommentar. 

 

Tabell 4: Presentation av studiens respondenter 

 

NAMN ÅLDER CIVILSTATUS SYSSELSÄTTNING 

Sandra 21 Sambo Studerande 
Student som idrottar på elitnivå och tycker om att umgås med sina vänner. Går på 
ishockeymatcher med sin sambo eller vänner och går oftare nu sedan hon flyttat från Motala till 
Linköping.  
Bengt 67 Gift Pensionär 
Uppvuxen i Jönköping men är sedan länge bosatt i Motala. Har tidigare arbetat i Linköping där 
han även bott i perioder. I samband med pensioneringen har besöken till Linköping blivit färre 
och därmed har antalet besök på LHCs ishockeymatcher minskat. I och med uppväxten i 
Jönköping sympatiserar Bengt med ishockeylaget HV71. 
Erik 29 Sambo IT-konsult 
Hockeyintresserad nybliven pappa som spelar innebandy med sina vänner och ägnar sig åt fiske 
på sommaren. Han går mer sällan på ishockeymatcher nu när han fått familj men när han går så 
gör han det med vänner. 
Markus 40 Gift Affärssystemsanalytiker 
Tillbakaflyttad till Sverige efter tio år i USA, jobbar hemifrån, har en son och gillar att spela 
innebandy, badminton, springa och spela golf. Han följer flera sporter och när han går på 
ishockey så är det oftast med sin pappa. 
Ulf 69 Gift Pensionär & ingenjör deltid 
Pensionerad ingenjör som ibland jobbar extra. När han inte jobbar spenderar han tid i trädgården 
eller besöker sina barnbarn. När han går på ishockey så gör han det oftast ensam. Under det 
senaste året har han jobbat mindre och upplever därav att han börjat gå oftare på 
ishockeymatcher. 
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NAMN ÅLDER CIVILSTATUS SYSSELSÄTTNING 

Lotta 44 Särbo Redovisningskonsult 
Träningspassionerad och engagerad mamma till en dotter och en son. Tycker om att vara ute i 
naturen och går på ishockeymatcher med sin familj, oftast med sin hockeyintresserade son. Går 
på ishockeymatcher mer sällan sedan hon fick barn.  
Per 34 Sambo Handläggare 
Uppvuxen i närheten av Stockholm men har varit bosatt i Linköping sedan studietiden. Går på 
LHCs matcher tillsammans med sin ishockeyintresserade vän. Har den senaste tiden arbetat 
mycket och upplever därför att han tidsmässigt har sämre möjligheter att gå på 
ishockeymatcher.  
Simon 27 Sambo Civilingenjör 
Simon är uppvuxen i Linköping och har sedan unga år varit ishockeyintresserad och följt LHC. 
Under studietiden arbetade Simon på lagets ishockeymatcher och såg då i princip alla matcher. 
Sedan examen har han arbetat på annan ort men är numera tillbaka i Linköping och har en 
ambition att börja besöka fler matcher. 
Daniel 42 Gift Försäljare 
Musikintresserad man som tillsammans med sin fru har fyra barn vilka bor hos dem varannan 
vecka. Därmed upplevs varannan vecka som hektisk med många olika aktiviteter. Daniel går 
endast på ishockey med sin familj, som inte fullt ut delar Daniels intresse för sporten. Daniel har 
sedan han fick familj börjat gå mindre då han upplever att tiden är för knapp samt att det blir för 
dyrt de gånger hela familjen följer med. 
Emelie 26 Singel Djurvårdare 
Träningsintresserad tjej som sedan några år tillbaka flyttat till Linköping från en närliggande 
kommun. Har under uppväxten besökt många av LHCs matcher men har under senare år börjat 
sympatisera med Frölunda HC. Då Emelie arbetar mycket kvällstider upplever hon att hon har 
begränsade möjligheter att följa matcherna. 
Anders 40 Singel Nattarbetare 
Nattarbetare som sedan unga år varit en aktiv supporter men som upplever att engagemanget har 
avtagit på senare år. I samband med att intresset för ishockey avtagit har Anders fotbollsintresse 
ökat och han ser sig som en hängiven supporter till ett av lagen i den engelska ligan. Numera 
har Anders en son som bor hos honom varannan vecka och ser därmed ishockeyn som en rolig 
aktivitet att ta med sonen på. 
Sören 42 Förlovad Konsult 
Uppvuxen i Blekinge och har även varit bosatt i västra Sverige men som sedan några år tillbaka 
bor i Linköping där han arbetar som konsult. Anders menar att intresset för ishockey funnits 
sedan uppväxten och att han gillar att stötta det lokala laget, speciellt då han är uppvuxen på en 
ort utan elitlag. 
 

4.2 Konsumtionsmotiv 
Nedan presenteras respondenternas beskrivningar av vad de uppskattar i upplevelsen och som 

får dem att besöka en ishockeymatch. 

 

Ett av de motiv som lyfts som en av anledningarna till att besöka en ishockeymatch är den 

stämning som skapas. 
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“Det är väl mer själva komma hit och stämningen istället för att sätta sig i en biosalong 

och det är helt tyst. Här kan man ändå kommunicera och man kan liksom träffa folk. [...] 

och man kan umgås men ändå så händer det något kul.” – Sandra 

 

I respondenternas resonemang kring vad som skapar stämning återfinns beskrivningar av att det 

är då publiken på läktaren visar ett stort engagemang. Även flera av de specifika händelser som 

de kommer ihåg från tidigare matchevenemang handlar om matcher där det varit fullsatt och 

ljudnivån från publiken varit hög. Flera respondenter berättar att de väljer match att gå på 

baserat på om de tror att det kommer vara mycket publik och därmed skapa den stämning som 

de värdesätter. Exempelvis menar Simon att det som gör att han väljer liveupplevelsen är när 

han tror att det kommer vara mycket folk på matchen. I resonemang kring stämning och 

publiken på läktaren återkommer uttrycket “tryck på läktaren” i respondenters beskrivningar. 

För att exemplifiera uttrycket säger Simon att en av de delar som han ser fram emot när han ska 

gå på ishockey är “ett bra tryck på läktaren” och Markus ser fram emot en fullsatt arena 

eftersom han tycker att det skapar en stämning genom “publiktrycket”. Vidare beskrivs även 

rivaliteten bidra till stämningen och nedan beskriver Erik sin syn på hur den gör det: 

 
“Det är ju när det blir den här rivaliteten, den fina rivaliteten. Hatkärleken, det här när det 

pumpas upp, stad mot stad och man kan känna på stämningen här inne och även på 

spelarna liksom. Det är ju helt fantastiskt!” – Erik 

 

Erik uttrycker vidare att han upplever att fallorganisationen på senare år har tappat lite utav 

denna känsla, både vad gäller matchupplevelsen och i sin kommunikation utåt. Han efterlyser 

därmed en kaxigare attityd för att på så sätt bygga upp ett intresse som grundar sig på lokal 

stolthet vilket han menar skulle främja beskrivningen ovan.  

 

Utöver stämningen beskrivs spänningen som en anledning till varför några av respondenterna 

går på en ishockeymatch. Spänningen beskrivs bidra positivt till upplevelsen eftersom det 

skapar ett högre underhållningsvärde genom en resultatmässigt jämn match. Detta kan 

exemplifieras med hur Bengt beskriver sina tankar kring detta: 

 

”[...] jag ser fram emot ett visst underhållningsvärde, jag ser fram emot en viss spänning 

alltså, jag går dit för att bli road, att bli underhållen. [...] I matchen så är det ju att de följs 

åt, målmässigt, att det är jämna tighta matcher.” – Bengt 

 

Ovanstående citat exemplifierar även en uppfattning om att en jämn match bidrar till ett högre 

underhållningsvärde. En annan respondent förklarar vidare att en jämn match skapar en 
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dramatik och därigenom en ökad stämning i arenan. Samtidigt framkommer det från andra 

respondenter att de tycker att en bra match istället är när sitt lag vinner stort. Exempelvis 

berättar Anders att han tycker att en bra match är när det står fem mål mot noll. För honom är en 

bra match när hans lag vinner och han ser hellre att det är med stor marginal än att en spänning 

byggs upp genom en jämn match. 

 

Vidare beskriver en annan respondent, Per, att det är spänningen men även spelarnas 

prestationer som lockar honom. 

 

“Det är ju egentligen samma grej som när man tittar på en film eller man ser på teater. 

Man rycks med i någonting och på något vis tycker man… det är ju viktigt hur det ska sluta 

liksom. Så det är ett spänningsmoment absolut. Sen väger ju idrottsintresset in också, att 

man tycker att det är kul att se skickliga idrottsmän liksom [...] En kombination.” – Per 

 

Den sociala aspekten belyser flera respondenter som en stor del i värdet av att besöka en 

ishockeymatch. Det inbjuder till ett naturligt umgänge med både vänner och familj där man 

möts i sitt gemensamma sportintresse. 

 

”Jag går hellre på det här än går och kollar på bio eller så. För det är en rolig grej att 

göra ihop” – Sandra 

 

Flera av de respondenter som går på ishockey med familj eller vänner beskriver att de personer 

som de går med har ett sportintresse, antingen för samma klubb eller för en rival. Även de 

personer som inte har detta beskriver att en ishockeymatch trots det är ett bra tillfälle att umgås, 

med en förhoppning av att väcka ett intresse för den medbjudna personen. De flesta av 

respondenterna går alltid tillsammans med någon, men de som inte gör detta beskriver ändå en 

viss längtan efter den sociala interaktionen. 

 

”Och då går man runt här och tittar om man känner någon...” – Ulf 

 

Vidare beskrivs matchen som huvudfokus medan kringarrangemang inte upplevs som lika 

väsentligt. Det vill säga att flera respondenter beskriver att de går dit för att se spelet i sig. 

Därmed uttrycker dessa personer att aktiviteterna runtomkring bör ha en koppling till 

kärnprodukten. Matchen ses även som ett sätt att göra något utöver det vanliga och komma bort 

från sin vardag för en stund. 

 

“Det är inte en vardagsgrej att gå hit utan det är ju någonting kul som man gör i vardagen 

liksom.” – Sandra 
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Att i en stressig vardag gå på ishockey beskriver en av respondenterna som ett sätt att koppla av. 

Han beskriver att han går direkt från jobbet, letar upp sittplatserna och sätter sig för att se 

uppvärmningen. Han menar vidare att när han sätter sig på läktaren kan han ta den stunden till 

att varva ner och koppla bort arbetsdagen för att sedan uppleva ishockeymatchen. Sören 

beskriver detta som att han hamnar i en ”zon” och avslutar resonemanget såhär: 

 

“Det är lite av ett annat äventyr att gå på hockey, man stänger av det andra en stund.” 

 – Sören 

 

4.3 Beteende 
Nedan följer respondenternas beskrivningar av hur de agerar under en ishockeymatch, huruvida 

de ser sig själva som passiva eller aktiva åskådare och vad de uppskattar att göra under själva 

matchupplevelsen. 

 

4.3.1 Beteende på plats 
I princip alla av studiens respondenter går på ishockey tillsammans med någon, det vill säga 

med familj eller vänner. Endast Ulf uppger att han går på ishockey ensam och att detta till stor 

del beror på att han inte har någon nära vän som är intresserad av att att följa med. Flertalet 

respondenter uppger även att de är på plats på arenan tidigt samt att de gillar att se 

uppvärmningen. Anders som oftast går på ishockey med sin son är en av dessa. 

 

”Vi brukar komma kanske tjugo minuter innan, kan vara kul att se när de öser på lite med 

puckar och kör lite här nere faktiskt” – Anders 

 

Vidare berättar Anders att det händer att han och sonen besöker souvenirbutiken för att köpa 

något åt sonen. Även Lotta berättar att hon och sonen brukar besöka butiken. 

 

“De gångerna jag går så är oftast grabben med och då vill han vara i shoppen och titta 

runt lite. Ibland så köper han något och ibland inte.” – Lotta 

 

Under matchens gång ser sig de flesta respondenter som ganska aktiva, det vill säga att de rycks 

med övrig publik men utan att sticka ut på något vis. Markus och Emelie ser sig dock som mer 

aktiva åskådare. Emelie, som sympatiserar med en konkurrerande klubb till fallorganisationen, 
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medger att hon ibland får försöka hålla tillbaka sitt engagemang för att undvika att skapa dålig 

stämning. 

 

”Jag tillhör nog de här som är ganska deltagande, försöker hålla tillbaka lite när jag är 

här, för det kan ju bli lite hatiskt ibland, men jag är nog ganska engagerad. Skriker nog 

ganska mycket.” – Emelie 

 

I periodvilorna sitter respondenterna antingen kvar på sina platser och umgås med de som de är 

där med eller går till kioskerna för att handla något. Erik och Per ser periodvilorna som ett 

tillfälle att gå runt i arenan för att socialisera sig. Erik ser ibland matcherna från Skybaren, vilket 

är en bar i arenan där åskådaren samtidigt kan se matchen. Vidare beskriver Per sina 

periodpauser såhär: 

 

“Första periodpaus, hamburgare. Andra periodpaus, kaffe och mazarin. Ritual, går inte att 

ändra på. Mazarinen framförallt, det är liksom hockeyfika. Mazarin och sådant här 

jättestarkt gammalt bryggkaffe.” – Per 

 

4.3.2 Besöksbeteende 
En stor majoritet av respondenterna upplever att de går mer sällan på ishockey nu än tidigare. 

En av förklaringarna är att de har ont om tid och att det därför blir svårt att hinna med. Att tiden 

minskat i samband med att de skaffat barn är en orsak, men stressigt på jobbet är också en 

förklaring. Per som inte har något barn uttrycker sig enligt följande: 

 

”Så att det varierar lite men... det är ju tiden också. Tiden och priset det är två... Kanske 

tiden är den större faktorn” – Per 

 

Sören anser också att han går mer sällan nu än tidigare men har till skillnad från Per flera barn i 

olika åldrar. Sören väljer följande förklaring när han berättar varför han går mer sällan: 

 

“Det var väl också att de [LHC] blev utslagna ganska tidigt i någon kvartsfinal. Efter det 

var jag lite deppig. Kändes som att det borde gått bättre och sen blev det såhär... tappade 

lite suget tror jag” – Sören 

 

När respondenterna fick svara på vad de tror kommer vara anledningen till att de går på 

ishockey nästa gång gavs relativt liknande svar. En del svarade att det troligtvis blir i samband 

med en slutspelsmatch, då stämningen är på topp och matchen har stor betydelse 

resultatmässigt. Andra svarade istället att detta troligtvis blir i samband med att nästa säsong 
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börjar eftersom de vill se de nya spelarna som värvats in under våren och sommaren. Lotta är en 

av de respondenter som ger detta svar och tillägger att hon gillar att se fallorganisationens första 

ispass. 

 

“Nästa gång vi går på hockey är när LHC har sitt första ispass. Det är vi på varje sommar. 

Samlar autografer och träffar spelarna, tar kort med spelarna och allt det där.” – Lotta 

 

Även om Lotta nu gör detta tillsammans med sin son, menar hon att detta var något som 

hon även gjorde innan sonen började intressera sig för ishockey. 

 

“Men första ispasset var jag även på innan sonen spelade hockey också.. Så det är en sån 

kul grej att göra helt enkelt, även om det inte är någon match så är det... Det är ganska 

häftigt att gå från sommarvärmen in i kylan.” – Lotta 

 

4.4 Tidsaspekt 
Nedan följer respondenternas uppfattning om sin tillgång av tid på vardagar och helger samt hur 

de ser på sin planering och spontanitet. 

 

Tillgången av tid i sin vardag beskrivs av respondenterna på olika sätt, flera upplever att de har 

tid till fritidsaktiviteter, speciellt på helgerna som beskrivs som mer fri än vardagen. Lotta 

berättar att hon ser till att hon skapar tid för träning och de fritidsaktiviteter som hon önskar. Det 

är även något som Erik uttrycker då han berättar att han ser på det som att allt handlar om 

prioriteringar. Han förklarar vidare att han ser prioriteringarna av fritid och måsten som en 

balansgång och att tiden för fritid har minskat med åren. Å andra sidan upplever exempelvis 

Daniel och Sören att de har ont om tid för sina fritidsaktiviteter. För dem känns vardagen full av 

arbete och familjebestyr. Sören menar att energin tar slut efter alla måsten och Daniel uttrycker 

att han önskar mer tid men att det ändå fungerar bra. 

 

Flera av studiens respondenter beskrev att deras umgänge med vänner sker mer spontant medan 

vardagen och aktiviteter med familjen är både mer strukturerade och mer planerade. Vidare 

berättar flera av respondenterna att de upplever att familj och barn har bidragit till det skifte mot 

den mer planerade vardagen som de upplevt. 

 

“Spontaniteten har ju minskat sedan man blev förälder. [...] Förut kunde det vara mer 

spontant men det här är ju veckor innan man pratar om.” – Erik 
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Även hos de respondenter som inte har barn beskrevs planering som en del av vardagen. 

Däremot uttryckte exempelvis både Ulf och Bengt att spontanitet ändå ryms i deras vardag och 

beskrev sitt utrymme för fritidsaktiviteter som mycket goda. 

 

4.5 Kunskap och erfarenhet 
Nedan presenteras respondenternas beskrivningar av deras kunskap om sporten samt deras 

uppfattning och medvetenhet av prisnivån. 

 

4.5.1 Ishockeyintresset 
Intresset för ishockey började för flertalet av respondenterna i tidig ålder. De beskriver att 

hockeyintresset började med att de, som barn, gick på ishockey med sina föräldrar eller någon 

släkting. Exempelvis berättar Per att han gick på ishockey med sin pappa i Södertälje där han är 

uppvuxen och att han kommer ihåg att han tyckte att det var en häftig upplevelse som barn. 

Andra respondenter berättar att deras ishockeyintresse började genom kompisar under sin 

uppväxt. 

 

“Jag tror det är såhär att för min del är det att man har spelat hockey som barn, redan på 

gatan till och med. Med mål och sån’t där. [...] så det är lite idrottsintresset från barn och 

då följde man ju väldigt mycket ishockey på den tiden när man var barn liksom. 

Landslagsmatcher var det ju mest man tittade på då och följde. Jag tror det är det som 

startade ett visst intresse då.” – Ulf 

 

Både Lottas och Sandras intresse började däremot efter uppväxten. De båda beskriver att deras 

intresse för ishockey började i och med att de träffade en partner som var ishockeyintresserad. 

 

“Det började för kanske 15-20 år sedan. Och det var tack vare att jag hade en kille då som 

var väldigt intresserad av sport. [...] Så det var tack vare honom som jag var i gamla 

Stångebro och tittade när de gick upp. Där hade jag nog inte hamnat annars om det inte 

varit för honom.” – Lotta 

 

Även Anders intresse för ishockey började något senare, i sjuttonårsåldern. Han beskriver att det 

var sammanhållningen i klacken och att han kände att han var en del i en grupp som fångade 

hans intresse. 
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4.5.2 Prisuppfattning 
Vad gäller uppfattningen av priset beskriver flertalet av respondenterna det som att de dels 

tycker att priset är rimligt för den produkt som levereras och dels att de själva inte tänker på vad 

de betalar för biljetterna. Däremot lyfter flera av dem att de kan förstå att det är dyrt för de som 

ska gå med hela familjen. En av respondenterna beskriver det såhär: 

 

“Eftersom jag inte går jämt så struntar jag egentligen i om jag betalar 300 eller 250, alltså 

jag bryr mig inte men jag kan tänka mig att många tycker att det är dyrt. Just familjer 

som… ska man gå så är det en tusing och det blir ju för dyrt liksom.” – Erik 

 

Trots att flera respondenter upplever prissättningen som rimlig framkom även andra åsikter från 

övriga respondenter. Exempelvis tycker Emelie att det är dyrt att gå på ishockey. Hon 

uppskattar att hon betalar fyrahundra kronor för en biljett. Hennes uppskattning ligger drygt 

hundra kronor över det riktiga priset och hon förklarar vidare att hon vill sitta på långsidan på 

nedre etage och skulle förmodligen fortsätta köpa de biljetterna även om priset höjdes. Hon 

menar däremot att det skulle innebära att hon förmodligen gick mer sällan. Av de som tycker att 

priset är i överkant beskrivs bland annat att det i slutändan ändå handlar om idrott. Per 

instämmer med att priserna är i överkant men menar även på att han går ändå. Han resonerar 

såhär: 

 

“Men jag tänker väl såhär också, jag menar för samma peng om jag valde sämre platser så 

kanske jag skulle kunna gå… Om vi säger att jag har en budget vilket jag inte har riktigt 

men, för samma pengar skulle man kunna sitta på sämre platser och gå fler gånger, det kan 

man ju göra. Men då blir det för min del att jag prioriterar och... om jag går så vill jag ha 

bra platser annars kan jag vara hemma och titta på TV.” – Per 

 

Sandra uttrycker sig liknande som Per och menar att hon tycker att det är dyrt men att hon ändå 

väljer att gå. Hon säger att hon har för sig att det finns studentbiljetter och frågar om så är fallet. 

När hon får reda på att det finns och vad de kostar reagerar hon positivt och menar att det är bra 

platser för det priset. Vidare beskriver Sören att priset för att gå på ishockey är rimligt sett till 

vad man får, han beskriver det såhär: 

 

“Det är väl okej ändå. Men det är ju inget som inbjuder… Alltså jag ser inte att de är 

hysteriskt dyra heller men det är inget som... det är en kostnad man får ta helt enkelt, när 

man går [...] man kan nog få ut de priserna ändå om man bjuder på en bra produkt, en 

upplevelse här.” – Sören 
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4.5.3 Kunskap 
Vad gäller kunskap om regler upplever flera respondenter att de har god kunskap. Några 

respondenter anser sig ha en kunskap som överstiger medel. Vissa har skaffat sig kunskapen 

genom kommentatorer på TV medan andra har lärt sig med årens gång eller tidigare varit 

väldigt intresserad av ishockey. Daniel ser sitt kunnande som ganska stort och menar att han 

inte kan alla regler i detalj men att han i grova drag kan dem och Erik beskriver sitt kunnande 

om ishockey som över medel. Däremot beskriver Lotta sin hockeykunskap som att den är på 

“underhållningsnivå” och Sandra berättar att hennes sambo ofta får förklara vissa regler när de 

går på ishockey. Däremot beskriver Anders, som tidigare år gått mycket på ishockey, sitt 

kunnande såhär: 

 

“Jag har nog inte plus/minus-statistik på spelare och sådana grejer. Men annars så har 

man nog relativt bra koll på’t. Förr, då hade man ju plus/minus-statistik i huvudet på 

backar. [...]  Idag är jag nog inte lika uppdaterad, man vet ju truppen. Så man känner ju 

igen namnen när man ser målen och vem som har gjort det och sådana grejer. Och oftast 

vet man ju vem som leder skytteligan i klubben om man säger.” – Anders 

 

Även om några av respondenterna intresserar sig för spelare i andra lag och berättar att de läser 

på hemsidan elitprospect.com om spelare som exempelvis värvats anser vissa respondenter att 

de har större kunskap om ligans lag än om enskilda spelare. Däremot skiljer det sig bland 

beskrivningarna om kunskapen om den amerikanska ishockeyligan NHL och intresset för 

landslaget, Tre Kronor. Flera respondenter berättar att de inte alls följer NHL medan andra 

beskriver att de följde det förr när de hade mer tid men att de numer endast följer resultat eller 

följer det emellanåt. Bengt beskriver till exempel att han följer NHL emellanåt men att det beror 

på om det finns spelare från de svenska lagen HV71 eller LHC. Ulf berättar att han inte följer 

NHL alls. Både Per och Anders berättar att de följde NHL förr men att de upplever spelet där 

som att de bara dumpar pucken in mot mål och jobbar på det därifrån, något de beskriver som 

ett tråkigt spel. Samtliga respondenter berättar att de följer Tre Kronor under de större 

mästerskapen som de olympiska spelen, OS. Medan exempelvis Anders beskriver att landslaget 

är intressant när det är det bästa möjliga laget som spelar och därmed ser på de turneringar där 

ligorna har uppehåll. Lotta berättar att hon generellt även följer de mindre turneringarna. Hon 

berättar att hon tycker att det är intressant att se vilka som blir uttagna, vilka som får stå över 

och hur det går för laget. Världsmästerskapen för juniorer lyfter flera respondenter som en 

turnering som är intressant att se på. Simon berättar att han följer OS och VM men beskriver sitt 

intresse såhär: 
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“Jag har ju trott mig egentligen vara mer hockeyintresserad än vad jag liksom har förstått 

att jag är. För att jag har svårt att till exempel kolla NHL-hockey. För att jag inte är 

tillräckligt intresserad så jag har förstått att det är mycket Linköping som jag kanske är 

mer intresserad av än hockey i allmänhet.” – Simon 

 

Respondenternas kunskap om när fallorganisationen spelar matcher beskrivs av flera som bra. 

Sandra berättar att hon vet att det är match när hon ser flaggorna på stadens bussar och Ulf har 

sparat en matchguide med schema som han har hemma för att kolla upp vilka dagar det är 

match. Hemma hos Lotta pratas det hockey vid middagsbordet eftersom hon har en son som är 

mycket ishockeyintresserad och hon berättar att det är där hon får reda på när det är match och 

vilka spelare som kan spela och vilka som är skadade. Daniel anser sig veta om att det är match 

ibland men att han oftast märker det när han ser resultatet i tidningarna efteråt. Markus beskriver 

i vilken utsträckning han vet om när det är matcher såhär: 

 

“Man ser när man är ute och åker för man ser när de har tänt upp arenan i deras färger 

och det är ganska läckert faktiskt! Men annars tror jag att jag har dålig koll på att de 

spelar hemma just. Ofta är det ju samma dagar de spelar men man vet ju inte om de är 

hemma eller borta.” – Markus 

 

4.6 Associationer 
Nedan presenteras respondenternas beskrivningar av vad de relaterar till när de tänker på 

ishockey och fallorganisationen LHC. 

 

Ett återkommande tema när respondenterna talade om sina associationer till ishockey var det 

fysiska spelet med tacklingar och närkamper, vilket de menar skiljer ishockeyn från många 

andra populära sporter. Till exempel är slagsmål det första som Sandra tänker på när hon hör 

ishockey, men hon är också noga med att påpeka att hon ser ishockey som en rolig sport. Flera 

respondenter är positivt inställda till tacklingar och tycker att det adderar värde till sporten. 

Detta är däremot inget som Lotta delar då hon själv har en son som spelar ishockey och tycker 

tacklingar är otäcka. 

 

Många av respondenterna associerar även ishockey med att vara en underhållande och rolig 

sport då den av flera upplevs som fartfylld. Denna åsikt delas av Per men som väljer att utöver 

detta beskriva sina associationer till ishockey enligt följande: 
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”Man tänker snabbt, lite aggressivt spel... man tänker, man får sådana här 

luktassociationer, det luktar is, kaffe, lite svettiga tröjor. Alltså den här nylon.. svettig 

nylontröja” – Per 

 

Utöver sportens egenskaper associerar en del respondenter även ishockey med något som binder 

samman staden, det vill säga en lokal stolthet. 

 

”[...] det var samma sak när vi bodde i Philadelphia, man vart ju liksom lokalsupporter för 

det tycker jag är kul och det är ofta ett hockeylag bidrar mycket för orten.” – Markus 

 

På samma tema associeras även ishockey i flera fall med den klubb man själv sympatiserar med. 

Markus som nyligen flyttat tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatt i USA under tio år 

beskriver vidare att genom att följa det lokala laget skapas en gemenskap med gamla och nya 

vänner. 

 

”[...] och lite så är det här också, fast att man har kompisarna hemma i Linghem. Det är 

ganska många LHC-supportrar för de kommer från Linköping, och då är det ganska kul att 

kunna snacka, man känner sig delaktig tycker jag, i staden.” – Markus 

 

På frågan vad respondenterna associerar fallorganisationen med mottogs olika svar. Utöver att 

associera sitt lag med sporten tänkte respondenter på kommersialisering och reklam. En del 

respondenter hade förståelse för detta men önskade en rakare koppling till sporten och 

organisationen för att undvika att det skulle upplevas som själlöst. Bengt tog även upp 

sponsorer, men utan att lägga en negativ värdering i detta, då han menade att han associerar 

vissa lag med en specifik sponsor, bland annat AIK med Åbro och LHC med Cloetta och Saab.  

 

Bengt berättar att han föredrar en tekniskt skicklig spelstil och han säger även att han associerar 

fallorganisationen med tekniskt skickliga spelare. Förutom den tekniska spelstilen förklarar 

vissa respondenter att de upplever att fallorganisationen numer har en spelstil som bygger på 

kamp och att kämpa tillsammans. 

 

4.7  Informationskanaler och kommunikation 
Nedan presenteras respondenternas uppfattning om vart de ser och kommer i kontakt med 

fallorganisationen samt om och hur de interagerar med dem genom sociala medier. 
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Lokalmedia visar sig vara en kanal där i princip samtliga av studiens respondenter noterar 

information om fallorganisationen. Detta gäller både via den lokala tidningens hemsida samt 

papperstidningen, även om de yngre respondenterna beskrev en större preferens för hemsidan. 

De flesta av de yngre respondenterna uppger även att de följer fallorganisationen eller den klubb 

som de sympatiserar med via sociala medier, exempelvis Facebook. Erik som är en av de som 

inte gör detta förklarar att han gjort det tidigare men att han inte längre känner ett behov. Han 

förklarar vidare att detta primärt grundar sig i att han redan har tagit del av den information som 

kommuniceras ut via sociala medier. 

 

”Det känns som att den informationen som finns där, det är ju inget nytt. Det är ju mer 

såhär en länk till ett klipp som jag kan få genom andra kanaler så den känns helt 

meningslös.” – Erik 

 

De respondenter som är bosatta i samma stad där fallorganisationen huserar beskriver att 

fallorganisationen märks av i staden genom bland annat flaggor på stadens bussar i samband 

med matcher samt när de skymtar arenan på håll som ibland är upplyst i lagets färger. Dock 

anser en del att de önskar att fallorganisationen skulle synas mer, framförallt utanför arenan. 

Emelie, som sympatiserar med en rival till fallorganisationen, beskriver sina tankar kring detta 

enligt följande: 

 

”Men generellt så märker jag inte så mycket mer än så. Mer än de som jag pratar hockey 

med liksom. Men inte så mycket generellt på stan. Det är inte så mycket jippon runt om” 

 – Emelie 

 

Två av respondenterna är bosatta i en angränsande kommun till fallorganisationen samt att två 

respondenter tidigare har bott i en angränsande kommun men nyligen flyttat till staden. Dessa 

personer beskriver att fallorganisationen inte märks av nämnvärt i den angränsande kommunen 

mer än att fallorganisationen uppmärksammas i lokalmedia. Bengt som bor i en av dessa 

kommuner menar dock att intresset för fallorganisationen börjar bli vanligare bland de yngre. 

 

”Idag kan jag nog tänka mig bland ungdomarna att LHC borde vara det största laget, jag 

menar det är ju trots allt, idrotten bygger ju på lite lokalpatriotism, nationalism, och... till 

och med chauvinism ibland...” – Bengt 
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5 Analys 

I detta avsnitt möts empirin och den teoretiska referensramen genom de sex teman som 

presenterades i förra avsnittet. Det vill säga att under varje tema analyseras empirin med hjälp 

av befintliga teorier inom konsumentbeteende och varumärkesteori. Avsnittet avslutas med en 

en diskussion kring eventuella effekter som ett varumärke som signalerar de faktorer som 

påverkar de sporadiska besökarna har på andra kundsegment. Därmed utgår analysen från 

studiens sammanfattande modell av den teoretiska referensramen, se Figur 6. 

 

 

 
Figur 6: Sammanfattning av den teoretiska referensramens huvudrubriker 

 

5.1 Konsumtionsmotiv 
Individuella motiv är en av de faktorer som influerar en åskådares framtida köpbeteende inom 

professionell idrott (Trail m.fl. 2000). Detta genom att motiven påverkar åskådarens 

identifiering med organisationen och förväntningar på upplevelsen. Flera av dessa motiv 

återfinns i beskrivningarna från denna studies respondenter och beskrivs på olika sätt. Nedan 

analyseras de motiv som i denna studie väckt särskilt intresse. 

 

Det sociala motivet som enligt Trail m.fl. (2000) definieras som att individer går på 

professionella matchevenemang för att interagera med andra och uppleva känslan av 

samhörighet återfinns i denna studies empiriska material. Även om respondenter i denna studie 

ger uttryck för samma sak, visar deras beskrivningar olika varianter av det sociala motivet. 

Beskrivningen som respondenten Anders ger stämmer väl överens med definitionen av det 
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sociala motivet ovan då han uttrycker att det var känslan av att tillhöra en grupp som fick 

honom att börja intressera sig för att gå på ishockey. Dessutom beskriver han att det är känslan 

av gemenskap som skapas av besökarna som lockar honom till att gå. En annan beskrivning, 

som inte i sin direkta mening handlar om samhörighet utan snarare om att interagera, är det som 

Sandra lyfter som en av anledningarna till att hon går på ishockey. Hon uttrycker att hon går på 

ishockey eftersom det är något roligt att göra samtidigt som det finns utrymme för att 

kommunicera och umgås. Däremot beskriver Ulf att han brukar gå omkring i arenan för att se 

om han träffar någon att prata med. Beskrivningarna av Anders, Sandra och Ulf är alla exempel 

på det sociala motivet, däremot skiljer sig beskrivningarna åt så till vida att de ser det sociala 

motivet på olika sätt. Därmed indikerar empirin att olika perspektiv av det sociala motivet kan 

återfinnas bland sporadiska besökare. För att attrahera konsumenter som drivs av det sociala 

motivet, finns med stöd av empirins tre olika uttryck, anledning att skilja på olika varianter av 

det sociala motivet. För det första, det sociala motivet med utgångspunkten att gå för att känna 

sig som en del av en grupp och känna en gemenskap, såsom Anders beskriver det. För det andra 

att individen motiveras av att gå dit för att träffa andra att vara social med, såsom Ulf. För det 

tredje, att det sociala motivet består i att individer motiveras till att gå på en ishockeymatch för 

att vara social med de som de går med, såsom Sandra beskriver det.   

 

Sören som beskriver att en ishockeymatch för honom är ett sätt att koppla bort en stressig 

vardag för en stund stämmer bra överens med Trails m.fl. (2000) motiv av verklighetsflykt. 

Sörens berättelse tillhandahåller en fördjupande beskrivning av verklighetsflykten som motiv. 

Han berättar att han åker direkt från jobbet till ishockeymatchen och sätter sig för att se 

uppvärmningen. Han menar att tiden under uppvärmningen fungerar som den tid han tar till att 

varva ner från sin stressiga vardag. Sörens beskrivning indikerar att vissa delar i 

matchupplevelsen uppfyller hans behov av verklighetsflykt. Det vill säga att även om 

verklighetsflykt är en av Sörens konsumtionsmotiv, det vill säga anledning till att konsumera, 

beskriver han att det är under uppvärmningen som han upplever att han varvar ner från sin 

vardag. Även om hela matchevenemanget är en verklighetsflykt indikerar Sörens beskrivning att 

vissa delar av matchupplevelsen täcker behovet mer än andra. Genom att undersöka vilka delar 

av matchupplevelsen som fyller besökarens behov av verklighetsflykt kan kunskapen användas 

för att förstärka besökarens upplevelse före och under konsumtionen. Före, genom att stimulera 

besökaren genom att signalera verklighetsflykt genom inflytelsebundna triggers och under 

matchupplevelsen genom att stimulera besökaren i de situationer där behovet täcks, i Sörens fall 

under uppvärmningen, det vill säga genom reaktionsbundna triggers. 

 

Även spänning är ett av de motiv som finns med i modellen och definieras som känslan som 

skapas av en jämn match (Trail m.fl. 2000). Exempelvis diskuteras spänning av respondenten 
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Bengt som ser på det som att det är ett av de motiv som för honom gör att han går på en 

ishockeymatch. Han beskriver att spänningen är en del av det underhållningsvärde som han 

menar att han ser fram emot när han ska gå på en match. Bengt menar vidare att han tycker att 

en jämn match är vad som kännetecknar en bra match. Däremot är det inte alla som tycker att en 

bra match är en jämn match. Anders berättar istället att en bra match enligt honom är när laget 

som han stöttar vinner stort. Han uttrycker att han inte gärna ser en jämn match, utan vill se en 

resultatmässigt bra match. Med ovanstående resonemang finns anledning att beakta att det finns 

grupper bland de sporadiska besökarna som har olika definitioner på vad som är en bra match 

och som därmed även är ett motiv som influerar dem till att gå på en ishockeymatch. Anders 

som tidigare varit ett av fallorganisationens hängivna fans vill se resultatmässigt stora vinster 

medan Bengt som alltid varit en sporadisk besökare är mer intresserad av att bli underhållen. I 

och med att hängivna fans enligt PCM-modellen lever för det lag de stöttar (Funk & James 

2001) bör resultatmässigt stora vinster i större utsträckning önskas av hängivna fans medan 

mindre lojala fans prioriterar att bli underhållen genom spännande och resultatmässigt jämna 

matcher. Utifrån denna studies empiri verkar båda perspektiven finns representerade bland 

sporadiska besökare. 

 

Utöver de motiv som inkluderas i modellen (Trail m.fl. 2000) framkommer, ur empirin, att 

stämning är ett av motiven till att gå på en ishockeymatch. I beskrivningarna framhålls att det är 

känslan som skapas av publiken på läktaren som skapar stämningen vilket gör att stämningen 

som motiv skiljer sig gentemot spänningen. Stämningen som motiv exemplifieras av Simon som 

beskriver att det är ett bra tryck på läktaren som han ser fram emot när han ska gå på ishockey 

och Markus beskriver att publiktrycket skapar stämning i arenan. Vidare berättar Sandra att 

stämningen är det som främst gör att hon väljer att gå på en ishockeymatch. Ytterligare ett 

exempel kommer från Erik som menar att stämningen blir extra tydlig när det är matcher med 

rivalitet och att han gärna går på just dessa matcher. Utöver de motiv som Trail m.fl. (2000) tar 

upp tycks därför en grupp av sporadiska besökare ha stämning som ett konsumtionsmotiv. 

 

5.2 Beteende 
Gällande hur respondenterna upplever hur de agerar i samband med att de besöker en 

ishockeymatch ger vissa uttryck för att de väljer att komma till arenan tidigt för att kunna se när 

spelarna värmer upp. En del respondenter ser sig även som delvis aktiva supportrar under 

matchens gång, det vill säga att de rycks med av stämningen och visar känslor. Enligt PCM-

modellens andra steg, attraktion, återfinns de personer som har ett intresse för sporten och som 

delvis kan identifiera sig med en organisation. Dessa personer motiveras även primärt av socialt 



 50 

och demografiskt baserade motiv. Med tanke på att respondenterna i denna studie enbart 

konsumerar fallorganisationens professionella matchevenemang en till tre gånger per säsong 

samt att vissa värderar det sociala motivet högt kan det argumenteras för att dessa personer bör 

befinna sig i attraktionsfasen i PCM-modellen. Däremot, i och med respondenternas 

beskrivningar ovan finns det anledning att ifrågasätta detta. Eftersom vissa respondenter väljer 

att vara på plats i god tid för att se uppvärmningen samt att de visar känslor under matchens 

gång passar de även in på den tredje fasen i PCM-modellen, det vill säga att de visar tecken på 

hängivenhet. Detta styrks även av att flera respondenter utöver det sociala motivet motiveras av 

attribut såsom tekniskt skickliga spelare, vilket karaktäriserar personer i denna fas. Därmed 

tyder denna studie på att personer som enligt Mullins m.fl. (2014, s. 302-306) definition tillhör 

de sporadiska besökarna, även i vissa fall kan kategoriseras som hängivna.  

 

En stor del av respondenterna menar att de går mer sällan på ishockey nu än vad de gjort 

tidigare. Detta kan vara en förklaring till varför en del av dem visar tecken på att tillhöra 

hängivenhetsfasen i PCM-modellen, trots att de definieras som sporadiska besökare. En orsak 

till varför dessa personer går mindre nu än tidigare är på grund av minskad tid, antingen i 

samband med att de blivit föräldrar eller på grund av hög belastning på arbetet, vilket 

Gustafsson m.fl. (2005) benämner som situationsbundna triggers. Dessa triggers är svåra för 

organisationer inom professionell idrott att påverka men trots det viktiga att fokusera på för att 

öka deras konsumtionsgrad av professionella matchevenemang. I och med att dessa personer 

upplever att de har ont om tid skulle en ishockeymatch kunna anses som en aktivitet som 

prioriteras bort, speciellt om personen befinner sig i PCM-modellens första eller andra steg. Här 

bör därför organisationerna istället arbeta med att motivera dem, framförallt då vissa 

respondenter beskriver att de motiveras av den verklighetsflykt som matchevenemanget bidrar 

med. Här finns alltså en möjlighet för organisationerna att erbjuda en paus från en hektisk 

vardag vilket troligtvis bör motivera dessa personer, framförallt för de individer som tidigare 

haft en högre konsumtionsgrad än vad de har idag samt att de visar tecken på att kategoriseras 

som hängivna.  

 

Enligt PCM-modellen kan en individ förflytta sig emellan nivåerna rörande sin relation till en 

professionell idrottsorganisation (Funk & James 2001) vilket även är ett resonemang som 

återfinns i de berättelser som denna studies respondenter givit. Exempelvis berättar Anders att 

han tidigare levde för fallorganisationen men att han efter att ha fått barn och börjat intressera 

sig för fotboll istället inte är lika fäst. Vidare vittnar berättelser från denna studies empiri att 

intresset för ishockey hos en grupp av sporadiska besökare i flera fall börjat i tidig ålder. 

Därmed finns anledning för professionella idrottsorganisationer att bygga ett varumärke och ett 

idrottsevenemang som även är anpassat för yngre besökare. Lotta menar att nästa gång hon 
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kommer besöka fallorganisationens evenemang troligtvis kommer vara i samband med lagets 

första ispass. Lotta beskriver att hon brukar ta med sin son för att titta på detta samt för att 

efteråt samla in autografer och ta kort med spelarna. Därmed är detta ett event som sprider 

kunskap om sporten och lägger en grund för ett kommande supporterskap för yngre personer 

som deltar vid dessa evenemang.  

                                                

5.3 Tidsaspekt 
Cunningham och Kwon (2003) applicerar teorin om planerat beteende på professionell idrott 

och tar upp huruvida besökarna upplever att tid finns att tillgå som en faktor vilket påverkar 

deras besöksfrekvens. Då denna studie fokuserar på den grupp besökare som går på 

ishockeymatcher en till tre gånger per säsong finns anledning att tro att dessa personer, med 

stöd av denna teori, skulle visa indikationer på att de inte upplever att de har den tid de önskar 

till att gå mer på ishockey. 

 

Respondenterna i denna studie ger uttryck för olika uppfattningar kring hur mycket tid som 

finns att tillgå då vissa anser sig ha möjlighet att skapa utrymme åt de aktiviteter som de 

värderar medan andra upplever att de saknar dessa möjligheter. Bland annat uppger Per att han 

värderar sin tid högre än pengar och att han den senaste tiden jobbat ovanligt mycket. Till 

skillnad från Pers beskrivning uppger Lotta att hon har goda möjligheter att ägna sig åt de 

fritidsaktiviteter hon önskar trots sitt heltidsjobb och två barn. Hon menar att om det dyker upp 

något som hon vill göra skapar hon sig tid för att genomföra detta. Denna studie indikerar att tid 

är en faktor som har betydelse för sporadiska besökare, och vissa respondenter menar att detta 

delvis är en orsak till deras minskade besöksfrekvens. Bland annat förklarar Daniel att sedan 

han fick barn har han börjat gå mindre, men lägger även till att ekonomin har påverkat. En 

liknande förklaring ges av Erik som menar att han sedan han fick sin son upplever att tiden har 

minskat vilket har påverkat besöksfrekvensen negativt, men att även andra faktorer har spelat in. 

Därav ger respondenterna i denna studie indikationer på att om man upplever att tid finns att 

tillgå eller inte kan påverka besöksfrekvensen för sporadiska besökare, men att det troligtvis inte 

är den enda orsaken i de fall där besöken har minskat. Att tiden och därmed antal besök på 

ishockeymatcher har minskat i samband med barnafödsel eller minskad fritid kopplat till ökad 

belastning på arbetsplatsen kan även kopplas till en så kallad situationsbunden trigger 

(Gustafsson m.fl. 2005). 
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5.4 Kunskap och erfarenhet 
Nivån av en konsuments kunskap har en signifikant korrelation med hur ofta de besöker en 

match och därmed antal sålda biljetter enligt Zhang m.fl. (1996). Vidare inkluderas även nivån 

av kunskap i både The Escalator Concept, som segmenterar konsumenter utefter hur ofta de 

besöker en match (Mullin m.fl. 2014, s. 43), och PCM-modellen, som segmenterar utefter 

konsumentens relation till idrottsorganisationen (James & Funk 2001). 

 

När Sandra berättar om sin kunskapsnivå förklarar hon att hennes sambo ofta behöver förklara 

vissa regler för henne. Hennes beskrivning indikerar att hon har kunskap om sporten men inte 

anser sig ha någon högre kunskapsnivå. Applicerat på The Escalator Concept kan hon därför 

anses tillhöra gruppen medvetna konsumenter och eftersom hon går mindre än tio procent av de 

möjliga besökstillfällena tillhör hon gruppen sporadiska besökare (Mullin m.fl. 2014, s. 302-

306). I och med att hon har kunskap om sporten och ger uttryck för att föredra 

fallorganisationen kan hon i PCM-modellen anses tillhöra steget av attraktion (James & Funk 

2001). Vidare upplever vissa respondenter att deras kunskapsnivå är över medel, trots att de 

tillhör gruppen sporadiska besökare. Exempelvis berättar Anders att han vet vem som leder 

skytteligan i fallorganisationen och Lotta berättar att hon följer vilka spelare som blir uttagna 

och inte till landslaget. Även Bengts associationer om tekniskt skickligt spel indikerar en 

kunskapsnivå över att enbart känna till en organisation och identifiera sig med den. Utifrån 

PCM-modellens segmentering av individens relation till en idrottsorganisation (Funk & James 

2001) och resonemanget kring att konsumentens kunskapsnivå är korrelerad med antalet besök 

(Zhang m.fl. 1996) bör vissa respondenters nivå av kunskap i denna studie göra att de bör gå 

fler gånger än de gör idag. Anders som gick på fler matcher förut menar samtidigt att han hade 

en högre kunskapsnivå då än nu vilket stödjer PCM-modellens resonemang kring att individer 

rör sig mellan de olika stegen gällande hur stark relation de har med idrottsorganisationen. 

Därmed indikerar empirin, utifrån ovanstående resonemang, att det finns en grupp sporadiska 

besökare som har en mycket god kunskapsnivå gällande regler, lag, spelare och ligor. Därför är 

det något som en professionell idrottsorganisation bör ta hänsyn till vid utformningen av 

idrottsevenemanget och varumärket. De bör skapa en bild av hur hög deras besökares 

kunskapsnivå är för att sedermera anpassa nivån av den kunskap som de sprider. 

 

Inom The Escalator Concept presenteras gruppen felinformerade ickekonsumenter (Mullin m.fl. 

2014, s. 302-306). De konsumerar inte produkter på grund av att de har en felaktig bild av vad 

produkten exempelvis kostar. Även om Emelie konsumerar produkten är hon en av de som har 

en felaktig prisuppfattning. Hon överskattar priset och med denna prisbild argumenterar hon för 

att hon upplever att priset för att gå på ishockey är högt. Därmed indikerar denna studie att 
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organisationer kontinuerligt behöver arbeta med att sprida kunskap om priset eftersom det enligt 

ovanstående resonemang skulle motverka en felaktig bild som kan komma att påverka 

konsumentens associationer och besöksfrekvens negativt. 

 

5.5 Associationer 
Då studien genomfördes på en fallorganisation och respondenterna bestod av 

fallorganisationens besökare undersöktes vad dessa personer associerade sporten ishockey med 

samt vad de associerade med fallorganisationen.   

 

Underhållning är en association som vissa respondenter ger uttryck för när de tänker på 

ishockey, det vill säga att det är en fartfylld och rolig sport att konsumera som åskådare. 

Underhållning är inte en association som Gladden och Funk (2002) tar upp i TAM-modellen. 

Detta gör dock Bauer m.fl. (2008) som klassificerar denna association som upplevt nytta. Dock 

menar Bauer m.fl. (2008) att underhållning är den typ av upplevd nytta som ger en av de lägre 

förklaringsgraderna rörande uppfattningen kring varumärkesimage. Därmed visar denna studie 

tecken på att denna modifiering som Bauer m.fl. (2008) gjort av TAM-modellen även går att 

applicera på sporadiska besökare, vilket är en grupp av besökare som inte Bauer m.fl. (2008) har 

fokuserat på i deras studie. En förklaring skulle kunna vara att underhållningsvärdet värderas 

högre av åskådare som inte anses tillhöra de mest hängivna fansen, det vill säga en kategori av 

åskådare som de sporadiska besökarna skulle kunna tillhöra. För dessa personer är det rimligt att 

anta att de värderar underhållning högt då ishockeyn till stor de ses som en form av 

nöjesaktivitet. I motsats är det även rimligt att anta att för de mest hängivna fansen är resultatet 

av stor betydelse, då de till viss del kan anses leva för sporten och på så sätt identifiera sig starkt 

med organisationen. Det senare resonemanget styrks även av Bauers m.fl. (2008) studie som 

visar att framgång är det produktrelaterade attribut som har visat på störst betydelse gällande 

varumärkesimagen för hängivna fans. Denna argumentation styrker även den tidigare 

diskussionen angående underhållning som ett konsumtionsmotiv för sporadiska besökare.  

 

En annan association som respondenter tog upp var den sociala faktorn, att de associerar 

besökande av ishockeymatcher med en social aktivitet. I linje med resonemanget ovan är detta 

en association som Bauer m.fl. (2008) tar upp och kategoriserar som ett upplevt värde för 

besökaren. Även i detta fall är det ett av Bauers m.fl. (2008) tillägg av TAM-modellen och 

denna studie visar därmed tecken på att denna association även finns hos sporadiska besökare. 

Vidare går detta återigen att koppla till diskussionen kring konsumtionsmotiv, där det sociala 
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motivet argumenteras för att vara en faktor till varför vissa sporadiska besökare går på 

ishockeymatcher.  

 

Bauer m.fl. (2008) menar att sponsorer inte har en så pass stark koppling till en 

idrottsorganisations varumärkesimage att den bör beaktas som en påverkande association. 

Denna studie indikerar däremot att så inte är fallet vad gäller sporadiska besökare då exempelvis 

Bengt berättar att han associerar lag som AIK med sponsorn Åbro och även LHC med 

sponsorerna Saab och Cloetta. Även Sören och Anders är inne på samma linje, men de uttrycker 

istället en viss frustration över att ishockeyn på senare tid blivit så pass kommersialiserad att 

den tenderar att associeras som själlös. Även om Sören och Anders inte uttrycker associationer 

kopplade till en specifik sponsor indikerar de att sponsorer trots allt tenderar att påverka de 

associationer som de sporadiska besökarna har till ishockey. I ett varumärkesbyggande syfte, 

framförallt gällande varumärkesimagen, antyder denna studie därför att organisationer inom 

professionell idrott bör beakta hur sponsorer framhålls gentemot de sporadiska besökarna. 

Dessa beskrivningar gör att professionella idrottsorganisationer vid viss typ av exponering av 

sponsorer riskerar att associeras som själlös av en grupp av sporadiska besökare. 

 

En annan association som Per beskrev när han skulle förmedla sina associationer till ishockey 

var luktassociationer. Utifrån de teorier som presenterats i denna studies teoretiska referensram 

lyfts inte denna association fram. Orsaken kan vara att detta inte anses som en association som 

har någon större påverkan på en organisations varumärkesimage. Även om så är fallet antyder 

associationen att även sporadiska besökare kan associera ishockey med specifika detaljer. 

 

Bauer m.fl. (2008) menar att lagets prestation bör kategoriseras som ett produktrelaterat attribut 

och bör ses som centralt för att skapa en positiv varumärkesimage. Respondenter i denna studie 

gav uttryck för att de associerar fallorganisationen med ett visst typ av spel. Exempelvis tar Erik 

upp att fallorganisationen på senare tid har visat upp ett spel som bygger på mycket kamp där 

laget kämpar tillsammans. Bengt visar ett intressant resonemang gällande detta då han trots sin 

sympati för en rival får positiva associationer till fallorganisationen. Vidare uttrycker Bengt 

även att han personligen föredrar ett tekniskt skickligt spel, och lite senare ger han uttryck för 

att han associerar fallorganisationen med tekniskt skickliga spelare. Han berättar vidare att så är 

fallet även om de på senare tid övergått till att fokusera på ett spel som bygger på kamp. En del 

respondenter berättar även att de associerar ishockey med ett fysiskt spel, vilket kan 

argumenteras gå under ovan diskuterande association. Därmed visar denna studie indikationer 

på att lagets prestation och hur laget spelar även har betydelse för sporadiska besökare. 
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En association som både Gladden och Funk (2002) och Bauer m.fl. (2008) diskuterar är 

verklighetsflykt, det vill säga då en individ associerar sitt favoritlag med en flykt från vardagen. 

Enligt Bauer m.fl. (2008) är denna association en av de nyttor som bidrar starkast till 

varumärkesimagen för hängivna fans. Denna studie antyder att denna association även har 

betydelse för sporadiska besökare. Ett exempel är Sören som berättar att han upplever att han 

kan bli uppslukad av en match och därmed hamnar i en “zon”, något som bryter av mot 

vardagen. Sörens beskrivning antyder att denna association har stor betydelse för honom då han 

förklarar att han känner sig stressad av arbetsbelastningen på sitt arbete. Denna upplevelse delas 

av Per som också beskriver en stressad vardag på grund av hög arbetsbelastning. I och med att 

verklighetsflykt är en stark association för hängivna fans finns anledning att misstänka att denna 

association har en liknande betydelse för de sporadiska besökarna. 

 

Som tidigare nämnts associeras fallorganisationen med tekniskt skickliga spelare. Stjärnspelare 

definieras som ett produktrelaterat attribut enligt både Gladden och Funk (2002) och Bauer m.fl. 

(2008). Trots att de sporadiska besökarna inte konsumerar sporten eller sympatiserar med en 

viss idrottsorganisation lika starkt som hängivna fans gör, antyder denna studie att detta attribut 

kan ha en påverkan vid skapandet av positiva varumärkesassociationer även för en grupp av 

sporadiska besökare.  

 

Gällande stadens betydelse och den lokala stoltheten valde Bauer m.fl. (2008) att exkludera dem 

då dessa associationer inte visade sig vara signifikanta. Förklaringen som gavs var att för 

hängivna fans med sympatisier för en organisation som inte är från den stad där personen i fråga 

bor, har stadens betydelse och den lokala stoltheten ingen större inverkan på varumärkesimagen. 

Då sporadiska besökare i denna studie i stor utsträckning kan ses vara bosatta i staden där laget 

de stöttar är verksamma bör dessa associationer ha betydelse. Den lokala stoltheten lyfts 

exempelvis fram av Erik. Han beskriver att han gillar den känsla som skapas under de matcher 

då fokus hamnar på att städerna ställs mot varandra. Gällande stadens betydelse menar Simon 

att hans intresse för fallorganisationen egentligen är starkare än intresset för sporten i sig vilket 

bör indikera att fallorganisationen och staden har en stor betydelse för honom. Vidare beskriver 

Markus att genom intresset för fallorganisationen finns det något gemensamt att prata om med 

bland annat grannar, vilket är av betydelse för honom då han nyligen flyttat tillbaka till Sverige. 

Varumärket bör därmed främja associationer till staden eftersom ovanstående resonemang 

indikerar att dessa är betydelsefulla associationer för en grupp av sporadiska besökare. 
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5.6 Informationskanaler och kommunikation 
Enligt Kellers (1993) modell rörande varumärkeskapital delas konsumentens kunskap kring ett 

varumärke upp i varumärkeskännedom och varumärkesimage. Gladden och Funk (2002) samt 

Bauer m.fl. (2008) fokuserar i sina studier endast på varumärkesimage och väljer därmed att 

utesluta varumärkeskännedom. Bauer m.fl. (2008) som i sin studie fokuserar på hängivna fans 

motiverar detta med att varumärkeskännedomen inte är ett problem för organisationer inom 

professionell idrott. Till skillnad från Bauer m.fl. (2008) undersöks i denna studie sporadiska 

besökare och varumärkeskännedomen bör därmed ändå beaktas då kännedomen om 

organisationen inte nödvändigtvis bör ses som hög då de inte klassas som hängivna fans. 

Respondenterna i denna studie har givit uttryck för att de uppmärksammar fallorganisationen på 

flera sätt. Bland annat berättar vissa respondenter att de noterar lagets flagga på stadens bussar 

medan andra uppmärksammar att lagets arena stundtals är upplyst i lagets färger. Även 

radioreklam uppges vara en kanal där fallorganisationen noteras. Detta indikerar därmed att 

även sporadiska besökare kan uppvisa en hög grad av varumärkesigenkänning rörande 

organisationer inom professionell idrott. 

 

Även om varumärkesigenkänningen för fallorganisationen enligt denna studie kan anses som 

hög hos sporadiska besökare är det viktigt att upprätthålla den på en hög nivå. Förutom att 

varumärkesigenkänning enligt Keller (1993) anses som en av de delar som skapar 

varumärkeskapital, är den viktig för att organisationen ska finnas med i besökarens 

consideration set. Även om det därmed blir viktigt för organisationen att synas på olika sätt och 

i olika medier visar studiens empiri att det också är viktigt att detta görs på rätt sätt. Exempelvis 

berättar Erik att han tidigare följt fallorganisationen via Facebook men att han på senare tid valt 

att inte längre göra detta. Orsaken är att han upplever att han redan via andra kanaler tagit del av 

den information som sprids där. Därmed indikerar denna studie att organisationer inom 

professionell idrott bör väga att skapa ett unikt värde via varje enskild kommunikationskanal 

kontra att nå ut med en viss typ av information genom att kommunicera ut samma budskap via 

samtliga kommunikationskanaler. En god avvägning skulle därmed öka chansen för en ökad 

varumärkesigenkänning, vilket i sin tur bidrar positivt  till att skapa varumärkeskapital.  

 

5.7 Varumärkesarbetets effekter på andra kundsegment 
Ett varumärke som signalerar de faktorer som påverkar ett specifikt kundsegment positivt skulle 

kunna komma att påverka ett annat negativt. Det vill säga att en organisation som bygger ett 

varumärke för att specifikt attrahera de sporadiska konsumenterna även behöver analysera hur 

andra kundsegment påverkas för att undvika att förlora attraktivitet gentemot dessa. Med 
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utgångspunkt i de faktorer som respondenterna i denna studie lyft fram och som analyserats 

ovan kan nedanstående risker identifieras. 

 

I och med att det sociala motivet även är ett konsumtionsmotiv för andra kundsegment än de 

sporadiska besökarna kan det ses som ett konsumtionsmotiv som kan signaleras genom 

varumärket utan att påverka andra kundsegment negativt. Däremot skulle ett varumärke som 

signalerar det sociala motivet i stort, riskera att inte attrahera samtliga som attraheras av det 

social motivet eftersom denna studie indikerar olika varianter av det sociala motivet. Vidare 

skulle en professionell idrottsorganisation som associeras som ett socialt forum även kunna 

påverka både hängivna fans och sponsorer positivt. Den del av det sociala motivet som syftar 

till att träffa andra på matchevenemanget kan anses ligga i sponsorers intresse då det skapar 

utrymme för att skapa nya kontakter. Samtidigt ligger det sociala motivet även i de hängivna 

fansens intresse eftersom den sociala gemenskapen är en av de associationer som hängivna fans 

associerar med professionella idrottsevenemang enligt Bauer m.fl. (2008). Däremot riskerar ett 

ökat fokus på det sociala motivet exempelvis ske på bekostnad av fokus på den sportsliga 

prestationen. Detta skulle kunna påverka även de sporadiska besökarna negativt, då de givit 

uttryck för att organisationen kan associeras som själlös om fokus flyttas för mycket från den 

sportsliga prestationen. 

 

Att sprida kunskap om sporten genom marknadsföring och i sammanhang där associationer till 

varumärket skapas är som tidigare nämnt något som Zhang m.fl. (1996) menar är av vikt 

eftersom kunskapsnivån är korrelerad med besöksfrekvensen. I och med att denna studie 

identifierat en grupp bland de sporadiska besökarna som har hög kunskapsnivå krävs att nivån 

på den kunskap som sprids anpassas. I annat fall finns risk att spridning av alltför 

grundläggande kunskap om sporten påverkar besökare med redan hög kunskap negativt om de 

uppfattar att matchevenemanget och den professionella idrottsorganisationen fokuserar för 

mycket på besökare med låg kunskap. 

 

Faktorn underhållning utgörs av att sporten i sig är underhållande att se på, det vill säga att den 

sportsliga prestationen är underhållande. I och med att denna studie indikerar att en grupp av 

sporadiska konsumenter associerar professionella matchevenemang inom ishockey med ett 

underhållningsvärde skulle ett varumärke som signalerar ett underhållande spelsätt skapa 

positiva associationer vilket i sin tur stärker varumärkesimagen. En stark varumärkesimage är 

vidare en viktig faktor för att möjliggöra skapandet av ett positivt varumärkeskapital (Keller 

1993). Däremot bör professionella idrottsorganisationer ta hänsyn till huruvida de önskar 

framkalla associationer med spänning. Detta kan vara fördelaktigt eftersom en grupp av 

sporadiska besökare menar att de går på ishockey för att uppleva spänningen av jämna matcher. 
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Samtidigt riskerar det att inte tilltala den grupp som istället tilltalas av att se resultatmässigt 

stora vinster.  

 

Samtidigt som verklighetsflykt är en av de associationer som skapar störst nytta för hängivna 

fans (Bauer m.fl. 2008) visar denna studie indikationer på att verklighetsflykt även har en 

påverkan på den sporadiska besökaren. I och med att de olika kundsegmenten verkar gynnas av 

denna faktor bör risken anses som låg för negativa effekter för professionella 

idrottsorganisationer som lyckas skapa starka varumärkesassociationer kopplade till just 

verklighetsflykt. Däremot har de personer som i denna studie givit uttryck för verklighetsflykten 

även beskrivit att de upplever en viss tidsbrist i sin vardag. Detta skulle därför kunna betyda att 

ett varumärke som signalerar verklighetsflykt inte i samma utsträckning tilltalar de personer 

som istället upplever att de har gott om tid i sin vardag. Däremot bör påverkan av detta inte vara 

alltför stor eftersom verklighetsflykt i tidigare forskning visat sig vara en av de associationer 

som har störst påverkan på en besökares nytta.  

 

Till sist bör professionella idrottsorganisationers varumärke förmedla den känsla besökarnas 

engagemang på läktaren skapar. Detta eftersom stämning har uppmärksammats som en av 

anledningarna till att en grupp av sporadiska besökare väljer att gå på ishockey. Eftersom 

stämningen besökarna emellan förmedlar en känsla av gemenskap bör även ett varumärke som 

signalerar stämning skapa positiva effekter på kundsegmentet hängivna fans. Detta eftersom 

gemenskap är en association som enligt Bauer m.fl. (2008) påverkar hängivna fans. Däremot 

bör professionella idrottsorganisationer säkerställa att de framställer stämningen som genuin, att 

den kommer från publiken och inte är skapad av organisationen, eftersom det bör vara av vikt 

för de hängivna fansen då de i flera fall lever för sporten och organisationen. 
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6 Slutsats 

Detta avsnitt inleds med en bakgrundssammanfattning. Därefter följer de slutsatser som studien 

kommit fram till. Först presenteras faktorer som påverkar konsumtionen av professionella 

matchevenemang och som har lyfts fram av studiens respondenter. Därefter avslutas avsnittet 

med hur kunskapen om dessa faktorer, utifrån ett varumärkesperspektiv, kan användas för att få 

den sporadiska besökaren att gå oftare. 

 

Publiken utgör en viktig del i ett matchevenemang, både ekonomiskt och upplevelsemässigt 

(Snelgrove m.fl. 2008). Eftersom det i dag råder en negativ trend gällande antalet åskådare för 

en majoritet av organisationerna inom professionell ishockey i Sverige (Hockeysverige 2015) är 

detta en problematisk utveckling. För att lyckas attrahera besökare är det viktigt med ett stark 

varumärke. Ett starkt varumärke inom professionell idrott skyddar mot den finansiella risk som 

sportsligt dåliga resultat kan medföra (Rifkin 1999), vilket är speciellt betydelsefullt då de 

sportsliga resultaten är svåra att kontrollera (Mullin m.fl. 2014). 

 

Olika typer av åskådare påverkas av olika motiv och skapar därmed olika typer av 

varumärkesassociationer. De åskådare som besöker ett matchevenemang färre än tio procent av 

de möjliga konsumtionstillfällena, i denna studie en till tre gånger per säsong, benämns som 

sporadiska besökare (Mullin m.fl. 2014, s. 305) och dessa personer ses som en fördelaktig grupp 

att påverka för att öka sin konsumtion (Aaker 1992; Mullin m.fl. 2014, s. 305). Dessutom visar 

en undersökning som genomförts på en av organisationerna i SHL att över 40 procent av 

åskådarna kunde kategoriseras som just sporadiska besökare (CMA, 2014). Dessa faktorer 

tillsammans med att tidigare forskning primärt har undersökt åskådare i generella termer 

alternativt fokuserat på hängivna fans har medfört att denna studie har fokusera på de sporadiska 

besökarna.   

 

6.1 Påverkande faktorer 
Nedan följer de slutsatser som studien kommit fram till gällande faktorer som påverkar 

konsumtionen av professionella matchevenemang och som har lyfts av studiens respondenter. 

 

Socialt motiv 

Konsumtionsmotivet socialt motiv återfinns i Trails m.fl. (2000) modell och beskrivs som en av 

anledningarna till att besökare konsumerar professionella matchevenemang. Denna studie har 

identifierat att olika beskrivningar av det sociala motivet finns bland de sporadiska besökarna. 
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De tre olika varianterna av det sociala motivet som denna studie har identifierat hos de 

sporadiska besökarna är att gå på ishockey för att på plats känna en gemenskap och en 

tillhörighet med andra besökare, för att umgås med de som de valt att gå dit med samt att gå för 

att träffa andra att prata med under evenemanget.  

 

Kunskap 

Tidigare forskning har visat att nivån av kunskap om sporten har en signifikant korrelation med 

hur ofta en person besöker ett matchevenemang (Zhang m.fl. 1996). Denna studie har givit 

indikationer på att kunskaperna bland de sporadiska besökarna tenderar att variera. Vissa 

besökare har beskrivit sitt kunnande som att den endast är på underhållningsnivå och att de 

ibland får be andra förklara vissa regler, medan andra har god kunskap gällande regler, lag, 

spelare och ligor. I och med att vissa personer trots allt beskriver en kunskap som bör anses som 

hög finns anledning att anta att dessa personer bör gå oftare på ishockey än vad de gör i 

dagsläget. Trots detta definieras samtliga av dessa personer som sporadiska besökare. Utifrån 

denna studies empiri anses det därmed finnas en grupp av sporadiska besökare som har en hög 

kunskapsnivå om sporten. 

 

Underhållning 

Underhållning har i tidigare forskning visat sig vara något som associeras med en sport eller en 

viss organisation. Just underhållning som en varumärkesassociation nämns inte av Gladden och 

Funk (2002) men adderas i Bauers m.fl. (2008) studie. Underhållning som association visade sig 

vara en av de associationer som gav lägst förklaringsgrad för kundsegmntet hängivna fans 

(Bauer m.fl. 2008). Vidare indikerar denna studie att en grupp av sporadiska besökare har 

underhållning som en av sina varumärkesassociationer. 

 

Matchresultat 

Denna studie indikerar att det finns grupper bland de sporadiska besökarna som har olika 

definitioner av vad som är en bra ishockeymatch. Det ena resonemanget som denna studie 

identifierat är att en bra match är en spännande match, det vill säga att matchen är jämn och att 

lagen följs åt resultatmässigt. Den andra beskrivningen av vad som är en bra match är att laget 

som besökaren stöttar vinner stort. Vidare indikerar denna studie att den senare beskrivningen i 

större utsträckning skulle kunna återfinnas bland de mer lojala fansen medan den första 

beskrivningen istället kan anses ses hos de mindre lojala fansen i större utsträckning. Däremot 

indikerar denna studie att de båda resonemangen finns representerade hos grupper av de 

sporadiska besökarna. 
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Verklighetsflykt 

Verklighetsflykt är både ett motiv och en association som undersökts i tidigare forskning. 

Denna studie indikerar att verklighetsflykt även finns hos en grupp av sporadiska besökare. Det 

vill säga att matchevenemang är en miljö där besökare kan koppa bort det som annars kan 

upplevas som en hektiskt vardag med många måsten. Denna studie har uppmärksammat att 

olika delar av matchevenemanget kan täcka behovet av verklighetsflykt olika mycket. Bland 

annat har beskrivningar om att det är avkopplande att komma i god tid till matchevenemanget 

för att se spelarna värma upp innan match identifierats som en av dessa delar av 

matchevenemanget.  

 

Stämning 

Ett konsumtionsmotiv som inte finns med i modellen av Trail m.fl. (2000) men som denna 

studie uppmärksammat är stämning. Denna studie indikerar att en grupp av sporadiska besökare 

ser stämning som en del i varför de går på ishockey och är därmed ett av deras 

konsumtionsmotiv. Motivet stämning i denna studie innehåller den känsla som skapas av 

matchevenemangets besökare. Det vill säga den stämning som skapas på läktaren. 

Beskrivningarna om att respondenter väljer vilken ishockeymatch de ska gå på delvis på grund 

av om de tror att det kommer mycket besökare, vilket de beskrev är det som skapar stämning, 

indikerar att stämning finns som ett konsumtionsmotiv för en grupp av de sporadiska besökarna.  

 

6.2 Vid varumärkets utformning 
Kunskapen om sporadiska besökare och ovanstående faktorer bör användas vid professionella 

idrottsorganisationers varumärkesarbeten för att skapa ett varumärke som signalerar det som 

tilltalar de sporadiska besökarna för att därigenom öka den sporadiska besökarens konsumtion.  

Däremot påverkar varumärket samtliga kundsegment vilket gör att kunskapen om de faktorer 

som påverkar de sporadiska konsumenterna positivt inte nödvändigtvis även påverkar andra 

kundsegment positivt. 

 

Med ovanstående kunskap om faktorer som påverkar konsumtionen hos sporadiska besökare 

bör professionella idrottsorganisationer i sitt arbete med varumärket undersöka vilket eller vilka 

varianter av det sociala motivet som stimulerar deras sporadiska besökare. Detta eftersom de 

olika varianterna signalerar till och attraherar konsumenter på olika sätt. Vidare indikerar denna 

studie att en grupp av sporadiska besökare har en hög grad av kunskap vilket gör att 

professionella idrottsorganisationer även bör undersöka kunskapsnivån för att anpassa nivån av 

den kunskap de sprider för att öka besökarnas hängivenhet och därigenom besöksfrekvens. 
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Utifrån denna studie bör professionella idrottsorganisationer arbeta med att skapa ett varumärke 

som associeras med ett underhållningsvärde, det vill säga att spelet i sig är underhållande att 

titta på. Däremot bör de även ta hänsyn till att grupper av sporadiska besökare definierar en bra 

match på olika sätt. Vidare kan varumärket användas för att påverka den sporadiska besökaren 

till att öka konsumtionen genom att främja associationer till verklighetsflykt. Genom att 

förmedla detta skulle den grupp av sporadiska besökare som inte upplever att de har tid över i 

sin vardag ändå se ett värde i att besöka en ishockeymatch. Till sist bör varumärket förmedla 

den känsla som skapas av publikens engagemang eftersom stämning är ett av de 

konsumtionsmotiv som denna studie identifierat hos en grupp av sporadiska besökare. 
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7 Vidare forskning 

Denna studie har genom sin kvalitativa forskningsstrategi erhållit en djupare förståelse för den 

sporadiska besökaren inom professionell idrott genom att studera vad som stimulerar dem till 

konsumtion av matchevenemang med varumärket som utgångspunkt. Studien har därmed 

bidragit till flertalet slutsatser som kan påverka alternativt påverkas genom professionella 

idrottsorganisationers varumärkesarbete. Nedan presenteras områden för vidare forskning 

utifrån denna studies resultat. 

 

Associationen underhållning återfinns bland beskrivningarna i denna studie men har enligt det 

som presenterats i studiens teoretiska referensram en låg förklaringsgrad av varumärkesimagen 

hos hängivna fans. Därmed rekommenderas en kvantitativ undersökning om huruvida 

associationen underhållning även har en låg förklaringsgrad hos sporadiska besökare eller om 

underhållning är en association som i större utsträckning återfinns hos sporadiska besökare. 

 

Vidare har denna studie identifierat stämningen som skapas på läktaren av matchevenemangets 

besökare som ett potentiellt konsumtionsmotiv hos de sporadiska besökarna. Därmed föreslås 

att stämning undersöks kvantitativt för att statistiskt se huruvida det kan inkluderas som ett 

konsumtionsmotiv, dels för sporadiska besökare men även för andra kundsegment samt 

professionella idrottsevenemangs besökare generellt. 

 

Verklighetsflykt har i denna studie identifierats som såväl ett konsumtionsmotiv som en 

association hos en grupp av sporadiska besökare vilket kan stimuleras genom varumärket. Då 

detta även kan gälla för andra typer av underhållningsevenemang, exempelvis teater, bio och 

nöjesparker, föreslås att studera resonemanget av verklighetsflykt i andra sammanhang för att 

tillföra fler insikter och perspektiv. 
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Bilaga 1 - Omsättning SHLs organisationer 
 

 

 

 

 

  

Organisation Koncernens 

omsättning, SEK 

Referens 

Brynäs IF 142 000 000 Brynäs IF (2015) 

Djurgården IF 93 000 000 Djurgården Hockey AB (2015) 

Frölunda HC 135 000 000 Frölunda Hockey Club (2015) 

Färjestad BK Okänt - 

HV 71 151 000 000 HV71 (2015) 

Leksand IF 100 000 000 Leksand IF (2015) 

Linköping HC 166 000 000 Linköping Hockey Club (2015) 

Luleå Hockey 137 000 000 Luleå Hockeyförening (2015) 

Modo Hockey 134 000 000 Modo Hockey (2015) 

Skellefteå AIK 147 000 000 Skellefteå AIK (2015) 

Växjö Lakers 146 000 000 Växjö Lakers Hockey (2015) 

Örebro Hockey 90 000 000 Örebro Hockey Klubb (2015) 

TOTALT 1 441 000 000  



 

Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

Inledning 

• Presentation av författare 

• Presentation av arbetet  

• Etiska aspekter 

• Godkännande av att spela in intervjun 

• Frågor från respondenten 

 

Inledande: 

Namn: 

Ålder: 

Sysselsättning:  

Civilstatus: 

Födelseort:  

 

Generell grundinformation: 

1. Beskriv hur en typisk vardag ser ut för dig. 

2. Hur skiljer sig din vardag från helgen? 

3. Beskriv hur det går till när du bestämmer vad du ska hitta på med din familj/vänner. 

4. Hur ser du på dina möjligheter att ägna dig åt de fritidsaktiviteter som du önskar? 

 
Varför gå på match 

5. När du tänker tillbaka på när du besöker en match, hur ser din upplevelse ut från dörr 

till dörr. 

6. Om du tänker tillbaka på den senaste matchen du gick på, vad var det som fick dig att 

gå då?  

7. Är det (svar på fråga 6) den vanligaste anledningen? 

8. Vad ser du fram emot när du ska gå på hockey? 

9. Hur skulle en drömupplevelse se ut för dig när du går på hockey? 

  



 

Attityder 

10. När du tänker på hockey, vad associerar du det med?  

11. När du tänker på LHC, vad associerar du det med? 

12. Skulle du kunna beskriva en händelse under en match som du har varit på som stuckit 

ut? 

Prisattityd 

13. Hur upplever du prissättningen på hockeybiljetter? 

14. Vad uppskattar du att det skulle kosta för dig att gå på hockey? 

15. I övrigt vad gäller nöjen, vad spenderar du pengar på då?  

LHC i vardagen 

16. Beskriv hur du märker av LHC i din vardag? 

17. I vilken grad upplever du att du vet om när LHC spelar matcher? 

18. Följer du LHC via något media? 

Kunnande och intresse 

19. Kan du beskriva ditt kunnande om hockey i stort? 

20. Hur skulle du beskriva ditt intresse för hockey? 

Planerat beteende 

21. Nästa gång du går på match, vad tror du kommer vara anledningen till att du går då? 

22. Om du skulle säga tre saker som LHC skulle kunna förbättra, vad skulle det vara?  

Kompletterande frågor 

• Är det något mer som du tänkt på innan eller under denna intervju som du vill framföra? 

• Har du några frågor angående intervjun eller studien? 

• Tack för din medverkan! 

  



 

Bilaga 3 – Mailutskick 
 

 
 

  



 

Bilaga 4 – Intresseanmälan 
 

Bild 1 

 
 

Bild 2 
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Bild 4 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


