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Sammanfattning 
 
Problemområde: 
 
Upplevelseorienterade studier har vanligtvis en företagsekonomisk utgångspunkt, detta 

lämnar det idrottsvetenskapliga området relativt outforskat. De studier som finns är av 

internationell härkomst vilket gör det svårt, för att inte säga omöjligt att överföra till den 

svenska folkrörelsen. Studierna är även allt som oftast generella och behandlar inte ishockeyn 

separat från andra idrotter vilket medför ett akademiskt tomrum. Denna studie åsyftar till att 

bidra med ny kunskap och utgöra en språngbräda för fortsatt forskning.  

Syfte: 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vad Luleå Hockeys åskådare anser om 

publikupplevelsen i Coop Norrbotten Arena i dagsläget och vad - om alls något - de anser kan 

göras för att skapa en mer tillfredsställande upplevelse.  

Metod: 
 
Studien har tillämpat en hermeneutisk kunskapsteoretisk utgångspunkt och det empiriskt 

insamlade materialet har inhämtats genom webbenkäter, fysiska enkäter, intervjuer och 

observationer. I och med att mer än en insamlingsmetod har valts har metodtriangulering 

tillämpats i denna studie som uttryckligen har en kvalitativ ansats.  

Resultat: 
 
Studiens resultat påvisar att det finns utrymme för utveckling vad avser publikupplevelser i 

Coop Norrbotten Arena. Långa kötider, bristfällig parkering, avsaknad av kringarrangemang 

och kopplingar till tradition och historia är vanligt förekommande åsikter hos respondenterna. 

I uppsatsens avslutande del tas några förbättringsförslag upp av forskarna i syfte att belysa hur 

publikens önskemål kan omsättas i praktiken.  
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Abstract 
 
Problem: 
 
Experience-oriented studies usually take an economic standpoint, this largely exposes the 

reciprocating scientific standpoint, particularly in the area of Sport science, as one that is 

largely unexplored. The existing studies are of international origin, markedly hindering any 

possible implementation of current findings within the Swedish Sport society. These studies 

are often too general and do not handle the sport of ice hockey in isolation, or apart from 

other sports. This creates a vacant area for academic study research, to which this study aims 

to contribute. The recently acquired knowledge form this study may serve as furtherance for 

future or on-going research in this area. 

Purpose: 
 
The purpose of this study is to examine the thoughts of Luleå Hockey spectators regarding 

their recent audience experiences at Coop Norrbotten Arena, and whether there are 

recommendations, suggestions and/or adjustments, if any, that can be implemented in order to 

create a more satisfying arena experience. 

Method: 
 
The study has applied an hermeneutic epistemological approach. The empirical findings have 

been gathered by web surveys, physical surveys, personal interviews and observations. With 

more than one method used, triangulation have been applied to this qualitative study.  

Results: 
 
The results of this study indicate that there is room for development with respect to the 

audience experiences in Coop Norrbotten Arena. Long queues, inadequate parking, lack of 

additional events and links to tradition and history are common misgivings among the 

respondents. In the written conclusion, the scientists have put forward suggestions in response 

to the misgivings and feedback obtained from spectators, so as to address and improve Luleå 

Hockey spectator experience. 
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Förord 

Vi vill inledningsvis rikta ett stort tack till Luleå Hockeys organisation för det förträffliga 

mottagandet i samband med vårt besök.  Denna studie hade inte varit möjlig utan er hjälp och 

ert stöd, tack för att ni tog er tid.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Tobias Stark vid Linnéuniversitetet i Växjö för vägledning 

och rekommendationer under processens gång och för kapitelrubriken ”Nedsläpp”. 

 

Tack också till alla de respondenter som varit vänliga och svarat på våra frågor. 

 

Detta arbete har varit oss väldigt givande, vi har erhållit enorma mängder kunskap och ser 

med tillförsikt framåt i tiden!  

 

 

 

Trevlig läsning. 

Växjö, Maj 2013.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________     ___________________________
     
Marcus Mattsson        Martin Gwiazdowski 
 
Marcus-Mattsson@hotmail.com           Marcin.Gwiazdowski@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 



Upplev	  Luleå	  Hockey	  -‐	  Publikupplevelser	  i	  Coop	  Norrbotten	  Arena	  

	   5	  

Innehållsförteckning 
1.	  Inledning.........................................................................................................................6	  
1.1	  Nedsläpp...................................................................................................................................................................... 6-‐9	  
1.2	  Latitud	  65°	  Nord ................................................................................................................................................... 9-‐11	  
1.3	  Ämnesval................................................................................................................................................................12-‐13	  
1.6	  Syfte.................................................................................................................................................................................13	  
1.7	  Avgränsning.................................................................................................................................................................13	  
2.	  Teoretisk	  bakgrund .......................................................................................................14	  
2.1	  Kunskapsteoretisk	  utgångspunkt ...............................................................................................................14-‐16	  
2.1	  Tidigare	  forskning..............................................................................................................................................16-‐20	  

3.	  Metodologiskt	  förhållningssätt .....................................................................................21	  
3.1	  Forskningsmetod................................................................................................................................................21-‐22	  
3.1.1	  Metodtriangulering .......................................................................................................................................22-23	  

3.2	  Kvalitativ	  enkät ...................................................................................................................................................23-‐26	  
3.2.1	  Urval.....................................................................................................................................................................26-27	  
3.2.2	  Bortfall ................................................................................................................................................................27-28	  
3.2.3	  Bearbetning	  av	  enkäter ...............................................................................................................................28-29	  

3.3	  Kvalitativ	  intervju...............................................................................................................................................29-‐30	  
3.3.1	  Urval............................................................................................................................................................................30	  
3.3.2	  Bearbetning	  av	  intervjuer .................................................................................................................................31	  

3.4	  Deltagande/naturalistisk	  observation .............................................................................................................31	  
3.5	  Etik...................................................................................................................................................................................32	  
3.6	  Studiens	  tillförlitlighet	  och	  pålitlighet .............................................................................................................33	  
3.7	  Källkritisk	  reflektion ................................................................................................................................................34	  

4.	  Empiri ...........................................................................................................................35	  
4.1	  Webbenkät ............................................................................................................................................................35-‐50	  
4.2	  Fysisk	  enkät ..........................................................................................................................................................51-‐58	  
4.3	  Kvalitativ	  intervju...............................................................................................................................................59-‐62	  
4.4	  Deltagande/naturalistisk	  observation ......................................................................................................63-‐65	  

5.	  Analys	  och	  tolkning.......................................................................................................66	  
5.1	  Sinnesmarknadsföring	  och	  arenaatmosfär .............................................................................................66-‐68	  
5.2	  Tematisering	  och	  arenan	  som	  ett	  andra	  hem ........................................................................................68-‐69	  
5.3	  Kommersialisering.............................................................................................................................................69-‐70	  

6.	  Slutsats .........................................................................................................................71	  
6.1	  Slutsatser................................................................................................................................................................71-‐72	  
6.2	  Förbättringsförslag...................................................................................................................................................73	  
6.3	  Förslag	  till	  fortsatt	  forskning................................................................................................................................74	  
6.4	  Efterord...................................................................................................................................................................74-‐75	  

7.	  Källförteckning.........................................................................................................76-‐77	  

8.	  Bilagor ..........................................................................................................................78	  
Bilaga	  1	  -‐	  Fysisk	  enkät .............................................................................................................................................78-‐81	  
Bilaga	  2	  -‐	  Webbenkät ...............................................................................................................................................82-‐86	  
Bilaga	  3	  -‐	  Intervjuguide ..................................................................................................................................................87	  
Bilaga	  4	  -‐	  Procentuell	  fördelning,	  webbenkät ...............................................................................................88-‐89	  
Bilaga	  5	  -‐	  Procentuell	  fördelning,	  fysisk	  enkät..............................................................................................90-‐91	  
Bilaga	  6	  -‐	  Bilder...........................................................................................................................................................92-‐99	  

 



Upplev	  Luleå	  Hockey	  -‐	  Publikupplevelser	  i	  Coop	  Norrbotten	  Arena	  

	   6	  

1. Inledning 
 

Detta kapitel åsyftar till att ge en bakgrund över det valda ämnesområdet. Inledningsvis 

diskuteras upplevelser och dess betydelse, därefter ges en bakgrund av Luleå som stad och 

ishockeyklubb och en motivering till ämnesvalet. Slutligen redovisas studiens syfte och 

avgränsningar.  

 
1.1 Nedsläpp 

Jag har mina rötter i en av Stockholms många förorter, uppväxt i vad många vill referera till 

som ”betongen”. Redan i tidig ålder hade jag intresserat mig för idrott och i synnerhet 

ishockey. Jag minns tillbaka på lektionerna i lågstadiet när jag tittade ut genom fönstret och 

längtade efter att få spela streethockey på den kommande rasten. När klockan ringde och 

barnen sprang ut var jag så gott som alltid först i lekförrådet där klubborna fanns. Vi delade in 

lag och hade ett förortsmässigt intro till matchen, med en bandspelare till vår hjälp spelade vi 

musik och försökte föreställa oss att vi var på en riktig arena. Vi valde vilken spelare vi ville 

”vara” och mitt val var ständigt det samma, jag ville vara ”The man behind the mask”, jag 

ville vara Jarmo Myllys. Det gick faktiskt så långt att de andra barnen till slut också ville vara 

Jarmo, spela för Luleå Hockey och ”åka” in genom björngapet. Min övertygelse om att Luleå 

Hockey var det bästa laget och att Jarmo Myllys faktiskt kunde gå på vatten, gick så långt att 

de andra Stockholmsungarna höll med. Varför då kan man fråga sig? Jag antar att de kände 

sig som en del av upplevelsen och arrangemanget, någonting triggade deras sinnen. Detta är 

anmärkningsvärt med tanke på att detta skedde på en lågstadieskola i en Stockholmsförort. I 

Stockholm är normen som alla vet att man håller på lag som Djurgården, AIK eller 

Hammarby. Visst är matchen det centrala vid ett ishockeyarrangemang, men utan de 

upplevelseskapande faktorerna runt omkring så är matchen bara, ja en match. Detta tycker jag 

ovan nämnda exempel beskriver och någonstans tror jag att föreningarna ute i landet glömmer 

bort vikten av att skapa minnesvärda upplevelser. När man fyller femton år brukar många 

önska sig en moped, jag önskade mig istället en resa till Luleå och Coop Norrbotten Arena. 

För att få förståelse för detta måste vi backa bandet en aning. Min bror lånade en dag ut ett tv-

spel till mig, Elitserien 96, ett hockeyspel med alla svenska lag.  

 

 



Upplev	  Luleå	  Hockey	  -‐	  Publikupplevelser	  i	  Coop	  Norrbotten	  Arena	  

	   7	  

Då jag inte hade något favoritlag bläddrade jag igenom alternativen tills jag fick syn på 

Luleås logotyp. Björnen väckte känslor i mig, jag tyckte den var häftig. Jag var som många 

andra unga killar helt okej på tv-spel vilket resulterade i att jag allt som oftast vann när jag 

spelade. Vann gjorde Luleå Hockey även i det verkliga livet. Det första och klubbens hittills 

ända SM-guld bärgades 1996 och härmed föddes min kärlek till Luleå. Visst var Luleå 

Hockeys framgångar en anledning till att jag föll för dem, men initialt var det klubbmärket, 

matchdräkterna och deras arenaarrangemang som sådde fröet till det som blev min största 

passion i livet. Luleå Hockey har fått mig precis dit de vill. Drygt två decennier senare är jag 

nämligen en vuxen man, men kärleken till Luleå har bara fortsatt att växa. Idag har klubben 

en nästintill religiös betydelse för mig, i med och motgång har jag följt lagets alla matcher och 

väntat på att ett nytt SM-tecken ska komma ”hem” till Norrbotten. På väggarna hemma 

hänger löpsedlar, matchtröjor och en och annan ren återfinns också i bostaden. Renar är 

förmodligen inte det man först tänker på när man nämner Luleå Hockey, men för mig så är 

allt som representerar Norrland också synonymt med Luleå. Hjortron, renar, norrsken, snö, 

kyla, stål, med mera. Skulle man be mina vänner och folk i min närhet att nämna en sak som 

är signifikativt för mig så skulle en rungande majoritet troligtvis svara just ”Luleå.” Det finns 

säkert flera, helt annorlunda berättelser från lagets anhängare, alla är minst lika betydelsefulla 

att känna till för föreningen för att de ska kunna leverera det deras publik efterfrågar. Genom 

att känna sin publik kan man också få indikationer på vad som kan göras för att locka nya 

målgrupper till sin verksamhet. Detta är någonting som jag hoppas att vi med hjälp av denna 

studie kan vara med och bidra till.  

___________________________________________________________________________ 
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Min berättelse om hur kärleken till idrott växte fram påminner i mångt och mycket med vad 

Marcus ovan berättar. Min lågstadielärare, Gunnar, hade ungefär 15 år före min årskull 

Tommy Söderström som elev. Gunnar hade då ställt frågan till Tommys klass vad de ville 

arbeta med i vuxen ålder där Tommy hade svarat att han ville bli hockeyproffs. Tommys svar 

framkallade skratt hos de andra barnen och Gunnar höjde på ögonbrynen.  

Även jag är uppvuxen i en Stockholmsförort, närmare bestämt i Nacka. Som sjuåring började 

jag på lågstadiet och fick denne Gunnar som lärare. Än idag minns jag det första Gunnar 

frågade mig och resten av klassen när vi träffade honom för första gången. Han ställde oss 

samma fråga som han ställt till Tommy Söderström. Därefter återberättade han historien och i 

det ögonblicket klev också Söderström in i klassrummet. Tystnaden var påtaglig, en kändis 

stod mitt ibland oss. Jag tror inte att Söderström skrivit så många autografer i hela sitt liv. Den 

första skoldagen blev en minnesvärd upplevelse, jag fick träffa min blivande idol. Från och 

med den dagen var jag fast, jag älskade ishockey och min favoritspelare var Tommy 

Söderström. På rasterna spelades det alltid streethockey och under vintern ville alla ut på isen. 

Det roliga i det hela var att samtliga ville vara målvakter. Därmed infördes det en lista över 

vems tur det var att stå i mål under gymnastiklektionerna.  

Fritiden var även den präglad av ishockey. Vi bytte hockeykort med varandra som innefattade 

både NHL- och Elitseriespelare. Kompisgäng samlades och tittade på Elitserien tillsammans, 

åtminstone varje gång Djurgården spelade, för inte ville man missa Tommy Söderström 

briljera i kassen. Ett minne som jag haft svårt att få bort från näthinnan är SM-finalen 1998 

mellan Djurgården och Färjestad. Greger Artursson drar på ett slagskott från relativt långt 

avstånd i förlängningsperioden och pucken går mellan benen på Söderström och in i mål. 

Färjestad BK var svenska mästare.  

Jag bodde bokstavligt talat granne med Söderström och plingade på hans dörr några dagar 

efter finalen och undrade varför han inte fångade pucken. Jag möttes av ett leende och blev 

ombedd att komma in. Vi pratade lite om matchen i sig och innan jag skulle iväg fick jag 

massa pantburkar till ett värde av 100 kronor, mycket pengar för en sjuåring. Tommy 

Söderström har och kommer alltid vara min favoritspelare, och tack vare honom är jag idag 

även en Djurgårdssupporter. Han gav mig ett minne för livet! Tiden gick och hockeyintresset 

svalnade något på mellanstadiet, då insåg jag att det fanns fler intressen utöver ishockeyn.  
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Jag började spela fotboll och det gjorde jag av främst två anledningar, för det första för att 

mina kompisar gjorde det och för det andra pågick det också ett fotbolls-VM. Året var 1998 

och sedan dess har jag varit fotbollsfrälst. Jag blev fascinerad av alla fans, all den fest som 

man såg på TV i samband med VM i Frankrike och därefter har det varit fotboll för hela 

slanten. Jag har varit och besökt arenor runt om i Europa: Sverige, England, Italien, Spanien 

och nu senast fotbolls-EM i Polen och Ukraina. Dessa besök har gett mig en mängd olika 

upplevelser som jag än idag inspireras av. Även om fotbollen idag ligger mig närmre om 

hjärtat, så följer jag fortfarande ishockeyn. Därmed händer det då och då att jag, oftast 

omedvetet, drar paralleller till fotbollens upplevelsefält och jämför dessa båda idrotter.  

1.2 Latitud 65° Nord 

Luleå är en stad i Norrbottens län, beläget vid Bottenviken och Europaväg 4 (NE 2013), 

latitud 65 grader nord (Koordinater.se 2013). Kommunen karaktäriseras av en praktfull 

vildmark och förförisk skärgård ackompanjerat av ett rikt kultur- och nöjesliv. Näringslivet 

består främst av metallurgi och tjänsteproducerande företag och faktum är att SSAB i Luleå, 

med omkring 1100 anställda är en av Europas modernaste stålindustrier (Bergbom 2010, s. 5). 

Ett annat företag inom metallindustrin är gruvföretaget LKAB. Företaget är världsledande på 

att förädla järnmalmsprodukter för tillverkning av bland annat stål. Båtar avgår från 

Malmhamnen och förser stora delar av världen med malm (Op. Cit. s. 149). Staden har 

omkring 47000 invånare fördelat på närmare 3000 hektar och en historia som går tillbaka till 

år 1621. Då grundades Luleå på den plats som idag benämns Gammelstaden. Staden flyttades 

sedan på grund av landhöjningen till sitt nuvarande läge år 1649 (NE 2013). Luleås Tekniska 

Universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet och möjliggör såväl utbildning 

som forskning. Profilen är som namnet också avslöjar, teknik, men universitetet har också 

flera humanistiska och samhällsvetenskapliga linjer (Bergbom 2010, s. 117).  

Luleå har ett rikt idrottsliv och staden erbjuder sina invånare många möjligheter till idrottsliga 

aktiviteter, i staden huserar bland annat elitlagen Luleå Hockey och LF basket. Under 

perioden 1997-2007 vann LF-basket (dåvarande Plannja Basket) sex SM-guld och räknas 

sedan mitten av 1990-talet som den mest framgångsrika basketföreningen i Sverige (Op. Cit. 

s. 37). I väntan på att Luleå Energi Arena ska bli färdig våren 2013, spelar LF-Basket sina 

hemmamatcher i Arcushallen.  
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För en tid sedan spelade laget sina slutspel i Luleå Hockeys arena ”Delfinen” (nuvarande 

Coop Norrbotten Arena). Den 19e april 1997 sattes där ett nytt publikrekord, 7011 åskådare 

var på plats för att beskåda den tredje finalen mellan M7 Basket från Borås och Plannja 

Basket. Detta innebär med andra ord att basketen har den högsta publiknoteringen i Luleås 

hockeyborg. Några dagar senare säkrades lagets första SM-guld på bortaplan. Stridsflygplan 

från F21 eskorterade laget hem till Luleå och skapade kaos på Kallax, flygplatsen i Luleå. 

Laget åkte kortege på Luleås gator och firandet påminde mycket om det Luleå Hockey 

upplevt året innan (LF Basket 2013).  

Luleå har även ett mycket framgångsrikt damlag inom basketen. Luleå Basket har under det 

senaste decenniet varit ett av Sveriges ledande dambasketlag. Laget har förvisso inte lyckats 

vinna den ädlaste valören, men tre SM-silver och 23 säsonger i den högsta serien är jämväl ett 

imponerande facit. Sveriges första export till världens bästa basketliga, National Basketball 

Association (NBA) kommer från Luleå och heter Jonas Jerebko. En annan framgångsrik 

idrottande Luleåbo är konståkaren Alexander Majorov (Bergbom 2010, s. 37). Utöver 

basketen finns det även en annan idrott som konkurrerar om stadens publik och intresse, 

ishockeyn. I Luleå residerar världens nordligaste elitlag i ishockey, Luleå Hockey. Föreningen 

såg sitt ljus den 1a juni 1977, då med namnet Groko Hockey (Wiklund 2002, s. 5). 36 år 

senare har laget spelat 29 säsonger i den högsta serien (Hockeyligan 2013), detta innebär trots 

föreningens unga ålder, att man är en av de mest framgångsrika ishockeyföreningarna i 

Sverige. Med tanke på att ishockeyn är en av landets mest populära idrotter, så har Luleå 

Hockeys framgångar blivit en angelägenhet för väldigt många. Luleå Hockey säkrade sin 

plats i den svenska ishockeyns finrum säsongen 1983-1984 i Johanneshovs isstadion. 

Hammarby besegrades i finalen med 7-4 och champagnen flödade i omklädningsrummet, på 

gator och torg firade staden att deras hockeylag nått sina drömmars mål (Wiklund 2002, s. 29 

ff.).  

Säsongerna därpå gick och upp och ner, 1993 stod man plötsligt i final mot Brynäs och insåg 

att ett SM-guld inte längre var någon omöjlighet, även om laget inte lyckades vinna den 

gången så gjorde de det några år senare. Året var 1996, två sekunder kvar på klockan i 

Frölundaborg. Denna påskafton riktades många personers blickar mot tv-apparaterna. 

Finalserien mellan Luleå och Frölunda har gått till historien som en av de tuffaste någonsin i 

svensk ishockey. Efter en kaotisk time-out slänger sig Thomas ”Bulan” Berglund på pucken 

och Luleå Hockey är svenska mästare. Luleå hockey och dess anhängare fick äntligen uppleva 

den vinnande känslan.  
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SM-guldet är föreningens hittills enda och den största bedriften i föreningens historia (Op. 

Cit. s. 8). Luleå Hockey har exporterat en mängd spelare till världens bästa hockeyliga, 

National Hockey League (NHL): Thomas Holmström, Mikael Renberg och Mathias Öhlund 

med flera (Op. Cit. s. 105 ff.). Luleå Hockey har länge också haft en finsk prägel, finska 

spelare har i allra högsta grad bidragit till att föra laget till den svenska ishockeyeliten. 

Spelare som exempelvis Veli-Matti Ruisma och Jarmo Myllys är kultförklarade och stora 

ikoner inom föreningen (Op. Cit. s. 113).  

Luleå Hockey spelar sina hemmamatcher i Coop Norrbotten Arena, ett namn som arenan har 

haft sedan 2002 när gamla ”Delfinen” byggdes om. Publikkapaciteten under en 

ishockeymatch uppgår till 6300 åskådare (Luleå Hockey 2013). Coop Norrbotten Arena är en 

modern evenemangsarena som möjliggör många arrangemang, i arenan kan ishockey, basket, 

konståkning, bandy, curling och korpidrott utövas. Därutöver kan musikarrangemang, 

konserter, uppvisningar med mera också genomföras (Luleå Kommun 2012a). I anslutning till 

huvudarenan finns även två träningshallar som allmänheten, skolor och korpidrotten kan 

utnyttja (Luleå Hockey 2013). Sedan år 2010 är det Luleå Hockey som sköter driften av 

arenan (Luleå Kommun 2012b). Sportjournalisten Torsten Wiklund berättar att inget lag i 

Elitserien har ”Delfinen” som mysarena nummer ett. Framförallt i slutspelssammanhang 

menar han att arenan är en bubblande kittel som får även de mest rutinerade motståndarna att 

vika ner sig. Luleå Hockeys supportrar, Luleå Fans (tidigare Red Tags) fyller en viktig 

funktion och går inte obemärkta förbi. Första gången de uppmärksammades var när de 

började använda sig av tomtebloss då Luleå Hockey gjorde entré, någonting som numera är 

förbjudet med anledning av brandrisken. Troget står de på ståplatsläktaren match efter match 

och är ofta skillnaden mellan vinst och förlust. Supportrar från grupperingen Luleå Fans syd 

tillsammans med tillresta Luleåbor ser till, att oavsett var i landet laget befinner sig så kan 

spelarna förvänta sig att Luleås fana vajar någonstans i arenan (Wiklund 2002, s. 126 ff.). 

Det är dock inte alltid det är fullsatt på Luleå Hockeys matcher, föreningen har haft problem 

att fylla sina läktare. I en artikel i Aftonbladet skriven i mars förra året (2012) publicerades att 

Luleå Hockey hade 1200 tomma stolar i säsongens kanske viktigaste match, en kvartsfinal 

mot AIK som mycket väl kunde bli den sista hemmamatchen för säsongen (Aftonbladet 

2012). Vid i princip samma tidpunkt året därpå (2013) publicerade Aftonbladet en artikel om 

att Luleå Hockey höjde sina priser på slutspelsbiljetterna, trots att man hade sämst publiksnitt 

av alla slutspelslag (Aftonbladet 2013).  
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1.3 Ämnesval 

Idén till denna studie föddes ur ett gemensamt intresse kring idrott och upplevelser. Vi har 

besökt många olika idrottsarenor, vi har ryckts med, blivit underhållna och ibland även 

besvikna. Vi har diskuterat vad som påverkat våra åsikter, vad som gjort att vi blivit besvikna 

respektive nöjda och kommit fram till att det är upplevelsen i sig som mycket kretsar 

omkring. Vi vill bli inspirerade, känna glädje, gemenskap och vi vill få med oss en 

minnesvärd upplevelse.  

Det går att utläsa i olika typer av medier i stort sett dagligen om svårigheterna att locka till sig 

publik till idrotten. Vanligtvis omnämns den svenska Elitserien i ishockey där nästintill 

samtliga lag har haft det arbetsamt att fylla sina arenor under de senaste åren. Länge har vi 

diskuterat vad detta möjligen kan bero på, kan det vara så att de svenska lagen inte förmår att 

förmedla den upplevelse som publiken vill ha? Det finns i dagens moderna samhälle så 

ofantligt många substitut, både inom idrotten, men så även utanför. Det är därför oerhört 

viktigt att lyssna på sin publik och i största möjligaste mån försöka tillgodose de behov, 

önskemål och förväntningar som finns. Detta eftersom att idrotten under senare tid har 

genomgått en kraftig kommersialisering vilket har inneburit att fler aktörer tagit sig in på 

marknaden. I grund och botten konkurrerar man om upplevelser. Upplevelser har blivit en 

mångmiljonindustri, därför kan vi också se att allt fler idrottsföreningar mer och mer drivs 

som kommersiella företag.  

Luleå Hockey, har trots segern i grundserien säsongen 2011/2012 och vinsten i European 

Trophy säsongen därpå, varit ett av de lag som haft svårt att locka till sig publik till sin arena 

(Coop Norrbotten Arena). Med vår inledande diskussion som bakgrund och det faktum att vi 

ville vidga våra vyer, då vår utbildning framförallt kretsat kring föreningar i Småland föll 

valet för denna studie på Luleå Hockey. Få studier har gjorts kring publikupplevelser, i 

synnerhet ur ett idrottsvetenskapligt perspektiv, vi ser därmed goda möjligheter att presentera 

någonting nytt i forskningshänseende. Genom att fråga publiken vad de verkligen värderar i 

en upplevelse är vi övertygade om att med det som underlag går att finna koncept som bättre 

tillmötesgår deras behov och önskemål. Detta skulle kunna bidra till att Luleå Hockey kunde 

erbjuda sin publik en mer minnesvärd upplevelse och i längden erhålla positiva effekter i 

såväl omsättning som besöksstatistik.  
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Denna form av undersökning är också någonting som Luleå Hockey planerat att genomföra i 

egen regi, därför vet vi att det finns en efterfrågan från deras sida för en studie av det här 

slaget. Utifrån vår bakgrund och inledande diskussion i ämnet anser vi att vår undersökning är 

motiverad, vår förhoppning är att studiens resultat kan bidra med nya upplevelsekoncept, samt 

en ökad förståelse kring publikupplevelsen vid ishockeyarrangemang.  

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vad Luleå Hockeys åskådare anser om 

publikupplevelsen i Coop Norrbotten Arena i dagsläget och vad - om alls något - de anser kan 

göras för att skapa en mer tillfredsställande upplevelse.  

1.5 Avgränsning 

För att ytterligare bringa klarhet i vad som avser att undersökas ska det poängteras att studien 

enbart behandlar publikupplevelsen inom sporten ishockey. Därutöver är studien koncentrerad 

till vad Luleå Hockeys publik värderar i en upplevelse, således har vi valt att avgränsa oss till 

enbart ett lag i den svenska Elitserien, Luleå Hockey. Studien omfattar tillika enbart Luleå 

Hockeys A-lag för herrar.  
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2. Teoretisk bakgrund 
 

I detta kapitel redogörs studiens kunskapsteoretiska utgångspunkt, därtill sker en genomgång 

av tidigare internationell och nationell forskning inom det valda ämnesområdet samt en 

reflektion över det aktuella forskningsläget.  

	  

2.1 Kunskapsteoretisk utgångspunkt 

Det finns en mängd olika kunskapsteorier som går att tillämpa på vetenskaplig forskning, en 

av dessa är den hermeneutiska kunskapsteorin som också är studiens utgångspunkt. Ordet 

hermeneutik härstammar från grekiskans hermeneuein, ”att tolka” (Ödman 2007, s. 73) och 

uppstod ursprungligen ur bibeltolkningar gjorda under medeltiden. Tanken var att försöka se 

bakom själva texten och därigenom skapa sig förståelse för skapelsen. Hermeneutiken har 

senare även använts inom mer vetenskapliga discipliner där tolkningen syftat till att rendera i 

en förståelse för den mening som en viss produkt eller ett händelseförlopp har haft. Senare 

kom hermeneutiken att utvecklas till att omfatta tolkning i allmänhet, så som exempelvis 

mänskliga handlingar (Hartman 2004, s. 105 ff.). En studie med hermeneutisk 

forskningsansats åsyftar till att beskriva en individ eller en grupps livsvärld så som han eller 

hon uppfattar den. Kunskapen om vad som ligger bakom denna beskrivning fås genom att 

tolka ett mänskligt beteende, dels med hjälp av verbal kommunikation, men även genom att 

försöka leva sig in i människans föreställning. Det intressanta är således hur människan 

uppfattar sin omvärld, hur den tolkas (ibid.).  

Inom hermeneutiken finns tre väsentliga begrepp som är nödvändiga att förklara, detta för att 

undvika ofta förekommande missförstånd. Först har vi begreppet livsvärld. Individers 

livsvärld innebär den mening som individer knyter till sig själva och sin situation, livsvärden 

blir således objektet för en hermeneutisk undersökning. Det andra begreppet är förståelse, 

förståelse är undersökningens mål, en förståelse som skapas från teori för att beskriva 

livsvärlden. Det tredje begreppet är tolkning, som ska rättfärdiga forskarens tolkning av 

livsvärlden (Op. Cit. s. 185 ff.).  
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Tolkning är således en process för att nå förståelse av någonting. Denna process brukar oftast 

benämnas som hermeneutisk cirkel eller spiral (Hassmén & Hassmén 2008, s. 75). Per-Johan 

Ödman, professor i pedagogik, liknar det hela vid ett pussel. Han beskriver det som att man 

går från del till helhet och från helhet till del. Genom att lägga upp pusselbitarna på bordet är 

det möjligt att urskilja någon form av helhet, men helheten består i sig av obetydliga bitar som 

antingen passar, eller inte passar med varandra. Utan de små delarna är det omöjligt att 

visualisera en helhet, med andra ord menar Ödman att sammanhanget och kontexten är 

synnerligen avgörande för vår tolkning och förståelse (Ödman 2007, s. 97 ff.).  

Den initiala helhetsuppfattningen är forskaren eller forskarnas förförståelse inom ämnet, 

denna förförståelse berör såväl kunskap, erfarenheter, språk, genomlevda upplevelser med 

mera. Delarna tolkas och relateras till helheten som därmed ständigt förändras vilket också 

kan innebära en djupare förståelse. Denna process benämns för en cirkel alternativt en spiral 

av just den anledningen att processen i princip är oändlig, däremot ökar förståelsen med 

processens gång (Hassmén & Hassmén 2008, s. 75). I slutändan handlar den hermeneutiska 

forskningsansatsen om att tolka och förstå ett ämnesområde med hjälp av såväl teori som 

empiri. Genom att väva samman förförståelsen med nya insikter som uppkommit i 

forskningsprocessen, kan forskaren komma fram till ett resonemang och en uppfattning om 

hur människorna i undersökningen tolkar verkligheten (ibid.). För denna studie är detta 

resonemang relevant i och med att människan inte handlar efter verkligheten, utan efter hur 

han eller hon uppfattar den (Hartman 2004, s. 106). Därav var det i studiens intresse att ta 

reda på vad Luleå Hockeys publik ansåg om upplevelsen i Coop Norrbotten Arena då det kan 

förklara deras åsikter och beteenden.  

Valet av forskningsansats för denna studie baserades på tanken om den ovan beskrivna 

hermeneutiska cirkeln. Genom att författarnas förförståelse kombinerades med enkäter, 

intervjuer och observationer kunde en förståelse frambringas för hur livsvärlden ser ut hos 

Luleå Hockeys publik. Genom att tillämpa Ödmans pusselmetafor (2007, s. 97 ff.) i denna 

studie, kan resultaten från de olika inhämtningsmetoderna betraktas som delar i ett pussel. 

Varje del bidrar således till en klarare bild och förståelse av helheten (ibid.).  
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Det är viktigt att ta i beaktning att människan uppfattar verkligheten olika och att förståelse 

för andra människor alltid är relativ i förhållande till vår egen bakgrund. Forskaren eller 

forskarnas egna förförståelse kommer oundvikligen att prägla deras uppfattning om 

undersökningsobjektens livsvärld. Detta innebär att hermeneutiska undersökningar resulterar i 

relativa sanningar då det inte är möjligt som forskare att förhålla sig helt objektiv till 

undersökningen. Forskaren tar del av en persons åsikter eller beteenden, utifrån dessa skapar 

sig forskaren en uppfattning om personens livsvärld, en tolkning som är baserad på forskarens 

förförståelse. Undersökningens slutsats blir därmed en kombination av forskarens 

förförståelse och dennes uppfattning av en individ eller en grupps livsvärld. Eftersom det är 

omöjligt att bortse från forskarens förförståelse går det heller inte att ge en fullständig 

förståelse för en annan grupp eller människa (Hartman 2004, s. 190 ff.). Med detta 

resonemang i åtanke skall resultaten från denna studie betraktas som relativa sanningar då de 

är baserade på en subjektiv tolkning av forskarna.  

2.2 Tidigare forskning 

Upplevelseorienterade studier har blivit allt mer förekommande, dock har många av studierna 

en strikt företagsekonomisk utgångspunkt vilket lämnar det idrottsvetenskapliga området 

relativt outforskat. Det flesta studierna som gjorts är dessutom gjorda internationellt vilket gör 

det problematiskt då resultaten per definition inte går att överföra till svenska 

ishockeyföreningar.  

Den kanske mest kända studien inom detta område är publikationen: Welcome to the 

experience economy (1998), med vilken konsulterna Joseph Pine och James H. Gilmore 

introducerade världen till upplevelseekonomin under slutet av 1990-talet. De förutsåg tidigt 

att upplevelsedesign skulle utvecklas till en affärsverksamhet i paritet med produkt och 

processdesign. De blev också snabbt övertygade om att det är viktigt att tematisera en 

upplevelse och att framkalla bestående minnen hos upplevelsekonsumenterna. Upplevelsen 

som helhet betraktar Pine och Gilmore som fyra separata fält som utgörs av eskapism, 

utbildning, estetik och underhållning. Eskapismen står för verklighetsflykt, att förflytta 

konsumenten utanför sitt vardagliga liv, estetiken å andra sidan behandlar förnimmelsen av 

skönhet, vilket oftast relateras till visuella intryck.  
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Vidare belyser de att en bra upplevelse bör innehålla ett inslag av utbildning, det vill säga att 

konsumenten ska lämna med nyvunnen kunskap och slutligen vill de även inkludera 

underhållningen som ska tillföra glädje och förströelse åt konsumenten. Pine och Gilmore 

framhåller även att det är kombinationen av dessa fyra fält som skapar en god 

helhetsupplevelse. De lyfter också fram två andra viktiga aspekter när det kommer till att 

skapa en minnesvärd upplevelse. De anser att det är oerhört viktigt att tematisera upplevelsen, 

med detta menar de att kunden ska förstå vad som erbjuds så snabbt som möjligt. Pine och 

Gilmore lyfter exempelvis fram restaurangen Hard Rock Café, som med sitt namn, musikval, 

facilitetsdesign etcetera kommunicerar samma erbjudande till kunden genom en tematiserad 

upplevelse. Dessutom vill Pine och Gilmore poängtera vikten av att involvera människans 

fem sinnen, dessa sinnen bör också passa det valda temat. Deras åsikt är att ju fler sinnen en 

upplevelse stimulerar, desto mer minnesvärd kan upplevelsen bli (Pine & Gilmore 1998, s. 

101 ff.). 

En annan studie som också behandlar sinnenas inverkan är artikeln A new Approach to 

Stadium Experience: The Dynamics of the Sensoryscape, Social Interaction, and Sense of 

Home (2012). Lee. H, Lee. J, Seo och Green skriver där i om vad som kan göras för att skapa 

en större upplevelse för publiken inuti upplevelserummet. De menar att utmaningen ligger i 

att identifiera vilka möjligheter som finns att kapitalisera på idrottsupplevelser. De framhåller 

i sin studie att genom att stimulera människans fem sinnen, erbjuda sociala interaktioner och 

förmedla en känsla av att publiken är ”hemma” på arenan kan publiken få en mer minnesvärd 

och underhållande matchupplevelse, oavsett hur matchen slutar (Lee et al. 2012). Känslan av 

att vara ”hemma” på en arena har också Stephanie Charleston undersökt i sin studie The 

English football ground as a representation of home (2009). Charleston har kommit fram till 

en del intresseväckande resultat, studien som behandlar Englands högsta fotbollsdivision, 

Premier League, visar att en majoritet av hennes urvalsgrupp kände tillhörighet och 

platsengagemang samt förknippade arenan med personliga minnen och upplevelser. 

Resultaten visade också att över hälften av respondenterna inte kände att arenan 

representerade dem som person och att den inte reflekterade deras personliga identitet. Få 

respondenter kände sig mer hemma på arenan än i sin egen hemmiljö, men hela 40 procent 

ansåg att både arenan och deras hem betydde lika mycket för dem. Med anledning av dessa 

resultat anser Charleston att man bör genomföra mer forskning kring att involvera 

supportrarna i att skapa en personlig identitet (Charleston 2009, s. 144 ff.). 
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Wakefield och Sloan, vid University of Missisippi har studerat liknande fenomen. De 

beskriver i sin artikel The effects of Team Loyalty and Selected Stadium Factors on Spectator 

Attendance (1995) hur stor del lagets prestationer påverkar besöksstatistiken kontra andra 

faktorer såsom parkering, renlighet, kötider etcetera. Deras resultat visar att även om lagets 

prestationer har en ansenlig inverkan på besöksstatistiken, så har arenans design och service 

en direkt påverkan på åskådarnas vilja att besöka ett arenaevenemang. De är av den åsikten att 

hanteringen av arenan tidigare betraktats som ett arbete för vaktmästaren, men på senare tid 

har organisationerna kommit till insikt att effektiv arenadesign och funktionalitet kan gynna 

den ekonomiska avkastningen (Wakefield & Sloan 1995, s. 153 ff.). 

I Sports Management Review 2011 publicerades en artikel av Clemes, Brush och Collins, 

Analysing the professional sport experience: A hierarchical approach (2011). Studien 

handlade om att åskådligöra hur man strategiskt kan hantera åskådarnas uppfattningar om 

tjänstens kvalitet och förstå hur dessa uppfattningar påverkar det totala upplevda värdet av 

upplevelsen inom rugbyn (Clemes et al. 2011, s. 370). Författarnas konklusion var att 

tillfredsställelse och beteendemässiga avsikter var essentiellt för att idrottsorganisationer ska 

lyckas överleva i dagens konkurrenskraftiga underhållningsindustri. Resultat från deras studie 

visar bland annat att kringarrangemang på matchdagen inte hade någon inverkan på den totala 

helhetsupplevelsen. Detta förklarar de med att det inte finns något passande tidsutrymme 

inom rugbyn för att ha denna typ av aktiviteter, i övrigt överensstämmer deras hypoteser med 

undersökningens resultat. Bra kvalitet på mat och dryck, interaktion mellan åskådare och 

spelare, god tillgänglighet på arenan, bra musik och atmosfär var alla faktorer som inverkade 

positivt på åskådarnas uppfattade helhetsupplevelse (Op. Cit. s. 381).  

Yoshida och James har undersökt japansk baseboll och amerikansk collegefotboll och de 

bekräftar att just arenaatmosfären är en väsentlig del i helhetsupplevelsen. I deras artikel 

Customer satisfaction with game and service experiences: Antecedents and consequences 

(2010), är deras konklusion att skapandet av en god arenaatmosfär kommer att tillfredsställa 

publiken och öka möjligheterna för att de ska komma tillbaka för kommande evenemang.  

 

 

 

 



Upplev	  Luleå	  Hockey	  -‐	  Publikupplevelser	  i	  Coop	  Norrbotten	  Arena	  

	   19	  

Enligt Yoshida och James råder det en stor samstämmighet mellan arenaatmosfär, 

matchtillfredsställelse och publikens beteenden, detta för såväl amerikansk collegefotboll som 

för japansk baseball. De vill understryka att atmosfären består av olika faktorer såsom ljud, 

lukt, publik, belysning och musik, men att deras studie specifikt belyser vikten av att 

atmosfären är relaterad till en känsla av upphetsning från kärnprodukten. Därav, anser de att 

man bör marknadsföra arenaatmosfären i kombination med kärnproduktens unika delar 

(spelarnas prestationer, lagets historia, stjärnspelare, rivaler och lokal prestige) (Yoshida & 

James 2010, s. 338 ff.). 

Som ovan har beskrivits så finns det en del internationell forskning inom upplevelseindustrin, 

dock är dessa generella och det finns inga studier som direkt berör ishockeyn separerad från 

andra idrotter. På den nationella nivån är det ännu mer begränsat med studier som behandlar 

upplevelser inom idrotten, den ende forskaren av större dignitet som har berört ämnet är Hans 

Lundberg, forskare inom företagsekonomi. I sin disputation 2009: Kommunikativt 

entreprenörskap: underhållningsidrott som totalupplevelse före, under och efter formeringen 

av den svenska upplevelseindustrin 1999-2008, återger Lundberg bland annat en intervju med 

Hammarbys dåvarande VD Ronnie Glysing som Tidningarnas Telegrambyrå gjorde år 1998. 

Glysing uppges ha sagt: Hockey är idag en upplevelseindustri som växer. Men då måste du 

erbjuda en upplevelse i rinken (Op. Cit. s. 21). Lundberg skriver också om den svenska 

elitishockeyns kommunikativa entreprenörskap och belyser att det är tveksamt om den 

nationella marknaden är tillräckligt stor för att fylla arenorna med fler 

underhållningsorienterade åskådare, förutsatt att föreningarna fokuserar mer på denna 

målgrupp (Op. Cit. s. 204). Lundberg argumenterar även för att underhållningsidrotten kan 

förstås som en livsfilosofi och applicerad vetenskap och även som världens mest spridda 

populärkulturella företeelse som sedermera utvecklats till en miljardindustri (Op. Cit. s. 214).  

Tomas Peterson, professor i idrottsvetenskap förklarar hur denna ovan nämnda miljardindustri 

har utvecklats i sin artikel Idrottens professionaliserings- och kommersialiseringsprocesser 

(2005). Inledningsvis lyfter han fram begreppet kommersialisering som han förklarar som att 

idrotten transformerats till föremål för vinstgivande affärsverksamhet. Vidare förklarar han att 

den kommersiella idrotten utgår ifrån bytesvärdesproduktion och att den är avsedd för en 

marknad där kommersiella intressen har ett ansenligt inflytande över idrottens formering och 

innehåll. För att illustrera detta belyser han några exempel som att det exempelvis tas 

omotiverade pauser i matcherna, att spelare importeras från fjärran länder och att matcher och 

serier sprids ut över veckans alla dagar (Peterson 2005, s. 3).  
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Kommersialiseringen inom svensk idrott tog sig till uttryck i en händelse som Peterson väljer 

att lyfta fram, nämligen då Svenska Fotbollsförbundet och Riksidrottsförbundet år 1999 

godkände bolagisering av tävlingsinriktad verksamhet. Som en direkt följd av detta bildades 

AIK Fotboll AB (Op. Cit. s. 4 ff.). Peterson är av den åsikten att kommersialisering och 

professionalisering är starka tecken på utvecklingen som lett till att utövare numera har 

idrotten som heltidssysselsättning och att de tävlar med avsikten att resultatet skall kunna 

omsättas i ekonomiskt kapital. För att tillskansa sig sportslig framgång krävs det goda 

ekonomiska resurser. Ett sätt att skaffa sig det ekonomiska kapitalet är att sälja sitt 

arenaevenemang. Peterson lyfter fram att arenaidrotten är profitabel i och med att idrottens 

största kommersiella intresse ligger i tävlandet, vilket också leder till möjligheter att skapa 

upplevelser och framställa idoler som kan användas som identifikationsobjekt för varumärket 

etcetera (ibid.). Vidare förklarar Peterson att arenan åtskiljer idrottens rum. För åskådarna och 

utövarna blir arenan ett forum för lek och allvar, rationalitet och skådespel. Tävlandet tillför 

därtill spänning, intensitet och en osäker utgång. Resultatet tillför det faktiska och 

oemotsägliga, seger, nederlag, vinst, förlust eller oavgjort. Peterson belyser att arenan även är 

en symbol för uppvisandet, resultatet och engagemanget. Idrott blir underhållning och i 

underhållningen idag finns det stora pengar att inhämta (ibid.).   

Med Petersons resonemang i åtanke förefaller det finnas ett behov av forskning som berör 

arenaupplevelser inom den svenska samhällsstrukturen, härvid finns det möjligheter för 

forskningen att hitta nya infallsvinklar och viktiga observationer som kan bidra till en ökad 

kunskap vad avser upplevelser inom idrottsevenemang i Sverige. Den lilla forskningen som 

finns består framförallt utav kandidatuppsatser, de arbeten som handlar om ishockey och som 

är av högre akademisk dignitet berör inte ishockeyns koppling till upplevelser. Bland dessa 

arbetet kan nämnas Tobias Starks avhandling Folkhemmet på is: Ishockey, modernisering och 

nationell identitet i Sverige 1920-1972 (2010) och P. G Fahlströms konferensbidrag Den 

svenska coachen: Förväntat, föreskrivet och faktiskt ledarskap i fotboll, handboll och 

ishockey (2004). Mot bakgrund av detta går det att fastslå att det uttryckligen finns ett 

vetenskapligt tomrum när det kommer till forskning om svensk ishockey kopplat till 

upplevelser. 
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3. Metodologiskt förhållningssätt 
 

I detta kapitel redogörs studiens forskningsmetod, tillförlitlighet, pålitlighet, urval samt 

bortfall. Kapitlet avslutas slutligen med en etisk och källkritisk reflektion. 

 

3.1 Forskningsmetod 

Det finns två generella forskningsstrategier som brukar användas i forskningshänseende, 

dessa benämns för kvalitativ respektive kvantitativ metod. Dessa metoder representerar olika 

tillvägagångssätt inom vetenskaplig forskning.  I en kvantitativ studie betonas kvantifiering 

vid insamling och analys av data, en slags prövning av teorier. Det kvantitativa angreppssättet 

utgår från en strikt naturvetenskaplig modell och analyserar det insamlade materialet i 

sifferform (Bryman 2011, s. 40 ff.). Syftet med kvantitativ forskning är att undersöka 

någonting på bredden och inte på djupet, med andra ord att hitta någonting som är 

representativt för en viss population. Vad som också är viktigt i en kvantitativ studie är att det 

man avser att studera också går att mäta. Forskaren utgår ifrån den hypotetiskt-deduktiva 

metodologin, vilket innebär att forskaren tar fram hypoteser för studien som sedan prövas 

under studieprocessens gång (Hassmén & Hassmén 2008, s. 85 ff.).  Det är vanligt att det 

kvantitativa angreppssättet används i samband med större enkätundersökningar eller 

frågeformulär. Forskaren ställer där frågor om exempelvis åsikter och attityder och intresset 

för en sådan undersökning ligger i att hitta korrelationssamband (Op. Cit. s. 91).  

Kvalitativa undersökningar är däremot mer fokuserade på ord än numerisk data och syftar till 

förståelse för mänskligt varande. Med andra ord innebär det att forskaren avser att ta reda på 

hur människor föreställer sig sin omvärld och på vilket sätt de skapar mening i sin tillvaro. 

Kvalitativa undersökningar tar avstånd från den naturvetenskapliga inriktningen och fokuserar 

istället på tolkning av data. Denna metod avser att ta fram deskriptiv data som exempelvis kan 

behandla förståelse för upplevelser, känslor och erfarenheter. Vanligen sker detta genom att 

tillfråga studieobjekten om innebörden av det som de har upplevt. Intresset för en kvalitativ 

studie ligger i att finna vad som är avvikande (ideografiskt intresse) och att finna samband 

genom att undersöka på djupet med (oftast) få undersökningsobjekt (Op. Cit. s. 104 ff.). 

Insamlingsmetoden som är främst förekommande i en kvalitativ studie är intervjuer.  
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Dessa kan vara semistrukturerade vilket innebär att forskaren har ett antal frågeställningar 

som han vill få reda på, men att den som blir intervjuad har stor frihet i hur denne vill utforma 

sitt svar (Bryman 2011, s. 414 ff.). En annan datainsamlingsteknik som kan användas inom 

det kvalitativa angreppssättet är observationer av olika slag. En av dessa observationstekniker 

är en så kallad deltagande observation där forskaren befinner sig i samma miljö som 

undersökningsgruppen och också deltar i aktiviteterna (Hassmén & Hassmén 2008, s. 107).  

Eftersom att den kvalitativa metodologin utgår ifrån ett deltagarperspektiv, blev studien mer 

nyanserad än vid användandet av en kvantitativ metodologi som utgår ifrån forskarnas egna 

intressen. Detta kan ses som en betydelsefull fördel med anledning av att studien därmed 

fångade upp så många parametrar som möjligt. Därutöver kan kvantitativ data framstå som 

entydig, i en kvalitativ metodologi där forskarna vistas i en specifik social miljö, tenderar 

svaren till att bli mer uttömmande (Bryman 2011, s. 372). I den kvalitativa metodologin 

intresserar sig forskaren efter förståelse av beteenden, värderingar och åsikter i den kontext 

där undersökningen tillika äger rum. Den kvantitativa forskningen tenderar däremot till att 

genomföras i en konstlad omgivning (ibid.).  

3.1.1 Metodtriangulering 

För ökad trovärdighet kan en forskare använda sig av mer än en metod, detta är vad som i 

vetenskapligt tal brukar benämnas för triangulering (Hassmén & Hassmén 2008, s. 156 ff.). 

Begreppet har sitt ursprung ifrån trigonometrin och lantmäteri och har till syfte att förklara att 

det inte är tillräckligt att känna till ett objekts kända läge för att hitta dess exakta position på 

kartan. Det krävs en andra punkt för att kunna hitta en korsning gentemot den första punkten 

för att kunna avgöra den exakta positionen. Punkterna kan liknas vid spetsarna av en triangel, 

där det går att räkna ut sidornas längd förutsatt att längden på en av sidorna är känt. 

Trianguleringen började först användas inom den sociala vetenskapen med idén att mer än en 

källa av information krävdes för att kunna göra en pålitlig slutsats. Konkret innebar det att fler 

källor och typer av metodinsamlingar ansågs leda till en bättre förståelse av det som 

studerades (Bogdan & Biklen 2003, s. 115 ff.). Exempelvis kan en enkätundersökning 

genomföras för att skapa viss pålitlighet för en studie, därefter skulle en efterföljande 

insamling med intervjuer kunna genomföras för att ytterligare stärka pålitligheten för studien. 

De olika datainsamlingsmetoderna kompletterar således varandra och ökar sannolikheten för 

ett pålitligt resultat (Gratton & Jones 2010, s. 119 ff.). 
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Även om trianguleringen är avsedd för att öka pålitligheten för en studie finns det även fall 

där trianguleringen kan ha en motsatt effekt. En enkätundersökning där respondenterna 

känner en oro för att materialet hamnar i fel händer och kan påverka exempelvis deras 

arbetssituation kan leda till svar som inte är sanningsenliga. En efterföljande intervju kan i ett 

sådant läge möjligen leda till ännu fler osanna svar vilket resulterar i en studie med opålitlig 

empirisk data, trots att författaren framhållit trianguleringen som någonting positivt. Detta är 

att betrakta som ett metodfel (Op. Cit. s. 120 ff.).  

Denna studie har en kvalitativ ansats och tillämpar som kvalitativ forskning normalt gör, 

intervjuer. Därtill har även en deltagande/naturalistisk observation genomförts. I och med 

detta har fler än en metod använts vid den empiriska inhämtningen, detta benämns 

metodtriangulering (Hassmén & Hassmén 2008, s. 156 ff.). Därutöver har även ett 

traditionellt kvantitativt verktyg använts för att berika det empiriska materialet, enkäter. För 

att minimera risken för osanna svar har det poängterats för respondenterna att deras 

deltagande är anonymt och att inga svar kan härledas till dem som person. 

Inhämtningsmetoderna diskuteras vidare var för sig i sina respektive kapitel. 

3.2 Kvalitativ enkät 

För att samla in data om publikens åsikter kring upplevelser togs en enkät fram. Enkäten 

(bilaga 1) fick en semistrukturerad konstruktion, vilket innebar att den omfattade såväl slutna 

som öppna frågor (Bryman 2011, s. 414). Utgångspunkten för undersökningen var att svara 

till syftet om publikens åsikter angående upplevelser i Coop Norrbotten Arena och vad som 

därmed kunde förbättras med den samma. Enkätundersökningen delades in i två separata 

faser, den första fasen innefattade en fysisk utdelning av enkäten i samband med en match i 

Coop Norrbotten Arena, närmare bestämt mellan Luleå och Brynäs den 2a februari 2013. Den 

andra fasen innefattade en webbenkät med i princip samma frågor. Enkäten i sig delades in i 

två delar där den första delen omfattade bakgrundsdata om respondenterna, medan den andra 

delen bestod av öppna frågor kopplat till publikupplevelsen i Coop Norrbotten Arena.  
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Bakgrundsfrågorna är vad som brukar benämnas för frågor med bundna svar, dessa var lätta 

att besvara och bearbeta eftersom de var frågor av så kallad kvantitativ karaktär. Vanligtvis 

sätter respondenterna ett kryss för det alternativ som passar bäst in på frågeställningen. 

Nackdelen med denna typ av frågor är att den som genomför undersökningen kan styra 

tankarna hos respondenterna och påverka vad de ska svara, därutöver blir svaren inte heller 

uttömmande och en del information riskerar att aldrig komma fram (Kylén 2004, s. 71).  

Bakgrundsfrågorna för denna studie bedömdes inte vara lämpliga för öppna svarsalternativ, 

dessa svar var enbart till för att ge en bild av de som har svarat på enkäten.  

Samtidigt gjordes bedömningen att svarsalternativen täckte den variation av svar som 

beräknades vara möjliga för respektive fråga. Den andra delen av enkäten bestod av så kallade 

öppna frågor, dessa var svårare att bearbeta, men styrde heller inte respondenternas svar och 

genererade mer utförliga svar och större möjlighet för respondenterna att uttrycka sin 

fullständiga åsikt (Op. Cit. s. 61). Enkäten omfattade allt som allt 21 frågor fördelat på två 

A4-sidor på fram- och baksida. För att göra den fysiska enkäten mer tilltalande användes både 

Linnéuniversitetets och Luleå Hockeys logotyp och en bakgrund som illustrerade is. För att 

ytterligare motivera ett ifyllande av en enkät bör det enligt arbetspsykologen Jan-Axel Kylén 

(2004, s. 59) finnas ett följebrev som berättar om avsikten med undersökningen och vilka som 

ligger bakom den. Därutöver bör det i följebrevet finnas beskrivet hur lång tid det tar att 

besvara frågorna, vad som kommer att hända med svaren och vart enkäten skickas (ibid.). 

Enkäten för denna studie innehöll ett följebrev som beskrev avsikten för studien, vilka som 

låg bakom undersökningen och vilka som fick ta del av materialet. Däremot saknades en 

uppskattning på hur lång tid det skulle ta att genomföra enkäten, noteras bör dock att 

respondenterna fick ta del av denna information muntligen. Utgångspunkten var att enkäterna 

skulle vara färgutskrifter, men av resurs- och miljömässiga skäl valdes till slut svartvita 

enkäter som i längden resulterade i en mindre attraktiv enkät ur ett designperspektiv. Språket i 

enkäten var okonstlat för att respondenterna skulle förstå vad som frågades och ett antal 

testenkäter hade tidigare delats ut till kollegor på Linnéuniversitetet för att se till att frågorna 

uppfattades på rätt sätt. Enligt sociologiprofessorn Jan Trost (2010, s. 77 ff.) är inte bara 

enkätens utformning i en studie av denna karaktär det enda man bör ha i åtanke. Eftersom att 

denna typ av undersökning inkluderar ett fysiskt möte med respondenterna bör forskarna 

tänka på såväl klädsel som uppförande när enkäter delas ut eller intervjuer görs.  
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Trost skriver att klädseln ska passa in i sammanhanget och vara neutral, med det menar han 

att forskarna bör vara propert klädda utan att för den sakens skull överdriva, samtidigt bör de 

också undvika att bära symboler som kommunicerar ut åsikter (ibid.). Eftersom att besöket i 

Coop Norrbotten Arena skulle inkludera möten med representanter från Luleå Hockey såväl 

som möten med enkätrespondenterna, valdes mörka byxor och mörk kavaj. Detta för att ge ett 

uppklätt intryck men samtidigt förhålla sig neutrala och vara anpassade till situationen. Det är 

värt att betona att en annan sorts klädsel hade kunnat fungera lika bra.   

Enkäter kan ibland vara påfrestande att fylla i och i regel är antalet sidor viktigare än antalet 

frågor (Kylén 2004, s. 56). Utdelningen av enkäterna påbörjades en och en halv timme före 

match, detta innebar att vikten av en kort enkät som inte tog lång tid att besvara, tilltog än 

mer. Det är i en undersökning av detta slag också viktigt att enkätrespondenterna kände sig 

trygga i miljön och att det fanns så få störningsmoment som möjligt i anslutning till den plats 

där respondenterna svarade på enkäten. Det är också betydelsefullt att respondenterna själva 

fick bestämma var de vill svara på enkäten (Trost 2010, s. 65 ff.). Respondenterna i denna 

studie svarade på enkäterna på olika ställen runt om i arenan, en del satt på läktaren, andra 

stod utanför kioskerna och utnyttjade borden som fanns där och sponsorpubliken fyllde i sina 

enkäter i deras respektive logeutrymmen. Det låga antalet enkäter som samlades in (34 

stycken) har troligtvis sin förklaring i enkätens omfattning och utseende kombinerat med 

störningsmoment i undersökningens miljö. Även om respondenterna erhöll en penna som 

belöning för ifyllandet av enkäten, var antalet sidor och frågor möjligen för stort för att en del 

skulle anse sig att ha tid att delta i undersökningen.  

Publiken hade rimligen andra aktiviteter de ville utföra innan match, exempelvis inhandling 

av mat och dryck i kioskerna, en titt in i souvenirshoppen, läsning av matchprogram etcetera. 

Det går heller inte att utesluta att enkäten i kombination med lokalen och dess miljö kan ha 

påverkat den data som detta till trots samlades in. Webbenkäten (bilaga 2) genomfördes för att 

komplettera de fysiska enkäterna och därmed få ett tillräckligt stort material att kunna dra 

slutsatser ifrån. Det ska dock betonas att svaren från såväl den fysiska som den webb-

baserade enkäten värderades likvärdigt. Webbenkäten skapades i onlineverktyget 

Surveymesh.se, en gratistjänst som möjliggör ett skapande av en enkät som lätt kan spridas på 

nätet. Utseendet på enkäten skilde sig som sagt från den fysiska enkäten, detta med anledning 

av att Surveymesh.se inte erbjöd redigering av enkäten som ett kostnadsfritt alternativ. 

Webbenkäten innehöll även den ett följebrev av samma karaktär som det i den fysiska 

enkäten, utöver det så var designen enligt standard för Surveymesh.se.  
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Webbenkäten kan liknas vid en webbsurvey, som innebar att respondenterna ombads besöka 

en hemsida där de sedermera fyllde i enkäten som fanns online. Svaren från en webbsurvey 

kodas vanligen automatiskt, vilket innebar att forskarna inte behövde koda information och 

föra in data manuellt. Detta sparar tid och minskade även risken för fel vid bearbetningen av 

datan (Bryman 2011, s. 599 ff.). Denna funktion fanns inkluderad i den tjänst som 

Surveymesh.se tillhandahöll, tjänsten kodade de slutna frågorna automatiskt och skapade 

diagram som visade procentuell fördelning mellan svarsalternativen.  

Luleå Hockey publicerade enkäten den sjätte februari 2013 på sin Facebooksida som vid det 

aktuella tillfället hade omkring 29000 ”gilla-markeringar”. Enkäten var öppen mellan den 

sjätte och 21a februari och resulterade i 178 fullständiga enkätsvar. Surveymesh.se 

tillhandahöll en tjänst som medförde att varje IP-adress enbart kunde genomföra enkäten en 

gång, på detta sätt kunde det säkerställas att dessa 178 enkäter kom från unika IP-adresser. 

Anledningen till att denna inhämtningsfas renderade i ett mycket större antal insamlade 

enkäter hade troligtvis sin förklaring i att respondenterna fick sitta i en lugn och trygg miljö, 

och inte hade den tidspress som respondenterna vid den fysiska enkätundersökningen hade. 

Samtidigt är det enligt Trost (2010, s. 65) inte uteslutet att det kan finnas faktorer även i 

hemmiljön som kan vara störande för respondenterna. Exempel på dessa faktorer kan vara att 

barnen kom hem från skolan, en telefon som ringde eller en hund som ville rastas (ibid.). En 

annan viktig aspekt att lyfta fram är att enbart de som hade tillgång till internet och som därtill 

även ”gillat” Luleå Hockeys Facebooksida, hade möjlighet att delta i undersökningen. 

3.2.1 Urval 

Urvalsprincipen som tillämpats vid de fysiska enkäterna är ett så kallat klusterurval, med 

klusterurval avses ett urval som sker i flera steg där enheterna först delas in i kluster varvid 

enheter sedan slumpmässigt väljs ut från sitt respektive kluster. Ett klusterurval tillämpas 

vanligen till för att få stor spridning och variation för de olika undersökningsvariablerna i 

varje grupp (Hassmén & Hassmén 2008, s. 97).  Denna urvalsprincip har vissa fördelar som är 

värda att ta i beaktning, exempelvis kan intervjuerna koncentreras i tid och rum mer än andra 

urvalsprinciper för att få fram ett så kallat sampel (stickprov) (Bryman 2011, s. 188). 

Sammanfattningsvis kan sägas att ett klusterurval innebär en enklare datainsamling, 

nackdelen är dock att representativiteten riskerar att minska (Hassmén & Hassmén 2008, s. 97 

ff.).  
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För denna studie delades Luleå Hockeys publik initialt in i tre kluster, sittplatspublik, 

sponsorpublik och ståplatspublik, utifrån dessa kluster tillfrågades sedan personer helt 

slumpmässigt om de ville delta i enkätundersökningen.  

För webbenkäten tillämpades en annan urvalsprincip än vad som var fallet för de fysiska 

enkäterna. Urvalet för webbenkäten var ett icke-slumpmässigt urval som är baserat på 

självval, detta innebär att individer själva anmäler sig till undersökningen efter att exempelvis 

ha sett ett anslag eller annons (Op. Cit. s. 98). Luleå Hockey publicerade ett meddelande och 

en länk på sin Facebooksida och uppmanade folk att delta i enkätundersökningen, de som 

”gillat” Luleå Hockeys Facebooksida kunde se detta och fick sedan själva välja om de ville 

delta. En nackdel med denna studie är att det är omöjligt att veta hur generaliserbart urvalet är 

för hela Luleå Hockeys publik, utfallet av dessa enkäter ska därför betraktas som en 

indikation snarare än definitiv sanning. Fördelen med denna webbenkät med självval som 

urvalsprincip är att svarsfrekvensen blir högre och att de som väljer att delta i studien också är 

motiverade och har åsikter och synpunkter som de vill framföra (Bryman 2011, s. 609). 

3.2.2 Bortfall 

I takt med datainsamlingens storlek och komplexitet ökar också risken för bortfall. Bortfall 

handlar om att personer av olika anledningar uteblivit ur undersökningen eller att de har 

undvikit att svara på en eller flera frågor. Detta kan bero på att personen exempelvis inte kan 

svara på frågan, att personen inte vill svara på frågan, eller att personen har missat frågan 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 100).  

Lika antal enkäter som delades ut samlades också in, därav finns det inga tecken på att någon 

persons enkät har uteblivit ur undersökningen. Det finns dock däremot bortfall att redovisa då 

en del av frågorna saknar svar. För den fysiska enkäten var bortfallet 0 % på 

bakgrundsfrågorna och 37,9 % på de öppna frågorna. Procentsatserna räknades fram genom 

att multiplicera antalet utdelade enkäter (34 stycken) med antalet öppna frågor, därefter 

dividerades antalet bortfall med denna summa. 37,9 % är en relativt hög bortfallssiffra som 

kan bero på ett antal faktorer. Eftersom att enkäten delades ut i samband med en match fanns 

det många störningsmoment som kan ha haft en inverkan på svarsfrekvensen. Utdelningen av 

enkäterna påbörjades en och en halv timme före matchstart, vilket också skapade en form av 

tidspress för respondenterna. Det märktes även på svaren då de fysiska enkäterna hade mer 

kotfattade svar än vad som var fallet för webbenkäterna.  
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Det finns också en tydlig progression på bortfallet som närmast linjärt ökar i takt med 

frågeföljden, ju längre respondenterna kom i enkäten, desto större blev bortfallsfrekvensen i 

svaren. Sista frågan i enkäten som berörde ”övriga upplevelserelaterade synpunkter” 

uppnådde ett bortfall på hela 94,1 %. Detta kan dock även bero på att uteblivna svar också 

kan ses som att personen i fråga inte har några övriga synpunkter. Denna höga siffra är även 

en starkt bidragande faktor till att bortfallsfrekvensen för den fysiska enkäten blev 37,9 %.  

Webbenkäten påbörjades av 178 respondenter och avslutades av samtliga, därav fanns inget 

bortfall att rapportera avseende webbenkäten som helhet. Däremot fanns det i webbenkäten 

bortfall i bakgrundsfrågorna där 1 % av respondenterna inte svarat på en eller flera frågor. För 

de öppna frågorna i webbenkäten uppgick bortfallet till 25,8 %, en avsevärt lägre siffra än vad 

som var gällande för de fysiska enkäterna. Detta beror troligtvis bland annat på att bortfallen 

inte blev lika kännbara när det var en väsentligt större andel respondenter i webbenkäten än i 

den fysiska. Samtidigt är en av fördelarna med en webbenkät att det inte blir samma tidspress 

eller lika många störningsmoment för respondenterna som vid en fysisk enkätundersökning. 

Det gick däremot även att identifiera en progression i bortfallen även för webbenkäten, ju 

längre fram i frågeformuläret respondenterna kom så ökade även antalet bortfall. Detta kan 

möjligtvis bero på att motivationen att svara hos respondenterna minskade, samt att vissa 

frågor kunde uppfattas som snarlika. Det ska heller inte förglömmas att det kunde finnas 

omständigheter och störningsmoment som kan ha påverkat även vid webbenkäten. Precis som 

i den fysiska enkäten så stod den sista frågan angående ”övriga upplevelserelaterade 

synpunkter” för en stor del av bortfallet, 114 bortfall renderades i denna fråga. 

3.2.3 Bearbetning av enkäter 

För att göra ett stort empiriskt inhämtat enkätmaterial hanterbart kan man använda sig av 

någonting som brukar benämnas för kodning. Detta innebär att svaren på en öppen fråga får 

en egen specifik kod som påvisar exempelvis faktauppgifter och åsikter. Kodningsprocessen 

inleds med att varje svar skrivs ned som en rad i datorn, därefter läses listan på svar igenom 

och en indelning/kategorisering tas fram. Koderna skrivs sedan in framför respektive svar 

som förkortningar (Kylén 2004, s. 170). Syftet med kodningen är att hitta mönster och 

liknande svar som resulterar i att undersökningsledaren inte behöver redogöra för varje enskilt 

svar, utan istället kan redovisa svaren mer holistiskt i form av en specifik kategori (Jones, 

Brown & Holloway 2013, s. 156 ff.)  
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Under kodningsprocessen kan undersökningsledaren också anteckna intressanta iakttagelser 

från svaren som kan vara till stor hjälp för arbetet vid ett senare tillfälle (Gratton & Jones 

2010, s. 242). Denna bearbetningsmetod har använts för att koda de öppna svaren i både den 

fysiska och webbaserade enkäten. För kodningen av enkäterna har exempelvis kategorin 

”PUBLIK” använts för publikrelaterade synpunkter, ”ARRANGEMANG” för 

arrangemangsrelaterade och ”ÖVRIGT” för övriga synpunkter som inte går att placera in i 

någon av de övriga kategorierna. Svaren på frågorna har därefter sammanfattats till ett 

gemensamt svar inom respektive kategori. Nämnas bör även att antalet kategorier har varierat 

beroende på frågans art och de svar som framkommit. Under kodningsprocessens gång har 

därutöver svar som är signifikativa för sin kategori, kursiverats för att kunna utgöra viktiga 

nedslagspunkter vid ett senare skede i studien. Citat har även använts för att ge läsaren en 

indikation på hur tankegången har skett vid kategoriseringen av respondenternas svar, samt 

för att göra texten mer levande.  

3.3 Kvalitativ intervju 

En kvalitativ intervju består av en uppsättning frågor som bäst kan beskrivas som en 

intervjuguide (bilaga 3) där frågornas ordningsföljd varierar. Frågor i en kvalitativ intervju 

tenderar även att vara mer allmänt formulerade än vid strukturerade intervjuer (Bryman 2011, 

s. 206). Valet av denna insamlingsmetod baserades i stor utsträckning på att den intervjuade 

har en större frihet att utforma sina svar än vad som är fallet vid en strukturerad intervju (Op. 

Cit. s. 414 ff.). Detta möjliggjorde mer uttömmande svar och med hjälp av intervjuguiden 

kunde fokus mot studiens huvudsakliga frågeställningar bibehållas.  

En annan viktig aspekt att lyfta fram vad avser kvalitativa intervjuer är att de möjliggör för 

intervjuledaren att kompletta intervjuerna med frågor som uppkommit i samband med andra 

intervjuer (Op. Cit. s. 413). I vanliga fall sker intervjuer muntligen, i denna studie har dock ett 

annat angreppssätt använts av geografiska skäl. Det sociala mediet Facebook och dess 

chattfunktion har använts för att möjliggöra intervjuer med respondenter som befinner sig 

långt ifrån forskarnas bostadsort. På detta sätt kan en synkron intervju genomföras trots att 

intervjuledaren och den intervjuade befinner sig på olika orter. En annan fördel med att 

använda chattfunktionen är att intervjun blir transkriberad i samma stund som den genomförs 

vilket ger enorma tidsvinster, detta eftersom att i princip inget efterhandsarbete krävs.  
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De intervjuade får med detta angreppsätt möjligen också mer tid för eftertanke när denne 

svarar på frågorna i och med att personen skriver sina svar istället för att svara på frågorna 

muntligen. Detta medför att svaren troligtvis blir mer genomtänkta då det inte blir samma 

tidspress att svara snabbt för att undvika en längre tystnad. Nackdelen med denna typ av 

intervju är att kroppsspråk inte kan registreras, till viss del kompenseras detta av att de 

intervjuade har en möjlighet att uttrycka emotionella tillstånd genom ett användande av 

virtuella symboler, ”smileys”. Dessa symboler har en benägenhet att förstärka eller tydliggöra 

en känsla hos den intervjuade, men detta till trots finns det fortfarande en större risk för 

feltolkning och missförstånd när intervjun inte sker muntligen. Därav är det av yttersta vikt att 

intervjuledaren frågar den intervjuade om svaren har uppfattas på rätt sätt.  

De tilltänkta intervjuobjekten kontaktades via Facebook för att se om de var intresserade av 

att delta i en intervju, efter att de godkänt sin medverkan kontaktades de på nytt för att föreslå 

en tid och ett datum då de kunde medverka. Detta gjordes i huvudsak för att minimera risken 

för eventuella störningsmoment. Intervjuerna utfördes mellan den första och sjätte april 2013. 

Intervjuerna genomfördes med utgångspunkt från intervjuguiden där syftet med studien 

initialt förmedlades till samtliga respondenter, därefter ställdes bakgrundsfrågor för att ge en 

bakgrund av intervjupersonen. Vidare ställdes frågor om intervjupersonens allmänna åsikt om 

upplevelsen i Coop Norrbotten Arena, samt vad denne ansåg om upplevelsen idag och vad 

denne ansåg skulle kunna utvecklas framöver. Till svar som bedömdes som särkskilt 

intressanta ställdes följdfrågor för att få en mer djupgående förståelse för svaret. Slutligen 

ställdes frågan om intervjupersonen hade övriga synpunkter som inte tagits upp och om denne 

godkände att konversationen tilläts som material för studien.  

3.3.1 Urval 

Urvalsmetoden för intervjuerna är vad som kan benämnas för ett målinriktat urval, med detta 

menas att deltagarna i intervjun strategiskt valts ut för att de är relevanta för de 

forskningsfrågor som görs gällande i studien (Op. Cit. s. 392.). Urvalet genomfördes för att 

säkerställa att representanter från såväl sittplatspublik, ståplatspublik och sponsorpublik fanns 

representerade i studien.   
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3.3.2 Bearbetning av intervjuer 

En tematisering av intervjuobjektens svar har genomförts för att på ett överskådligt sätt 

redogöra för intervjuobjektens åsikter (Hassmén & Hassmén 2008, s. 114). Tematiseringen 

genomfördes med utgångspunkt i intervjuguiden och genom tematiseringen gjordes frågorna 

mer lätthanterliga för alla parter. Frågor som ställdes var direkt relaterade till studiens syfte 

och inleddes med bakgrundsfrågor för att dels göra respondenterna bekväma och för att 

samtidigt ge en bild av vem som svarat på frågorna i intervjun. Efter att bakgrundsfrågorna 

hade ställts inleddes nästa tema, vilket var frågor om hur respondenterna uppfattade 

publikupplevelsen i dagsläget, samt därtill även vad respondenterna ansågs kunde göras bättre 

för att skapa en bättre publikupplevelse. Konversationerna med intervjuobjekten har 

redigerats för att eliminera stavfel och diskussioner som inte tillhörde frågeställningarna, utan 

som var av mer allmän karaktär.  

3.4 Deltagande/naturalistisk observation 

En deltagande observation bygger på att undersökningsledaren är delaktig i de aktiviteter som 

den undersökta gruppen engagerar sig i. Undersökningsledaren försöker därmed skapa sig en 

bild om hur den undersökta gruppen beter sig i en viss miljö (Op. Cit. s. 266 ff.). En annan 

form av observation är en så kallad naturalistisk observation som mer konkret fokuserar på 

människornas naturliga miljö, såsom deras hemmiljö, arbets- eller idrottsmiljö (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 107).  För denna studie genomfördes en observation som kan betraktas som 

en kombination av ovanstående observationsmetoder. I huvudsak syftade observationen till att 

undersöka upplevelserummet Coop Norrbotten Arena och arrangemanget i sin helhet, men 

observationer av undersökningsgruppens beteende i den aktuella miljön var också någonting 

som observerades. Observationen genomfördes ostrukturerat, med det menas att inget 

observationsschema användes (Bryman 2011, s. 266 ff.).Istället gick observationen ut på att 

observera undersökningsgruppens beteende och upplevelserummet med tillhörande 

arrangemang i detalj. Observationerna dokumenterades dels genom fältanteckningar, men 

även genom inspelning och fotografier. Föremål för observation var bland annat 

upplevelserummets utseende, tillgänglighet, funktionalitet och arrangemangsspecifika 

händelser. För undersökningsgruppen observerades deras reaktioner på arrangemanget, 

bemötande från personal och andra servicerelaterade funktioner. För att täcka in så många 

dimensioner av upplevelsen som möjligt, användes även tidningar och sociala medier för att 

identifiera upplevelserelaterade synpunkter.  
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3.5 Etik 

Det finns ett antal principer som forskare måste ta hänsyn till när det gäller etiska frågor i 

samband en undersökning, Bryman (2011, s. 132 ff.), redogör för några av dem. Det finns en 

skyldighet att informera respondenterna om vad målet med studien är och vilka moment som 

ingår, därtill måste det påtalas att deltagandet är frivilligt och att respondenterna när som helst 

kan avbryta sin medverkan. Vidare är det av yttersta vikt att svaren respekteras och att inga 

obehöriga får tillgång till dessa, uppgifterna skall tillika enbart användas för den specifika 

studien (ibid.). Både i de fysiska och webbaserade enkäternas följebrev fanns målet för 

studien tydligt beskrivet. Därutöver informerades respondenterna om att de deltar frivilligt i 

undersökningen och de när som helst ägde rätt att avbryta sitt deltagande. För respondenterna 

som deltog i den fysiska enkätundersökningen, påtalades denna information även muntligen 

innan enkäten delades ut.  Likaledes fick de intervjuade respondenterna denna information 

innan frågorna började ställas via Facebookchatten, dessutom garanterades respondenterna 

total anonymitet vad avser både namn och bild. Detta var också gällande för samtliga 

respondenter som besvarat enkäterna för att säkerställa att inga svar kan härledas till en 

specifik respondent. Eftersom att den fysiska enkätundersökningen skedde i en miljö där det 

fanns många människor i omlopp fanns det inte möjlighet att sprida ut enkäterna över hela 

arenan. Detta skulle medföra en risk för att obehöriga läste respondenternas svar innan 

enkäten hunnit samlas in. Med anledning av detta inväntades alla respondenter bli färdiga 

med sin enkät som sedan överlämnades personligen till forskarna innan nästa enkät delades 

ut.  

Eftersom att studien tillämpar en kvalitativ metodologi kom respondenternas svar att tolkas 

och analyseras, därför var det nödvändigt att deltagarna i Facebookintervjuerna fick läsa och 

godkänna materialet innan det publiceras för att undvika felciteringar och missförstånd. 

Uppgifterna kommer därtill även enbart att användas inom ramen för denna studie.  
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3.6 Studiens tillförlitlighet och pålitlighet 

Studiens tillförlitlighet handlar om undersökningens resultat blir det samma om en studie 

genomförs på nytt med exakt samma forskningsprocedur (Hassmén & Hassmén 2008, s. 136). 

På detta sätt kan det granskas huruvida en undersöknings resultat är tillförlitligt (Bryman 

2011, s. 49). I en kvalitativ studie är det problematiskt att styrka tillförlitligheten, då en 

kvalitativ studie i regel är väldigt svårt att replikera. Detta har sin grund i den problematik 

som präglar den kvalitativa studiens koncept – att fokusera på djupet i respondenternas svar. 

Allt är föränderligt och det går inte att förvänta sig att en uppföljande studie kommer replikera 

ett liknande resultat. (Op. Cit. s. 352).  

Trovärdigheten hos en studie bygger på dels att undersökningen genomförs på ett sätt som 

avser att öka pålitligheten hos slutsatserna, dels också att forskaren/forskarna gör en medveten 

ansats att påvisa studiens trovärdighet (Hassmén & Hassmén 2008, s. 155). För att skapa en 

så hög trovärdighet som möjligt har denna studie tillämpat sig av metodtriangulering, där 

enkäter, intervjuer och observationer har använts. Dessa insamlingsmetoder har alla kommit 

fram till likande svar, vilket därmed ökar pålitligheten hos studiens slutsatser.  

Inom kvalitativ forskning är forskaren att betrakta som ett instrument i undersökningen, därav 

är det av ansenlig vikt att de är trovärdiga (Op. Cit. s. 158). Detta bland annat för att det finns 

en risk med subjektiviteten i en kvalitativ undersökning. Bryman (2011, s. 368), förklarar att 

kritiker är av den åsikten att kvalitativa resultat i stor utsträckning bygger på forskarnas 

osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt, samt att relationen till 

deltagarna i studien kan vara en nackdel för resultatet (ibid.). Med anledning av detta har 

forskarnas egna erfarenheter inom undersökningens område redovisats för att skapa ett 

förtroende hos läsaren och bidra till en ökad trovärdighet.  

Det är omöjligt att säga att studiens resultat är representativt för hela Luleå Hockeys publik, 

snarare är det en kvalificerad indikation. Eftersom att tolkningen av empirisk insamlad data, 

tidigare forskning och teori är baserat på en subjektiv bedömning, finns det dock en möjlighet 

för att någon annan skulle kunna göra en annan tolkning. Därför får läsaren av denna studie 

själv avgöra om studiens resultat är överförbart till andra sammanhang. En medveten ansats 

har dock gjorts för att ge tillräckliga data som underlättar för läsaren att besluta om 

överförbarheten. 
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3.7 Källkritisk reflektion 

Det finns ett antal källkritiska principer som bör tas i beaktning vid användandet av källor i en 

studie. Torsten Thurén, doktor i journalistik, benämner dessa principer för äkthet, 

tidssamband, oberoende och tendensfrihet (Thurén 2005, s. 13). Med äkthet avser han att 

källan ska vara det den utgör sig för att vara och att ingen förfalskning sker, någonting som 

Thurén dessvärre hävdar är vanligt förekommande inom vetenskapen (Op. Cit. s. 19).  

Vidare förklarar Thurén tidssambandet som den tid som gått mellan att källan uppkom till att 

den faktiskt användes. Han belyser också vikten av att källan ska vara oberoende, med det 

avser han att källan inte ska vara ett referat från en annan källa. Slutligen tar han upp 

tendensfriheten, med det avser han att det inte ska finnas skäl att tro källan är förvrängd för att 

fylla ett syfte, exempelvis ett politiskt syfte (Op. Cit. s. 13). De källor som har använts i denna 

studie har i största möjligaste mån tagits från den primära källan, detta för att säkerställa att 

ingen förvrängning av information har skett. Citaten som anges från respondenterna är helt 

fria från redigeringar och är inklistrade från det empiriska materialet. Detta har gjorts för att 

säkerställa att källorna är äkta och oberoende. Vidare har det empiriska materialet kodats i 

nära anslutning till att undersökningen genomfördes i syfte att hålla källan så aktuell som 

möjligt och inte riskera att tidssambandet orsakar feltolkningar. En medveten ansats har 

dessutom gjorts för att de litterära källorna ska vara så aktuella och relevanta som möjligt för 

studien. Det är svårt att bedöma huruvida samtliga källor är tendensfria, däremot har 

forskarna åsyftat till att välja ut så trovärdiga källor som möjligt. Detta har gjorts genom att 

författarna i huvudsak förhållit sig till vetenskapliga källor och att övriga källor primärt har 

använts för att underbygga faktauppgifter. Eftersom att såväl enkät- och 

intervjurespondenterna har anonymitetsskydd finns det således inte heller någon anledning för 

dem att uppge felaktig information som icke är tendensfria.  
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4. Empiri 
 

I detta kapitel redovisas resultaten från såväl den fysiska som den webbaserade 

enkätundersökningen. Därefter redovisas intervjuerna och den observation som gjordes av 

forskarna i Coop Norrbotten Arena.  

 

4.1 Webbenkät 

Nedan redovisas resultaten från webbenkäten, den procentuella fördelningen och exakta 

antalet svar för webbenkätens bakgrundsfrågor finns åskådliggjorda i bilaga 4, figur 1-11.  

Webbenkäten genomfördes varav 178 personer, 132 män och 43 kvinnor samt tre bortfall. Av 

dessa respondenter så var merparten anställda, resten utgjordes av studenter, egna företagare, 

pensionärer och 19 andra personer som uppgivit en annan sysselsättning som inte fanns som 

alternativ. Inga bortfall renderades för denna fråga och det är av vikt att poängtera att denna 

fråga möjliggjorde för respondenterna att välja fler alternativ än ett. Detta alternativ erbjöds 

för att det fanns en möjlighet att exempelvis studenter även kan vara anställda eller ha egna 

företag. 

Nästintill samtliga av respondenterna var av svensk nationalitet, enbart fyra respondenter 

uppgav att de hade en annan nationalitet, bland dessa återfanns turkisk, finsk och norsk, 

därutöver valde en respondent att inte svara på denna fråga. En överhängande del av 

respondenterna var bosatta i Luleå kommun, medan en tredjedel av respondenterna uppgav en 

annan bostadsort, därutöver renderades 22 bortfall för denna fråga. Det vanligast 

förekommande svarsalternativet på frågan om hur ofta respondenterna besöker Coop 

Norrbotten Arena var ”enstaka gång per säsong eller mer sällan”. Däremot var det cirka en 

tredjedel av respondenterna som uppgav att de går på varje hemmamatch, vidare har 37 

respondenter svarat att de besöker Coop Norrbotten Arena någon gång i månaden och 20 

respondenter att de besöker arenan någon gång i veckan och tre respondenter svarade att de 

aldrig har besökt Coop Norrbotten Arena. Fyra bortfall renderades i denna fråga.  
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På frågan om vem/vilka respondenterna brukar gå med när de besöker Coop Norrbotten 

Arena blev svaret att de allra flesta respondenterna brukar gå med en eller flera vänner. 

Vidare uppgav en tredjedel att de brukar gå med familjen, 36 att de brukar gå med sin partner, 

29 att de brukar gå ensamma, 26 att de brukar gå med sina föräldrar och fyra respondenter 

uppgav att de aldrig besökt Coop Norrbotten Arena. För denna fråga renderades tre bortfall. 

Även på denna fråga har respondenterna givits möjligheten att välja fler alternativ än ett. 

Majoriteten av respondenterna är på plats vid arenan cirka en timme innan matchen börjar, i 

övrigt svarade drygt hälften av respondenterna att de brukar vara på plats strax innan 

nedsläpp. Endast en liten del av respondenterna svarade att de besöker arenan två timmar 

innan match och två respondenter valde dessutom att inte svara på frågan.  

Åsikterna kring biljettpriserna går isär, drygt hälften av respondenterna ansåg att 

biljettpriserna var rimliga och den andra hälften ansåg att de var för höga, enbart en 

respondent svarade att biljettpriserna var för låga. Två respondenter avböjde att svara på 

frågan. Ungefär hälften av respondenterna har själva spelat ishockey i en förening, resterande 

hälft har svarat att de inte har gjort det och två respondenter har avböjt att svara på denna 

fråga. 

TV tycks inte inverka på hur ofta respondenterna besöker Coop Norrbotten Arena, 

majoriteten har nämligen svarat att de inte påverkas, endast en tredjedel uppgav att TV 

möjligen inverkar på deras besöksfrekvens. En respondent valde att inte svara på denna fråga. 

På den sista frågan som berörde hur respondenterna brukar ta sig till arenan svarade 

majoriteten att de brukar åka bil. Näst vanligaste alternativen var buss och till fots, vidare 

svarade tre respondenter att de brukar ta cykeln. Tre respondenter svarade att de aldrig har 

besökt Coop Norrbotten Arena och en person valde att inte svara på frågan. 
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Nedan följer en sammanställning av respondenternas svar på de frågor som tillåter öppna 

svar i webbenkäten. Svaren har kategoriserats för att underlätta för läsaren att få en mer 

överskådlig bild av respondenternas svar inom varje fråga. Respondenternas svar har ibland 

placerats i mer än en kategori.  Symbolen  markerar ny kategori.  

 

Varför går du på ishockey? 

 
 ISHOCKEY: I denna kategori har svar placerats som har en direkt anknytning till 

respondenternas kärlek för sporten. Många har svarat att de går på ishockey för att de tycker 

att det är världens roligaste sport och för att de gillar farten, spänningen och finesserna som 

sporten innehåller.  

”Jag anser att det är den mest publikfriande sporten, med sin fart, taktik, teknik, sina känslor och 

sin (oftast) gentlemanna-anda.” 

 LULEÅ: I denna kategori har svar placerats med direkt anknytning till Luleå Hockey. 

Denna kategori utgörs i huvudsak av inbitna supportrar som uttrycker sin kärlek för laget och 

vikten att stötta det lokala laget. Respondenterna uppger detta som deras huvudsakliga 

anledning att gå på ishockey.  

”Jag lever och andas för laget och har gjort detta i 20 års tid.” 

 ALLMÄNT: I denna kategori har svar av mer allmän karaktär placerats. Respondenterna i 

denna kategori lyfter i stor utsträckning fram sin kärlek till idrott som fenomen och att de på 

grund av sin idrottsentusiasm även besöker ishockeymatcher.  

”För att jag är en hopplös sportnörd som vill uppleva nervositeten och spänningen.” 

 UPPLEVELSER: I denna kategori har svar som är upplevelserelaterade placerats. Vanligt 

förekommande för respondenterna är att de poängterar vikten av en härlig inramning och en 

god stämning. Vidare framhäver respondenter ur denna kategori publikens roll som en 

avgörande faktor för en god upplevelse.  

”Publiken, stämningen, känslorna.” 
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 GEMENSKAP: I denna kategori har svar placerats som karaktäriseras av gemenskap. 

Respondenterna i denna kategori har främst betonat att de går på ishockey för att umgås och 

träffa nya människor, spendera tid med familjen och göra någonting tillsammans. 

”Ett perfekt tillfälle att umgås med familj och vänner och känna sina "norrbottniska rötter" nu 

när jag inte längre bor i norr.” 

 ÖVRIGT: I denna kategori har svar placerats som inte kan placeras i någon annan 

kategori. Några anledningar till att respondenter ur denna kategori går på ishockey är att de 

anser att man bör se sport live och inte på TV, att någon anhörig spelar i laget, för att lära av 

de bästa eller för att de arbetar ideellt under matcherna.  

”Hockey ska ses live om man bor på orten!” 

 BORTFALL: Totalt har ett bortfall renderats i denna fråga.  

	  
 

Vad förknippar du med Luleå Hockey? 

 
 ORT: I denna kategori har svar placerats från respondenter som förknippar Luleå Hockey 

med Norrbotten, Norrland och Luleå som stad. Den lokala förankringen lyfts fram och så 

även kopplingen och närheten till Finland.  

”Staden Luleå, Norrbotten, företagen i Luleå och övriga Norrbotten.” 

 KÄNSLOR: I denna kategori har svar placerats från respondenter som förknippar Luleå 

Hockey med värdeord och känslor såsom kämpaglöd, glädje, stolthet, passion, gemenskap 

och att aldrig ge upp.  

”Luleå Hockey är som en varm sommardag!” 

 SPEL: I denna kategori har svar placerats från respondenter som förknippar Luleå Hockey 

med deras sätt att spela. En del lyfter fram fart och fläkt, tuffhet och underhållande spel, 

samtidigt finns också respondenter som förknippar Luleå Hockey med tristess och dåligt 

underhållningsvärde.  

”Hårt arbetande lag som är jobbigt att möta.” 
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 TRADITION/HISTORIA: I denna kategori har svar placerats från respondenter som 

förknippar Luleå Hockey med tradition och historia, exempelvis gamla profiler såsom 

exempelvis Freddy Lindfors och Veli-Matti Ruismaa. Logotyperna ”Stålmannen” och 

”Björngapet” är också vanligt förekommande och respondenterna vill lyfta fram föreningens 

historia som en viktig byggsten.  

”Stålmannen. Tomtebloss. Björngapet. Alla gamla(och nya) hjältar.” 

 ÖVRIGT: I denna kategori har svar placerats från respondenter som förknippar Luleå 

Hockey med andra ting som inte berörs i de övriga kategorierna. Här återfinns svar som stål, 

SSAB, renar, norrsken, snö och kyla. En respondent lyfter även fram det goda bemötandet 

från föreningen då denne brutit foten.  

”En gång när jag hade brutit foten hörde jag av mig till kansliet som ordnade sittplats åt mig så 

länge som jag hade mitt gips. Trots att jag bara betalat för ett årskort, ståplats. Det gjorde mig 

oerhört glad och stolt. En klubb att skryta över som bryr sig om sina trogna supportrar.” 

 BORTFALL: Totalt har 21 bortfall renderats i denna fråga. 

  
 

Vad anser du om stämningen/upplevelsen i Coop Arena? 

	  
 POSITIVT: I denna kategori har svar placerats som är positiva till stämningen/upplevelsen 

i Coop Norrbotten Arena. Många lyfter fram att klacken är den största bidragande orsaken till 

en positiv upplevelse. Det lyfts även fram att helgmatcherna medför en bättre upplevelse än 

vardagsmatcherna.  

”Helt underbar! Den är alltid på topp! Vi har en underbar klack som jag själv står i. Vi håller 

ständigt igång och sjunger, dessutom är sittplatspubliken oftast på tå och bidrar till en god 

stämning i hallen.” 

 ALLMÄNT: I denna kategori har svar placerats av mer allmän karaktär. Här framkommer 

bland annat att respondenterna berömmer personalen som arbetar under matcherna, att de är 

trevliga och service-minded. Lagets intro får också beröm.  

”Trevliga publikvärdar. Trevlig inramning speciellt inledningen” 
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 NEGATIVT: I denna kategori har svar placerats som är negativa till 

stämningen/upplevelsen i Coop Norrbotten Arena. Många respondenter ur denna kategori 

anser att sittplatspubliken är alldeles för tyst och inte lever sig in i matchen. Det framkommer 

även att platserna nere vid rinken som allt som oftast är tomma är ett störningsmoment som 

drar ner den totala upplevelsen.  

”Totalt värdelöst arrangemang. Blir till och med sämre för varje år som går. Snart är det samma 

upplevelse som att se på tv. Om de inte fixar det innan säsongen är slut så tappar de våra 10 

årskort till nästa år.” 

 NEUTRALA: I denna kategori har svar placerats som förhåller sig neutrala, de påpekar att 

stämningen är god till och från, men att den ibland lämnar mycket att önska. Några av 

respondenterna anser att detta möjligtvis beror på motståndarlag och veckodag.  

”Alldeles för likgiltigt, tyvärr utnyttjar man inte jumbotronen och musiken nog mycket för att 

skapa en bra stämning, allt är tyvärr upp till klacken. Är klacken på bra humör är stämningen 

bra annars är upplevelsen bara upp till hur det går i matchen.” 

 ÖVRIGT: I denna kategori har svar placerats som inte har någon anknytning till övriga 

kategorier. En del respondenter anser att arrangemanget har blivit mer fokuserat mot företag 

än mot supportrarna. Andra lyfter fram att stämningen bland publiken tenderar att vara hetsig 

och att de därför väljer att stanna hemma för att inte utsätta sina barn för oroligheter. I denna 

kategori finns det också önskemål om mer pausunderhållning.  

”Jag gillar inte heller att få höra, om du inte skriker när du står på ståplats kan du gå härifrån. 

Jag tycker inte att de som hejar och skriker ska sluta men vill själv inte känna mig tvingad till 

det. Jag tror att alla som vill skrika gör det.” 

 BORTFALL: Totalt har tolv bortfall renderats i denna fråga.  
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Vad tycker du bidrar till en bra stämning/upplevelse i arenan? 

 
 PUBLIK: I denna kategori har svar placerats som framhåller publiken som den största 

stämningsskapande faktorn i samband med matcher i Coop Norrbotten Arena. De belyser 

vikten av en fullsatt arena, mycket publik, bra drag i klacken etcetera. Det framkommer även 

önskningar om att involvera sittplatspubliken ännu mer för att få den extra stämningen som 

annars bara förekommer i slutspelstider. 

”Publiken. Uteslutande publikens engagemang i matcherna. Klacken är kugghjulet som kan dra 

med hela hallen, så klacken är det absolut viktigaste för stämningen, därför bör klubben ha hög 

prioritet på Luleåfans, dess styrelse och LFs intressen.” 

 MUSIK: I denna kategori har svar placerats som lyfter fram musiken som den mest 

stämningsskapande faktorn i samband med matcher i Coop Norrbotten Arena. 

Respondenterna belyser att de vill ha mer musik och mindre reklam i spelavbrotten och det 

tycks råda meningsskiljaktigheter om vilken musik som är bra och bör spelas.  

”Musik vid avblåsning tycker jag är viktigt.” 

 ARRANGEMANG: I denna kategori har svar placerats som har en direkt anknytning till 

arenaarrangemanget. En stor del av respondenterna berömmer arrangemanget, men det 

framkommer även önskningar om mer pausunderhållning, mer anspelning på föreningens 

historia och att utnyttja jumbotronen och is-projektorn till dess fulla potential. 

”Klacken skapar bra stämning i hallen. Däremot så är det väl nästan det enda. hade gärna sett 

lite mer "half time show" kommer ihåg när man var liten och det sköts sockar ut i publiken. 

Isidor for omkring och "spexade" på isen, sjukt roligt som barn. Varför det försvann är i sig en 

gåta. Jag tyckte det bidrog en hel del till helhetsupplevelsen.” 

 SPEL: I denna kategori har svar placerats som tillskriver spelet och matchens specifika 

händelser som den huvudsakliga stämningshöjande faktorn. Hit hör bra spel, många mål och 

tacklingar, framgång för hemmalaget etcetera.  

”När spelarna kommer ut genom björngapet, men även då Luleå är inne i ett bra skede i 

matchen (då de spelar bra) eller om målvakten i Luleå gör en underbar räddning. Sist men inte 

minst när Luleå gör mål. Målsignalerna när det blir mål är väldigt bra!” 
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 ÖVRIGT: I denna kategori har svar placerats som inte går att placera i övriga kategorier. 

Här lyfts bland annat bra service hos personalen, minnesskapande aktiviteter och kortare köer 

till kioskerna som faktorer som skulle kunna skapa en bra stämning/upplevelse för besökarna.  

”Trevlig personal och lite bättre intro och något i pauserna också borde förbättras.” 

 BORTFALL: Totalt har 17 bortfall renderats i denna fråga.  

 

Finns det någonting du är missnöjd med vad avser upplevelsen i Coop 

Arena? 

 
 FACILITETER: I denna kategori har svar placerats som har en anknytning till 

faciliteterna tillhörande Coop Norrbotten Arena i stort. Många av synpunkterna behandlar 

långa väntetider i kiosker, barer och toaletter, samt att utrymmena är för trånga. Parkeringen 

är också en vanligt förekommande synpunkt där respondenterna tar upp att den är som en 

leråker, att det råder kaos efter match, tar tid att ta sig till och från etcetera. Därutöver vill 

också ett antal respondenter ur denna kategori få bort den tråkiga betongen i korridorerna och 

ersätta med bilder, kollage etcetera från föreningens historia.  

”Parkeringen före och efter match. När man ska ta sig därifrån med bil är det hopplöst dålig 

ordning. Folk kör hur som helst och det tar en evighet att ta sig ut på vägarna. Bättre sätt att 

slussa ut alla bilar från arenan är ett måste för att jag ska komma på fler matcher. Dessutom 

hade jag gärna velat se mer bilder runt om i arenan på spelare, bilder på gamla tider som ger en 

känsla av tradition när man kommer in i arenan. Det sägs ju att dem håller på att skapa just det.”  

 ARRANGEMANG: I denna kategori har svar placerats som har anknytning till 

arenaarrangemanget i stort. Vanligt förekommande åsikter är önskemål om fler 

kringaktiviteter och mer pausunderhållning, att det finns för mycket reklam och att 

jumbotronen bör användas på ett bättre sätt.  

”Periodvilan, visst, tanken är väl att man ska gå ut och köpa en hamburgare, men det är bara en 

enda lång transportsträcka för nästa period.” 
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 NEJ: I denna kategori har svar placerats som tycker att ingen förbättring behövs då de inte 

är missnöjda med någonting vad avser upplevelsen i samband med matcher i Coop Norrbotten 

Arena.  

”Nej, allting är perfekt!” 

 ÖVRIGT: I denna kategori har svar placerats som inte går att placera i någon av de övriga 

kategorierna. Majoriteten i denna kategori anmärker att priserna är alldeles för höga och att 

sittplatspubliken måste involveras mer.  

”Priserna och att barn som har funktionshinder och sitter på HK plats inte kan ta med sig en 

kompis precis som alla andra. Även vuxna med funktionshinder kan ta med sig någon men inte 

barnen.” 

 BORTFALL: Totalt har 32 bortfall renderats i denna fråga. 
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Har du något förslag på hur du skulle kunna få en bättre upplevelse i 
samband med matcher i Coop Arena? 

 

 ARRANGEMANG: I denna kategori har svar placerats som har anknytning till 

arenaarrangemanget i stort. Många av respondenterna påpekar vikten av kringaktiviteter 

under matchdag, pausunderhållning, tekningtävlingar, speedshooting och så vidare. De vill 

även att Luleå Hockey använder jumbotronen mer, samt att speakern är mer delaktig för att få 

igång sittplats, vilket skulle bidra till en ökad stämning/upplevelse i Coop Arena. De önskar 

sig även high-lights på jumbotronen från andra matcher under periodpauserna alternativt 

någon slags isunderhållning. Respondenterna vill även att man rustar upp arenans gamla del 

en aning, i synnerhet toaletterna, samt skapa en norm/kultur att alla bär på Luleås tröjor samt 

halsdukar. Ett problem som många av respondenterna trycker på är de tomma platserna längst 

ned vid rinken – deras åsikt är att föreningen antingen rear ut dessa eller bjuder in 

ungdomslag alternativt skolor.  

”Lite mer överraskningar, fler lotterier. Exempelvis "vinn en dag med LHF", "vinn en t-shirt 

som hela laget signerat", mer händelser i pauserna, 1 kaffe/läsk + bulle ska ingå i biljettpriserna. 

Försöka göra upplevelsen lite annorlunda, så att varje match inte känns lika dan under säsongen. 

Ha någon som berättar om sitt bästa Luleå Hockeyminne osv. Mer saker bör visas på 

jumbotronen under pauserna. Spendera mer tid åt Fans Corner, t.ex. intervjuer. Ta in konståkare 

som får underhålla publiken under paus, eller låt unga hockeyspelare få komma in och 

spela/leka på is i ett tag.” 

 
 FACILITETER: I denna kategori har svar placerats som har anknytning till Coop 

Norrbotten Arenas faciliteter. Respondenterna trycker på att Luleå Hockey bör göra arenan 

mer hemvänlig genom exempelvis gamla bilder på legender och aktiva spelare i korridorerna 

och i barerna, tidningsreportage, etcetera. samtidigt är respondenterna missnöjda över maten 

och matutbudet i barerna samt kötiderna till dessa. Förslag om öl-biljetter. Klagomål gällande 

parkeringen (fler platser) samt de ljudisolerande plattorna i taket är även förekommande. 

”Se till att renovera upp den "gamla" sidan med fräscha toaletter, belysning och bredare 

passager under läktarna. Sen skulle jag även vilja se något nytänkande angående snabbmaten. 

Ett café-liknande ställe som man kan sitta ner och äta en varm macka eller sallad skulle säkert 

vara uppskattat. Sen sist men inte minst för att höja stämningen i arenan, börja spela musik 

mellan nedsläppen! Det är ju stundtals knäpptyst.” 
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 PRIS: I denna kategori har svar placerats som är prisrelaterade. Det uppkommer missnöje 

bland respondenterna gällande biljettpriserna, många anser att priserna är för höga, andra vill 

ha paketpriser för exempelvis familjen då det annars blir för dyrt. Några respondenter påpekar 

att det är höga priser i barerna, både för mat och för dryck.  

”50 % billigare biljetter, jag är en vanlig arbetare med en familj på 4 personer och har inte råd 

att gå på mer matcher.” 

 MUSIK: I denna kategori har svar placerats som är relaterade till musiken i Coop 

Norrbotten Arena. Det framkommer önskemål om att exempelvis ha en DJ som står för 

musiken i avblåsningarna. Några av respondenterna beklagar sig över musiken samt att det är 

en aning för hög ljudvolym. Andra menar på att man kan se över möjligheten att ha livemusik 

- ta in trubadurer till barerna under pauser.  

”Trubadurer/band i någon av barerna. Vi saknar ju inte direkt musiker i den här staden.” 

 ÖVRIGT: I denna kategori har svar placerats som inte går att placera i övriga kategorier. 

Respondenterna påpekar att de vill kunna ta in öl under match på läktaren, samt att Luleå 

Hockey skulle kunna stötta Luleåfans då dessa står för stämningen i arenan. Många vill få 

sittplats mer involverad i matchen samt att man sänker åldersgränsen för alkohol till 18 år i 

baren.  

”Att föreningen skulle gå in och stötta Luleå fans för i nu läget är det ju de som står för 

stämningen. Utan dem hade det varit dött på läktaren.” 

 BORTFALL: Totalt har 67 bortfall renderats i denna fråga.  
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Anser du att Luleå Hockey kan göra någonting före/efter match för att öka 
din upplevelse? 

 
 ARRANGEMANG = I denna kategori har svar placerats som har en anknytning till 

arenaarrangemanget. Majoriteten av respondenterna saknar arrangemang före, under och efter 

matcherna, de menar att dessa bör vara tematiserade, samt att detta skulle bidra till en förhöjd 

upplevelse i arenan. Exempel på sådana arrangemang är livemusik, autografskrivning, high-

lights på jumbotronen, öltält intervjuer, stöttning av Luleåfans till fler tifon. Vissa skulle vilja 

att lagets tränare inklusive någon spelare skulle hålla i en presskonferens för vuxna där man 

kan ställa frågor samt att införa pyroteknik vid mål likt Frölunda. En stor besvikelse är även 

att man måste lämna arenan inom kort efter matchernas slut.  

”Ni kan ju ha någon grej för kids före match, efter är lite sent ibland. Olika menyer i 

föreningskioskerna kan vara intressant, gör även att folk skulle röra på sig mer och kanske gå 

förbi butiken. Luleåfans skulle behöva en egen shop för folk går sällan längst bak och handlar 

hos dem. De är i behov av pengar för att engagera folk. En viktig grej för att skapa intresse för 

att åka, skaffa vänner och börja våga sjunga är de billiga bortamatcherna. Om arenan är ett 

upplevelseforum som har mer att erbjuda tror jag fler folk stannar en stund. Blir också mindre 

kaos att fly platsen.” 

 FACILITETER: I denna kategori har svar placerats som har anknytning till Coop 

Norrbotten Arenas faciliteter. Respondenterna anser att Luleåfans skulle behöva en egen shop 

eftersom folk går sällan längst bak och handlar hos de (i mitten av arenan där det är mycket 

folk). Många antyder även på att parkeringsplatserna är ett stort problem, en enda stor lerpöl 

samt att det tar en oerhört lång tid att komma därifrån efter matcherna. Det som även 

framkom är att många vill kunna lämna barnen någonstans på arenan, så ett barnrum eller 

barnplatser är kanske något att införa. Respondenterna vill även ha fler priserbjudanden i form 

av kombination i kioskerna, exempelvis en hamburgartallrik och en öl för 99kr.  

“Göra det ännu smidigare att ta sig till/från arenan när det gäller färdvägar, parkeringar osv. Ifall 

det inte blir allt för stort intäktstapp så kanske man ska ta bort kostnaden för att parkera bilen. 

När man kommer in i arenan kan man bli hälsad välkommen och bjuden på ett matchprogram. 

Det bör gå att baka in i biljettpriset, utan att höja allt för mycket.” 
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 ÖVRIGT: I denna kategori har svar placerats som inte går att placera i övriga kategorier. 

En respondent ville få information i förtid om det skulle bli fullsatt eller inte, en annan vill se 

att Luleå Hockeys spelare och ledning medverkar i någon slags kampanj mot homofobi eller 

rasism.  

“Någon gång emellanåt borde spelarna och föreningen uttala sig mot rasism, sexism och 

homofobi, då skulle jag bli glad. Kanske de kunde köra med en skylt mot rasism inför varje 

match.” 

 BORTFALL: Totalt har 120 bortfall renderats i denna fråga.  

 
 

Vad skulle få dig att komma oftare till Coop Arena? 

 
 ARRANGEMANG = I denna kategori har svar placerats som har anknytning till 

arenaarrangemanget. Respondenterna vill gärna se att det går direktbussar in till staden, att det 

är fler familjedagar och att det händer något före, under och efter matcherna. Många av 

respondenterna påpekar också att man ska fokusera på barnen, göra de nöjda för att detta 

skulle generera att deras föräldrar kommer.  

”Ett mervärde förutom hockeyn, att jag får uppleva mer känslor än bara det själva spelet och 

klacken kan prestera. Luleå måste kvalitetssäkra upplevelsen så att lägsta nivån blir högre. Nu 

går man jäkligt irriterad från arenan vid förlust för man har inget annat som väger upp det.” 

 PRIS: I denna kategori har svar placerats som är relaterade till åsikter om pris. Många av 

respondenterna är besvikna över priserna i allmänhet och anser att de bör sänkas en aning. De 

anser att Luleå Hockey skulle få fler besökare under matcherna, speciellt veckomatcherna. Att 

Luleå Hockey inte har priser anpassade efter studenters ekonomi är också en besvikelse bland 

respondenterna. Det framkommer även att respondenterna eftersträvar billiga 

familjebiljetter/kort samt platser avsedda för familjer. Även biljettpaket och biljettkampanjer 

är två önskemål bland respondenterna.  

”Biljettpriserna har höjts och det gör att man inte har möjlighet att komma lika ofta på matcher. 

De som bestämmer biljettpriserna gör att arenan står halvtom i många matcher.” 
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 ÖVRIGT: I denna kategori har svar placerats som inte går att placera i de övriga 

kategorierna. De flesta av respondenterna har svarat att de bor långt bort från Luleå och att de 

av den anledningen inte kan komma oftare. Övriga respondenter har svarat att de redan går på 

alla matcher de kan.  

”Bodde jag i Luleå eller dess närhet skulle jag gå på alla hemmamatcher, bor i Karlstad o 

försöker se dem någon gång under säsongen varje år.” 

 BORTFALL: Totalt har 18 bortfall renderats i denna fråga.  

 

Vad skulle få dig att komma mindre ofta till Coop Arena? 

 
 PRIS: I denna kategori har svar placerats som anser att en prishöjning skulle vara den 

största anledningen till färre besök i Coop Norrbotten Arena.  

”Höjda priser, då är det kört för Luleå.” 

 SPEL: I denna kategori har svar placerats som är relaterade till spelet på isen. 

Respondenterna framhåller att tråkig, defensiv ishockey kan bidra till att de väljer att inte 

besöka Coop Norrbotten Arena. En del respondenter skulle troligtvis också göra färre besök 

om Luleå Hockey degraderades till en lägre division eller uppvisade dåliga idrottsliga resultat.  

”Dålig hockey eller att laget åker ur.” 
 
 ARRANGEMANG: I denna kategori har svar placerats som har en koppling till 

arenaarrangemanget. Respondenterna är av den åsikten att arrangemanget bör utvecklas och 

att man inte ska fastna i gamla ”hjulspår”. Samtidigt finns det även en motpart som inte vill se 

en överdriven modernisering och jippon, dessa hävdar att traditionen och historian är 

viktigare.  

”Att man fastnar i gamla inkörda spår som funkar vad gäller arrangemang bl.a. fortsätta våga 

vara nytänkande och utveckla konceptet efter dagsläget, inte fastna i gamla inkörda spår som 

tjuriga norrlänningen tycker fungerar.” 

”En överdriven modernisering av klubben. Klart att man måste utveckla klubben konstant, men 

en av Luleå Hockeys styrkor har alltid varit tradition...” 
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 INGENTING: I denna kategori har svar placerats som inte har någonting som skulle göra 

att de besöker Coop Norrbotten Arena mer sällan.  

”Ingenting, jag går på alla matcher” 

 ÖVRIGT: I denna kategori har svar placerats som inte går att placera i övriga kategorier. 

Många respondenter uttrycker sin irritation på såkallade plastklappor som en del andra arenor 

använder sig av. Många hävdar att de skulle kunna avstå från samtliga matcher om dessa 

infördes i Coop Norrbotten Arena. Oroligheter på läktaren, fylla och oordning är andra 

aspekter som också lyfts fram i denna kategori, så även dåligt bemötande från personalen.  

”Plastklappor, då dyker jag aldrig upp igen!” 

 
 BORTFALL: Totalt har 58 bortfall renderats i denna fråga.  
 
 

 

Övriga upplevelserelaterade synpunkter? 

 
 ARRANGEMANG: I denna kategori har svar placerats som har anknytning till 

arenaarrangemanget. Respondenterna har kommit med förslag på fansträffar med spelare och 

ledare för att få lära känna personerna bakom laget. Ett återinförande av hockeyorgel tas 

också upp, samt videoskärmar runt läktaren som de har i NHL. En respondent ville också att 

intervjuer gjordes med hemmaklacken och att en slutspelslåt togs fram till nästa säsong. 

”Det är dags att Luleå flyttar fram sina positioner likt den med införandet av björnhuvudet. Är 

det inte på tiden Luleå Hockey som första förening har lite mer fansträffar där ALLA spelare är 

med och inte bara en, två seniorspelare plus en bunt juniorer som fyller ut. Det är för fansens 

skull man har dessa träffar då unga och gamla fans får träffa spelare, snacka lite, äta och umgås 

under ett par timmar en matchfri dag. Där kan man få köpa souvenirer och få de signerade av 

sin eller sina favoritspelare. Ta bilder med dem eller bara kolla in hur dessa stålmän ser ut utan 

sina skydd. Vid säsongsslut då spelet är över har man en utförsäljning av gångna säsongens 

souvenirer till riktig reapris med alla spelare på plats för att chansen till att få träffa sina 

favoriter och chans att ta farväl av de som eventuellt lämnar laget av olika anledningar. Detta 

finns i NHL och jag har varit på en sådan träff. Där var det full access till samtliga spelare och 

det var imponerande att se hur proffsiga de var.” 
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 FACILITETER: I denna kategori har svar placerats som har anknytning till faciliteterna i 

Coop Norrbotten Arena. Många respondenter tar upp parkeringen som ett problem, att 

tillgängligheten måste bli bättre och att fler parkeringsvakter bör finnas. En önskan om bättre 

rapportering om resultat från övriga matcher lyftes också fram.  

”Skaffa fler vakter till parkeringen så man inte blir av med extraljusen!” 

 NEJ: I denna kategori har svar placerats som inte har övriga synpunkter.  

”Nej, jag har inga övriga synpunkter.” 

 ÖVRIGT: I denna kategori har svar placerats som inte kan placeras i övriga kategorier. 

Respondenterna ur denna kategori vill ha mer jordnära personal, trevligare vakter och större 

uppskattning mot de ideellt arbetande människorna. En saftblandare på taket av Coop 

Norrbotten Arena som blinkar när Luleå Hockey gör mål kom också på tal.  

”Luleå Hockey (de som jobbar, företräder) måste bli mer jordnära. Tänka på att - vad kan vi 

göra för dig! ödmjukhet, lyssna, var ett föredöme, vilja sälja om det inte finns 10 biljetter men 

försök sälj 9 eller 8, eller 10st utsprida platser, visa att man bry sig och vill hjälpa kunden. Säger 

man att man ska ringa upp så gör man det. Är det någon som har haft säsongkort i flera år och 

inte förlängt men ring då och fråga om det har glömts bort eller om det är nått man inte är nöjd 

med. Då känner sig kunden speciell och det vinner Luleå Hockey på.” 

 BORTFALL: Totalt har 114 bortfall renderats i denna fråga.  
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4.2 Fysisk enkät 
Nedan redovisas resultaten från den fysiska enkäten som innehöll samma frågor som 

webbenkäten. Den procentuella fördelningen och exakta antalet svar för webbenkätens 

bakgrundsfrågor finns åskådliggjorda i bilaga 5, figur 12-22.  

Den fysiska enkäten genomfördes av 34 personer, könsfördelningen blev 24 män och tio 

kvinnor. Inga bortfall renderades för denna fråga. Respondenternas sysselsättning utgjordes 

framförallt av anställda, endast en liten del uppgav att de var egna företagare, pensionärer och 

studenter. Majoriteten av respondenterna har angivit att de har svensk nationalitet, tre 

respondenter har angivit att de har en annan nationalitet, dessa är samtliga från Finland. Lite 

mer än hälften av respondenterna är boende i Luleå kommun, resterande del har uppgivit att 

de bor på annan ort.  

Merparten av respondenterna besöker Coop Norrbotten Arena någon gång per säsong eller 

mer sällan. Vidare svarade nio respondenter att de gör ett besök någon gång i månaden och 

åtta respondenter att de går på varje hemmamatch. Endast ett fåtal svarade att de besöker 

arenan någon gång i veckan eller att det var deras första besök i Coop Norrbotten Arena. 

Vanligtvis går respondenterna med en eller flera vänner när de besöker arenan och en 

tredjedel uppgav att de går med sin partner. Enstaka respondenter svarade att de brukar gå 

själva, med sin familj eller med någon annan. För denna fråga gavs möjligheten att välja fler 

än ett svarsalternativ.  

På frågan om hur lång tid innan respondenterna brukar vara på plats vid arenan var det allra 

vanligaste svaret att de brukar anlända cirka en timme innan match. Nio respondenter svarade 

att de är på plats cirka två timmar innan och åtta respondenter svarade att de brukar vara på 

plats strax innan nedsläpp. Exakt hälften av respondenterna ansåg att biljettpriserna var för 

höga, varvid den andra hälften ansåg att biljettpriserna låg på en lagom nivå.  

Merparten av respondenterna har själva spelat ishockey i en förening, enbart 12 respondenter 

svarade att de inte hade gjort det. TV tycks inte inverka på hur ofta respondenterna besöker 

Coop Norrbotten Arena, en överhängande majoritet av respondenterna svarade nämligen nej 

på denna fråga. Vanligaste alternativet till färdmedel till arenan var precis som i webbenkäten 

bil, näst vanligaste svarsalternativet var buss och ett fåtal valde att cykla.  
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Nedan följer en sammanställning av respondenternas svar på de frågor som tillåter öppna 

svar i den fysiska enkäten. Svaren har kategoriserats för att underlätta för läsaren att få en 

mer överskådlig bild av respondenternas svar inom varje fråga. Respondenternas svar har 

ibland placerats i mer än en kategori.  Symbolen  markerar ny kategori.  

 

Varför går du på ishockey? 

 
 ISHOCKEY: I denna kategori har svar placerats som har en direkt anknytning till 

respondenternas kärlek för sporten. Många har svarat att de går på ishockey för att de tycker 

att det är världens roligaste sport och för att de gillar farten, spänningen och finesserna som 

sporten innehåller.  

”Jag har ett genuint hockeyintresse och älskar upplevelsen.” 

 LULEÅ: I denna kategori har svar placerats med direkt anknytning till Luleå Hockey. 

Denna kategori utgörs i huvudsak av inbitna supportrar som uttrycker sin kärlek för laget och 

vikten att stötta det lokala laget. Respondenterna uppger detta som deras huvudsakliga 

anledning att gå på ishockey.  

”Det är den bästa sporten och Luleå är ljuset i höstmörkret.” 

 ALLMÄNT: I denna kategori har svar av mer allmän karaktär placerats. Respondenterna i 

denna kategori lyfter i stor utsträckning fram sin kärlek till idrott som fenomen och att de på 

grund av sin idrottsentusiasm även besöker ishockeymatcher.  

”Jag tycker det är roligt med sport.” 

 
 UPPLEVELSE: I denna kategori har svar som är upplevelserelaterade placerats. Vanligt 

förekommande för respondenterna är att de poängterar vikten av en härlig inramning och en 

god stämning. Vidare framhäver respondenter ur denna kategori publikens roll som en 

avgörande faktor för en god upplevelse.  

”Jag tycker det är bra underhållning.” 
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 GEMENSKAP: I denna kategori har svar placerats som karaktäriseras av gemenskap. 

Respondenterna i denna kategori har främst betonat att de går på ishockey för att umgås och 

träffa nya människor, spendera tid med familjen och göra någonting tillsammans.  

”För att nätverka och synas med företaget.” 

 ÖVRIGT: I denna kategori har svar placerats som inte kan placeras i någon annan 

kategori. Anledningarna till att respondenterna ur denna kategori går på ishockey är att för att 

den ena arbetar ideellt under matcherna och den andre går för att få se Brynäs.  

”Jag gör det för att jag jobbar i Coop Arena.” 

 
 BORTFALL: Inga bortfall renderades i denna fråga.  

 
 

Vad förknippar du med Luleå Hockey? 

 
 ORT: I denna kategori har svar placerats från respondenter som förknippar Luleå Hockey 

med Norrbotten, Norrland och Luleå som stad. Den lokala förankringen lyfts fram och så 

även kopplingen och närheten till Finland.  

”Hjärta, 100 % Norrbotten och bra hockey.” 

 KÄNSLOR: I denna kategori har svar placerats från respondenter som förknippar Luleå 

Hockey med värdeord och känslor såsom kämpaglöd, glädje, stolthet, passion, gemenskap 

och att aldrig ge upp.  

”Vilja, engagemang, styrka, betyder mycket för Luleå/Norrland.” 

 SPEL: I denna kategori har svar placerats från respondenter som förknippar Luleå Hockey 

med deras sätt att spela. En del lyfter fram fart och fläkt, tuffhet och underhållande spel, 

samtidigt finns också respondenter som förknippar Luleå Hockey med tristess och dåligt 

underhållningsvärde.  

”Oftast bra spel, kämpaglöd och tränare.” 

 
 
 
 
 



Upplev	  Luleå	  Hockey	  -‐	  Publikupplevelser	  i	  Coop	  Norrbotten	  Arena	  

	   54	  

 ÖVRIGT: I denna kategori har svar placerats från respondenter som förknippar Luleå 

Hockey med andra ting som inte berörs i de övriga kategorierna. Här återfinns svar som att 

respondenterna förknippar Luleå Hockey med att föreningen är välskött och att det i Luleå 

Hockey finns en stark hockeykultur.  

”Ordning och reda, stabil ekonomi.” 

 BORTFALL: Totalt har fem bortfall renderats i denna fråga. 

  
 

Vad anser du om stämningen/upplevelsen i Coop Arena? 

	  
 POSITIVT: I denna kategori har svar placerats som är positiva till stämningen/upplevelsen 

i Coop Norrbotten Arena. Många lyfter fram att klacken är den största bidragande orsaken till 

en positiv upplevelse. Det lyfts även fram att helgmatcherna medför en bättre upplevelse än 

vardagsmatcherna.  

”Kanon! Supporterklacken är grym och björnhuvudet är riktigt häftigt.” 

 NEGATIVT: I denna kategori har svar placerats som är negativa till 

stämningen/upplevelsen i Coop Norrbotten Arena. Många respondenter ur denna kategori 

anser att sittplatspubliken är alldeles för tyst och inte lever sig in i matchen. Det framkommer 

även arrangemanget lämnar en del att önska.  

”Jag hade förväntat mig mer faktiskt.” 

 BORTFALL: Totalt har sju bortfall renderats i denna fråga.  

 
 

Vad tycker du bidrar till en bra stämning/upplevelse i arenan? 

 
 PUBLIK: I denna kategori har svar placerats som framhåller publiken som den största 

stämningsskapande faktorn i samband med matcher i Coop Norrbotten Arena. De belyser 

vikten av en fullsatt arena, mycket publik, bra drag i klacken etcetera.  

”När publiken är med.” 
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 ARRANGEMANG: I denna kategori har svar placerats som har en direkt anknytning till 

arenaarrangemanget. Respondenterna framhäver vikten av kringarrangemang och god tillgång 

till mat och dryck.  

”Bra möjlighet till kaffe, bar, mat, mycket folk.” 

 SPEL: I denna kategori har svar placerats som tillskriver spelet och matchens specifika 

händelser som den huvudsakliga stämningshöjande faktorn. Hit hör bra spel, många mål och 

tacklingar, framgång för hemmalaget etcetera.  

”Luleå spelar en bra hockey.” 

 BORTFALL: Totalt har fem bortfall renderats i denna fråga.  

 

Finns det någonting du är missnöjd med vad avser upplevelsen i Coop 
Arena? 

 
 FACILITETER: I denna kategori har svar placerats som har en anknytning till 

faciliteterna tillhörande Coop Norrbotten Arena i stort. Respondenterna som placerats i denna 

kategori anmärker huvudsakligen på långa kötider.  

”Långa kötider, logistiken är undermålig. Skilj på kontant och kortbetalning, skilj på öl och 
drinkar. Snabbkassa för öl, kontant.” 

 
 ARRANGEMANG: I denna kategori har svar placerats som har anknytning till 

arenaarrangemanget i stort. Respondenternas åsikter i denna fråga rör avsaknaden av 

kringarrangemang och för högt ljud i arenan.  

”Dåligt med kringarrangemang” 

 NEJ: I denna kategori har svar placerats som tycker att ingen förbättring behövs då de inte 

är missnöjda med någonting vad avser upplevelsen i samband med matcher i Coop Norrbotten 

Arena.  

”Nej, jag är nöjd som det är.” 

 

 

 



Upplev	  Luleå	  Hockey	  -‐	  Publikupplevelser	  i	  Coop	  Norrbotten	  Arena	  

	   56	  

 PUBLIK: I denna kategori har svar placerats med anknytning till publikens uppförande. 

Respondenterna i denna kategori har anmärkt på en hestig stämning i publiken.  

”Hetsig publik.” 

 BORTFALL: Totalt har 13 bortfall renderats i denna fråga 

 

Har du något förslag på hur du skulle kunna få en bättre upplevelse i 
samband med matcher i Coop Arena? 

 
 ARRANGEMANG: I denna kategori har svar placerats som har anknytning till 

arenaarrangemanget i stort. Många av respondenterna påpekar vikten av kringaktiviteter 

under matchdag, och pausunderhållning.   

”Pausunderhållning/spännande tävlingar.” 

 NEJ: I Denna kategori har svar placerats från respondenter som inte har några förslag på 

hur Luleå Hockey skulle kunna skapa en bättre upplevelse i samband med matcher i Coop 

Norrbotten Arena.  

”Nej, det är bra.” 

 BORTFALL: Totalt har 17 bortfall renderats i denna fråga.  

 

Anser du att Luleå Hockey kan göra någonting före/efter match för att öka 
din upplevelse? 

 
 ARRANGEMANG = I denna kategori har svar placerats som har en anknytning till 

arenaarrangemanget. Respondenterna anser att de skulle vilja få en mer personlig koppling till 

spelare och ledare i laget, de vill se fler intervjuer och information i pauserna.  

”Kanske göra något för att veta mer om spelarna i Luleå.” 
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 NEJ: I denna kategori har svar placerats från respondenter som anser att det inte finns 

någonting som Luleå Hockey kan göra före/efter match för att öka deras upplevelse.  

”Nej, det är bra som det är.” 

 BORTFALL: Totalt har 20 bortfall renderats i denna fråga.  
 

 

Vad skulle få dig att komma oftare till Coop Arena? 

 
 PRIS: I denna kategori har svar placerats som är relaterade till åsikter om pris. Många av 

respondenterna är besvikna över priserna i allmänhet och anser att de bör sänkas en aning. Det 

framkommer även att respondenterna eftersträvar billiga familjebiljetter/kort samt platser 

avsedda för familjer. 

”Fler bra erbjudanden i samband med matchen.” 

 NEJ: I denna kategori har svar placerats från respondenter som anser att det inte finns 

någonting som skulle göra att de besökte Coop Norrbotten Arena mer sällan.  

”Jag går redan på varje match.” 

 BORTFALL: Totalt har 16 bortfall renderats i denna fråga.  

 
 

Vad skulle få dig att komma mindre ofta till Coop Arena? 

 
 PRIS: I denna kategori har svar placerats som anser att en prishöjning skulle vara den 

största anledningen till färre besök i Coop Norrbotten Arena.  

”Högre biljettpriser.” 
 
 ÖVRIGT: I denna kategori har svar placerats som inte går att placera i övriga kategorier. 

Dessa respondenter betonar att oroligheter på läktaren och dåligt bemötande från personalen 

skulle kunna bidra att de gjorde färre besök.  

”Om det är allmänt stökigt och störigt.” 
 

 BORTFALL: Totalt har 14 bortfall renderats i denna fråga.  
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Övriga upplevelserelaterade synpunkter? 

 
 ÖVRIGT: I denna kategori har svar placerats som är av övrig karaktär. Respondenterna i 

denna kategori anser att fler vakter bör införas på parkeringen och att ett större matutbud 

borde införas.  

”Jag tycker det bör finnas fler vakter på parkeringen, tråkigt att bli av med extraljusen...” 

 BORTFALL: Totalt har 32 bortfall renderats i denna fråga.  
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4.3 Kvalitativ intervju 

I detta kapitel sammanställs samtliga tre intervjuer. Inledningsvis har en bakgrund för 

respektive respondent presenterats för att ge en bild av vem som svarat på frågorna, därefter 

redogörs respondenternas åsikter om publikupplevelsen idag och vad de anser kan göras 

bättre. För att underlätta för läsaren och för att studien ska förhålla sig till de 

forskningsetiska principerna kommer respondenterna benämnas R1, R2 och R3.  

Respondent 1 

Bakgrund 

R1 bor och arbetar i Luleå och besöker Coop Norrbotten Arena fem till sju gånger per säsong. 

Via sitt jobb har R1 ett säsongskort, vilket medför att R1 inte har någon åsikt avseende 

biljettpriserna. I sällskap brukar R1 ha med sig antingen sin partner eller några vänner och de 

brukar anlända strax före nedsläpp. Det vanligaste trasportmedlet som R1 använder sig av för 

att ta sig till arenan är med buss. R1 upplever inte att TV har någon särskilt stor inverkan på 

hur ofta R1 besöker Coop Norrbotten Arena och R1 har inte spelat ishockey för någon 

förening. 

Nuläget 

R1 är av den åsikten att infrastrukturen kring arenan inte är den bästa. 

”Vägarna är inte planerade efter den belastning som blir under matcherna, så det tar väldigt lång 

tid att ta sig ut när man parkerat vid arenan. Dessutom blir parkeringen full relativt omgående, 

så då försöker man parkera en bit bort, men då får man ju också gå en bit. Bussarna kan inte 

heller hålla tidtabellen på grund av förstoppning i trafiken.” 

R1 är överlag nöjd med arenaarrangemanget och tycker att introt är roligt och underhållande, 

R1 anser också att personalen har ett väldigt gott bemötande, dock anser R1 att det ibland blir 

mycket folk som begränsar tillgängligheten i arenan.  

”Det är bara väldigt mycket folk som gör det svårt att navigera sig igenom stället och 

exempelvis ta sig en öl i baren, för där blir det proppfullt ganska omgående.” 
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Framtiden  

R1 uppfattar mängden folk på samma ställe som ett problem och skulle vilja ha fler 

samlingsytor där Luleå Hockey kan anordna aktiviteter som gör att alla inte trängs på samma 

ställe.  

”Om jag fick leka med tanken skulle man kanske kunna skapa mer gemenskap genom att ha fler 

ytor för mindre aktiviteter, eller exempelvis försäljning av souvenirer under pauserna. Jag hade 

nog köpt en souvenir om jag påmindes om det varje gång jag köpte en korv eller motsvarande.” 

Respondent 2 

Bakgrund 

R2 bor och arbetar i Piteå och besöker Coop Norrbotten Arena cirka tio gånger per säsong. I 

sällskap har R2 främst sin bror, men även sina barn som följt med ett antal gånger. Eftersom 

att R2:s arbetsgivare har en loge i Coop Norrbotten Arena har R2 även medverkat på ett antal 

möten där. Vanligtvis brukar R2 anlända en och en halv timme före nedsläpp, och allt som 

oftast reser R2 med bil. R2 upplever inte att TV har någon inverkan på hur ofta R2 besöker 

Coop Norrbotten Arena, snarare ser R2 det som ett nyttigt komplement. R2 har spelat 

ishockey i sina yngre år.  

Nuläget 

R2 är av den åsikten att Luleå Hockey gör ett bra arbete med sin hemsida och sin Facebook 

för att bygga upp stämningen inför matcherna. R2 upplever dock att köerna till kioskerna är 

alldeles för långa men poängterar att publikupplevelsen generellt är bra, i synnerhet Fans 

corner.  

”Positiva saker tycker jag är att man använder hemsidan och Facebook för att bygga upp 

stämningen inför matcherna, med intervjuer och information om vad som kommer att ske i 

hallen på matchdagen (tifon, trubadurer etc.). Fans Corner efter matcherna är ett genidrag - 

ungarna älskar det. Att få träffa några av spelarna och få autografer är stort. Även bra att det 

filmas och läggs ut på hemsidan de gånger man inte kan vara där själv.” 
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Eftersom att R2 är förälder och brukar ta med sig sina barn till matcherna tillfrågades R2 om 

det kändes tryggt för R2 att ta med sig sina barn.  

 
”Ja det gör det. Undviker såklart "vattenhålen", men det är gott om vakter och annat seriöst folk 

i hela arenan så jag är inte orolig. Enda nackdelen är att språket från framförallt vissa herrar på 

sittplats (!) inte alltid passar barnöron, även om ungarna tycker det är kul.” 

Framtiden 

Även om R2 generellt är nöjd med publikupplevelsen finns det ett antal saker som R2 vill 

lyfta fram som skulle kunna bidra till att R2:s publikupplevelse blev ännu bättre. Detta 

inkluderar bland annat paketpriser för familjer och en mer involverad sittplatspublik.  

 
”Klacken kanske kunde presentera sig och sina ramsor lite bättre, typ skriva in texterna i 

matchprogrammet så att även folk på sittplats känner att de kan sjunga med. Tycker överlag att 

stämning på sittplats kan bli bättre. I övrigt är priset på biljetterna det som måste förändras om 

man ska lyckas fylla hallen på fler matcher än de mot SAIK. Det finns tydligen familjebiljetter 

till varje match, men dessa måste köpas på plats i Luleå. Det är svårt att få till praktiskt för mig. 

Vet inte varför de inte kan säljas via Ticnet, det går ju ändå inte att kontrollera att det är en 

familj som köper biljetterna förrän de kommer till hallen på matchdagen. En annan liten detalj 

är att jag önskar att man kunde köpa vatten utan bubblor.” 

Respondent 3 

Bakgrund 

R3 bor och arbetar i Luleå och går på i stort sätt samtliga matcher under säsongen. R3 går 

oftast på matcherna med sina vänner och är på plats ungefär en timme innan nedsläpp, när R3 

var yngre brukade R3 däremot vara på plats upp till tre timmar innan nedsläpp. Till arenan tar 

sig R3 oftast med buss eller till fots. R3:s uppfattning om biljettpriserna är att de ligger på en 

rimlig nivå, i synnerhet på ståplats, dock anser R3 att de nedersta raderna i arenan bör vara 

gratis eller kosta omkring 50kr för att arenan ska få mer publik på matcherna. I och med att 

R3 går på samtliga matcher påverkar heller inte TV på R3:s besöksfrekvens.  
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Nuläget 

R3 anser att priset på öl bör vara billigare innan matcherna så att folk dricker ölen i arenan 

istället för i staden som R3 upplever situationen i dagsläget. Vidare anser R3 att Luleå 

Hockey bör se över barerna för att servera ölen snabbare. R3 anser också att timingen på 

musiken i arenan kan förbättras avsevärt och att parkeringens säkerhet bör ses över.  

”Bättre timing på musiken så att de inte spelas när fansen sjunger så att det blir lättare att bygga 

upp en stämning i hallen, annars kan man ju lika gärna sitta hemma, det är ju därför man är där 

och inte i soffan.” 

Framtiden 

R3 har ett antal förbättringsåtgärder som R3 vill lyfta fram, bland annat alternativ på hur man 

kan minska kötiderna i barerna samt hur man kan förbättra faciliteterna utanför själva 

spelplanen.  

”Jag skulle föreslå ett annat system för öl-pumparna där ölen pumpas in underifrån med ett 

speciellt glas, tror att några NHL-lag använder sig av det systemet, mycket effektivt. Sen så 

skulle jag även vilja att Luleå Hockey satte upp tidsklockor i barerna och i rökrutan där man ser 

hur mycket tid det är kvar av pausen, även ett tak över rökrutan skulle vara bra. Därutöver anser 

jag att man bör bättra på säkerheten på parkeringen där alla blir bestulna på extraljusen, inte så 

bra reklam...” 
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4.4 Deltagande/naturalistisk observation 

Nedan följer en sammanställning av det som observerades i Coop Norrbotten Arena den 2a 

februari 2012. Det som redovisas är upplevelserummets utseende, tillgänglighet och 

funktionalitet, vidare redovisas även arrangemangsspecifika händelser och reaktioner från 

undersökningsgruppen.  

Coop Norrbotten Arena (se bild 1, bilaga 6) är byggd i fyra plan och har en stor grusparkering 

utanför. På taket av arenan sitter en stor stålbalk som var upplyst med lila lampor under 

kvällen. Denna stålbalk är iögonfallande och syns på långt avstånd. Vid ankomst till Coop 

Norrbotten Arena genomfördes en rundtur som innefattade arenans mest väsentliga 

utrymmen. Eftersom att tillträde till hela arenan hade möjliggjorts av Luleå Hockeys ledning 

kunde flera iakttagelser göras under matchdagen som inte hade varit möjliga med en vanlig 

biljett till matchen. 

Initialt observerades entréplanet varifrån besökaren kan ta sig till arenans samtliga utrymmen. 

I anslutning till entrén observerades kiosker, souvenirshop (se bild 2, bilaga 6), fans corner (se 

bild 3, bilaga 6), informationsdisk (se bild 4, bilaga 6), en bar och ingång till huvudläktaren. 

Utrymmet är stort och rymligt och det finns en del mingelytor med bord i nära anslutning till 

kioskerna och barerna. Om man som besökare från entrén går i högervarv runt arenan 

kommer man till den del av arenan som inte är ombyggd. Kiosker och en bar av det enklare 

slaget observerades och utrymmet där var inte lika rymligt som vad som var fallet för arenans 

övriga utrymmen. Från den gamla delen var det inte möjligt att ta sig vidare runt arenan åt 

båda hållen, detta med anledning av ett stort skynke som fungerade som en slags barriär (se 

bild 5, bilaga 6). Anledningen till att denna del var avskärmad beror på troligtvis att spelarnas 

och domarnas omklädningsrum återfinns bakom skynket. Den andra långsidan tillhör arenans 

ombyggda del och innehöll fler möjligheter till mat och dryck. Väggarna in emot läktarna var 

rödmålade (se bild 6, bilaga 6) och gav ett gladare intryck än den gamla delens väggar, dock 

var det väldigt sparsamt med dekorationer på väggarna runt om i arenans korridorutrymmen, 

det som fanns var mestadels reklamskyltar. Dessutom var kabelstegar, ventilationsrör och 

liknande väl synligt i arenans samtliga utrymmen, detta gav en slags känsla av en 

industrilokal. En rolig detalj var de papperskorgar som återfinns runt om i arenan som har 

utseendet av en matchtröja från övriga Elitserielag med texten ”sopor” (se bild 7, bilaga 6), 

dock uppfattades att dessa papperskorgar var få till antalet.  
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Den nedre delen av kortsidan mitt emot entrén var helt avsatt för ståplatspublik (se bild 8, 

bilaga 6), hela läktaren var avsedd för detta ändamål och publiken där utgjordes främst av 

supportrar från Luleåfans. På de övre planen i arenan återfanns bland annat restauranger där 

man hade väldigt bra platser, dessa möjliggjorde att man som åskådare både kunde äta och se 

matchen samtidigt (se bild 9, bilaga 6). Dessa restauranger är tre till antalet och erbjuder ett 

bredare matutbud än kioskerna. På övre plan fanns därutöver sponsorutrymmen, (se bild 10, 

11, 12 och 13, bilaga 6) de hade bland annat en egen bar där de fanns möjlighet att sitta ner 

och diskutera matchen och eventuella affärsrelationer. Det fanns också en bastuloge där 

besökarna erhöll en morgonrock, detta möjliggjorde att de kunde basta och se matchen 

samtidigt och även utnyttja alternativen i sponsorbaren.  

Spelplanen var centralt placerad i arenan (se bild 14 och 15, bilaga 6) och det var god sikt från 

samtliga platser, förutom de som var placerade längst ner vid sargen, dessa hade begränsad 

sikt och gapade tomt under hela matchen (se bild 16, bilaga 6). En annan sak som noterades 

var att arenans innerväggar var gråmålade och ökade intrycket av en industrilokal. 

Innan matchen satte igång skedde ett intro i samband med att hemmalaget gjorde entré på 

isen, ett stort björnhuvud hissades ner, ljuset släcktes och musiken gick igång. Åskådarna, 

som för dagen beräknades till ett antal på 5393 personer, applåderade i takt till musiken och 

välkomnade sitt lag in på isen. Hemmalagets förstakedja presenterades och varje spelare hade 

sin egen låt som spelades när deras namn ropades upp av arenans speaker. I pauserna skedde 

ingen pausunderhållning överhuvudtaget, det enda som hände var att höjdpunkter från övriga 

matcher och reklam visades på jumbotronen. En del av publiken gick ut i pauserna för att 

bland annat gå på toa och handla i kioskerna och barerna. Många satt ändå fortfarande kvar på 

sina platser och inväntade att den cirka 15 minuter långa pausen skulle ta slut. Köerna till 

kiosker, toaletter och barer var långa och det märktes på publiken att det var ett 

irritationsmoment, i synnerhet i arenans gamla del. Matutbudet var begränsat och bestod i 

huvudsak av snabbmat, godis och dryck och enbart huvudkiosken hade vegetariska alternativ. 

Toalettutrymmena hade ett alldagligt utseende och lämnade en del att önska.  
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Det var begränsat med kringaktiviteter både innan, under och efter matchen. Däremot hade 

Luleå Hockey arrangerat ”Ladies Night” för första gången för att få fler kvinnor att vilja gå på 

matchen och bli intresserade av ishockey, publiken verkade tycka att det var ett lyckat 

initiativ. I pauserna genomfördes utlottningar av diverse priser där vinnarna kunde hämta ut 

priserna i souvenirshopen, publiken uppmanades även att delta i det så kallade ”50/50”-

lotteriet där hälften av pengarna går till föreningen och hälften går till en enskild vinnare i 

publiken. På olika ställen runt om i arenan fanns det även möjlighet att satsa pengar på 

matchutgången, en funktion som tillhandahölls av Svenska Spel.  

Efter matchen samlades många kring det område som kallas för ”Fans corner”, i synnerhet var 

det främst barn som stod och inväntade att två spelare ur hemmalaget skulle komma ut och 

svara på personliga frågor, skriva autografer och hälsa på publiken. Detta var någonting som 

verkade väldigt omtyckt av publiken då det gav dem en möjlighet att få lära känna spelarna 

lite bättre.  För de vuxna i publiken gavs möjlighet att medverka på så kallad ”After hockey”, 

det innebar att publiken gavs möjlighet att sätta sig i baren, prata om matchen och lyssna på 

en trubadur som fanns på plats i arenan. Den arbetande personalen i arenan hade ett vänligt 

bemötande och inga klagomål kunde identifieras av forskarna. Människorna verkade glada 

när de gick hem från arenan och inget bråk och stök observerades under besöket. Detta kan 

säkerligen bero på matchresultatet som blev 5-1 i hemmalagets favör. 
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5. Analys och tolkning 
 

I detta kapitel analyseras ämnesområdets tidigare forskning i relation till studiens empiriska 

data, detta för att göra en analytisk bedömning av det som anses mest relevant för att svara 

till studiens syfte. Den empiriska datan har sorterats in i kategorier som motsvarar den 

tidigare forskningens huvudområden: Sinnesmarknadsföring och arenaatmosfär, tematiserig 

och arenan som ett andra hem samt kommersialisering.  

 

Studiens syfte ligger till grund för detta kapitel: 

Syftet med denna studie är att undersöka vad Luleå Hockeys åskådare anser om 

publikupplevelsen i Coop Norrbotten Arena i dagsläget och vad - om alls något - de anser 

kan göras för att skapa en mer tillfredsställande upplevelse.  

5.1 Sinnesmarknadsföring och arenaatmosfär 
 
Mycket av det som respondenterna har svarat i såväl enkäter som intervjuer och som 

forskarna har observerat går att relatera till vad Pine och Gilmore (1998, s. 101 ff.), samt Lee. 

S et al. (2012) har skrivit om sinnesmarknadsföring. Många svar har en direkt koppling till 

människans fem sinnen, syn, smak, lukt, känsel och hörsel. Dessa sinnen är också vad som 

skapar en god arenaatmosfär, enligt Yoshida och James.  

Det gick att utläsa ur det empiriska materialet att en stor del av stämningsskapandet i arenan 

tillskrevs publiken och hemmaklacken. Dessa tillmötesgår dels sinnet hörsel, men även det 

visuella då en välbesökt arena bidrar till en bättre helhetsupplevelse. Det gick att urskilja att 

ramsor, tifon och applåder var viktiga stämningsfaktorer enligt respondenterna, faktorer som 

påverkar människans sinnen. Hörseln involveras inte enbart med ljudet från publiken, utan 

även från musiken i arenan. Flera respondenter har även uttryckt en önskan om livemusik, 

vilket kan betraktas som att behovet av att involvera sinnet hörsel, inte är helt uppfyllt. Det 

gick också att identifiera att de visuella intrycken har en betydande inverkan på publikens 

helhetsupplevelse, dels vad avsåg spelet som pågick på isen, men även faciliteternas utseende, 

tillgänglighet och arenadesign. Respondenterna har uppgett att den gamla orenoverade delen 

av arenan gav ett tråkigare intryck, observationerna konstaterade även att utrymmena var 

sparsamt utsmyckade. De rödmålade väggarna i den renoverande delen av arenan förhöjde det 

visuella intrycket, vilket även papperskorgarna med Elitserielagens motiv gjorde. 
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Smaksinnet aktiveras främst i pauserna och det tycks finnas ett visst missnöje från 

respondenternas sida vad avser kioskernas utbud som främst består av snabbmat. 

Observationerna bekräftade respondenternas åsikter och konstaterade att det inte fanns några 

vegetariska alternativ i mer än en av kioskerna. Vidare kan det ur det empiriska materialet 

konstateras att de långa kötiderna kan riskera att delar av publikens smaksinne inte aktiveras. 

Sinnena för känsla och lukt är möjligen svårare att tillfredsställa inom arenamiljön, bestående 

minnen i form av souvenirer, matchprogram, flaggor och etcetera skulle kanske kunna 

användas för att tillfredsställa sinnet känsla. Ingen av respondenterna har anmärkt någonting 

på luktsinnet, inte heller har observationerna lett till någon notis angående detta. 

Några respondenter uttryckte en önskan om att Luleåfans skulle ha en egen shop i anslutning 

till ståplats, detta för att de på så vis skulle ha bättre tillgänglighet till att handla souvenirer. 

Att spelarna erbjuder autografskrivning och intervjumöjlighet i Fans Corner gav också 

publiken en möjlighet att ta med sig något fysiskt hem från arenan, vilket går att koppla till 

sinnet känsel. Dessutom erbjöd Fans Corner en så kallad social interaktion. Sociala 

interaktioner är vad Lee. S et al. (2012) anser bidrar till en mer minnesvärd upplevelse, 

oavsett hur matchen slutar (ibid.). 

Yoshida och James (2010, s. 338 ff.) har undersökt ett fenomen som de väljer att benämna för 

arenaatmosfär, denna atmosfär utgörs av bland annat ljud, lukt, publik, belysning och musik. 

Dessa får möjligen betraktas som närbesläktade med sinnesmarknadsföringen, då exempelvis 

belysning kan relateras till ett visuellt intryck och musiken till ett auditativt. Ur 

webbenkäterna gick det att utläsa att respondenterna ansåg att sittplatspubliken inte var 

tillräckligt engagerad, vilket kan bidra till en sämre arenaatmosfär, detta för att såväl de 

visuella och auditativa intrycken kan påverkas på ett negativt sätt. Andra faktorer som riskerar 

att påverka atmosfären negativt som framkommit ur den empiriska undersökningen var 

avsaknaden av pausunderhållning, en hetsig stämning bland publiken, långa kötider och 

införande av såkallade plastklappor. R1 framförde också i intervjun att infrastrukturen kring 

arenans parkering drog ner helhetsintrycket. Parkeringen nämndes även frekvent i 

enkätundersökningen då respondenter ansåg att det tog för lång tid att ta sig därifrån, att 

säkerheten var låg och att den vid dåligt väder blev närmast kaosartad på grund av all lera. 

Observationerna som genomfördes av forskarna stärker ovanstående resonemang, det var 

påtagligt att kötiderna var ett stort problem, en stor del av publiken valde att inte lämna sina 

platser just för att de ansåg att det inte fanns tid att handla, gå på toaletten etcetera.  
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Respondenterna gav också åsikter som kan förknippas med positiva atmosfäriska faktorer, hit 

hör önskemål om tidsangivelser under paus för att veta när spelet börjar återigen, detta 

framkom under intervjun med R3. R3 gav även förslaget om ett nytt system för ölpumparna 

som R3 sett användas i NHL. Därutöver gick det att urskönja ett tydligt mönster från 

respondenternas svar i enkätundersökningen att fler sociala interaktioner, som bidrar till att 

man som besökare får lära sig mer om personerna bakom laget, efterfrågas. Även sociala 

interaktioner som innebär intervjuer med personer ur hemmaklacken kom på tal i 

webbenkäten. Problematiken kring en oengagerad sittplatspublik ansåg R2 delvis kunde lösas 

genom att klackens ramsor skrevs in i matchprogrammet för att sittplatspubliken enklare 

kunde hänga med. Andra faktorer som berörts i undersökningen är en önskan om bättre 

uppföljning av resultaten från övriga matcher och fler samlingsytor för publiken för att 

stimulera gemenskap och sociala interaktioner.  

5.2 Tematisering och arenan som ett andra hem 

Pine och Gilmores (1998, s. 101 ff.) forskning antyder att för att få ut så mycket så mycket 

som möjligt av sin sinnesmarknadsföring, bör sinnena kommunicera samma erbjudande, detta 

för att kunden så snabbt som möjligt ska förstå erbjudandet. Detta gör man enklast genom vad 

de benämner för en tematisering som mer konkret innebär att sinnena syn, lukt, känsel, smak 

och hörsel har en koppling till Luleå som ishockeyklubb. Det gick att urskilja en mängd 

respondenter som i undersökningens webbenkät ansåg att föreningen bör anspela mer på 

klubbens tradition och historia, vidare framgick det att respondenterna förknippade Luleå 

Hockey med bland annat björnar och stålindustri. Observationerna ledde inte fram till någon 

identifikation av en medveten tematisering, vilket också gick att urskilja i båda 

enkätundersökningarna. Färgerna rött, svart och gult användes sparsamt och få tecken på 

kopplingar till föreningens historia uppmärksammades i arenan. Observationerna identifierade 

däremot synliga kabelstegar, gråa utrymmen, ventilationsrör etcetera som skulle kunna vara 

en medveten eller omedveten koppling till stadens stålindustrier.  
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Charlestons studier (2009, s. 144 ff.) visar att det finns indikationer på att personer förknippar 

arenan med personliga minnen och upplevelser, det tycks även vara så att många tillskriver 

arenan ett lika stort värde som sitt eget hem. Hennes resultat visar behovet av mer forskning 

kring att låta supportrarna vara delaktiga i utsmyckandet av arenan i syfte att skapa en 

personlig identitet. Även Wakefield och Sloan (1995, s. 153 ff.) anser att arenadesign är 

viktigt och de belyser att flera organisationer börjar inse möjligheterna med den typen av 

utvecklingsarbete. 

Det uppmärksammades under observationerna att sponsorerna i Coop Norrbotten Arena gavs 

denna möjlighet, då de själva fick inreda sina loger för att motsvara deras verksamhets 

attribut. Däremot sågs en brist på den övriga publikens involverande i arenadesignen och 

många respondenter har även uttryckt missnöje över bristen av historiska och 

tradtionsbetingade kopplingar i arenans utseende. Exempelvis framgick det ur den empiriska 

undersökningen att bilder på gamla legendarer, kopplingar till Luleå som ishockeyklubb och 

upprustning av den gamla delen av arenan med mera var sådant som en stor del av 

respondenterna ville se mer av. Charlestons studie (2009, s. 144 ff.) visar att det är viktigt för 

åskådarna att känna tillhörighet och platsengagemang, vilket även den empiriska 

undersökningen i denna studie kan bekräfta då många respondenter ville lyfta fram 

gemenskapen som en betydande faktor för att göra flera besök.  

5.3 Kommersialisering 

Det framgick i den empiriska undersökningen att atmosfären tycktes vara bättre under 

helgmatcherna, detta beroende på bland annat mer publik. Detta går att relatera till det som 

Peterson (2005, s. 3 ff.) skriver om kommersialisering inom idrotten, där matcherna sprids ut 

över veckans alla dagar i syfte att inbringa ett större ekonomiskt kapital. Peterson menar att 

det finns stora pengar inom idrott och underhållning, idrotten har blivit föremål för 

vinstgivande verksamhet. Det gick att utläsa ur båda enkätundersökningarna att det fanns 

många respondenter som ansåg att priserna var för höga och att de vid en eventuell 

prishöjning väljer att inte besöka Coop Norrbotten Arena, det framgick även att 

respondenterna efterfrågade paket- och studentpriser.  
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Lundberg (2009, s. 204) vill understryka att större fokus mot underhållningsorienterade 

åskådare snarare kan minska besöksfrekvensen ytterligare. Yoshida och James (2010, s. 338 

ff.) är inne på samma spår och menar att kärnprodukten inte får begränsas på bekostnad av 

underhållningen, utan kombineras tillsammans med atmosfären för att skapa en 

helhetsupplevelse. Ur den empiriska undersökningen gick det också att finna respondenter 

som hellre ville se en större anknytning till tradition och historia än modernisering och fler 

jippon, vilket styrker en del av den tidigare forskningens resonemang. Det ska dock inte 

förglömmas att det även fanns en stor del respondenter som ville ha mer jippon och 

kringaktiviteter för att komplettera kärnprodukten.  

För att summera ihop ovanstående analys kan det vara av vikt att återkoppla till Petersons 

(2005, s. 3 ff.) resonemang kring att arenaidrotten är profitabel. Genom att utnyttja de 

möjligheter som arenan som forum kan ge, däribland skapande av upplevelser och 

identifikationsobjekt för varumärket, kan det fastlås att det finns mycket pengar att hämta om 

man som organisation är villig att lyssna på sina besökare och har en vilja att utvecklas. Som 

Clemes et al. (2011, s. 381) visar i sin studie är det essentiellt att bland annat erbjuda 

besökarna bra mat och dryck, interaktioner mellan spelare och åskådare samt god tillänglighet 

och atmosfär för att skapa en positiv helhetsupplevelse för publiken, en helhetsupplevelse 

som publiken är beredd att betala för. Ser man dessutom tillbaka på Pine och Gilmores (1998, 

s. 101 ff.) fyrfältsmodell blir det tydligt att det finns många olika faktorer som påverkar 

helhetsupplevelsen och att ett skapande av upplevelser är mer komplext än vad det först 

förefaller att vara.  
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6. Slutsats 
 

Intentionen med detta kapitel är att presentera resultatet av vår undersökning och besvara 

studiens syfte. Vi redogör för vår kontribution till det teoretiska området som studien syftar 

till och därefter presenteras förbättringsförslag och det vi anser vara intressanta möjligheter 

till fortsatta studier. Kapitlet avslutas med ett efterord.  

 

6.1 Slutsatser 
 
Med syftet i åtanke: ... att undersöka vad Luleå Hockeys åskådare anser om 

publikupplevelsen i Coop Norrbotten Arena i dagsläget och vad - om alls något - de anser 

kan göras för att skapa en mer tillfredsställande upplevelse, redogör vi nedan för våra 

slutsatser.  

Vi kan konstatera att Luleå Hockeys åskådare berörs av upplevelserna som skapas i Coop 

Norrbotten Arena, många är positiva och förknippar föreningen med bland annat glädje, 

tradition, historia, passion och kärlek. Det finns däremot saker som Luleå Hockey skulle 

kunna göra bättre för att i en större utsträckning tillfredsställa sina åskådare. Genom att lyssna 

på och ta del av vad Luleå Hockeys åskådare har för åsikter har vi fått många intressanta 

synpunkter som också renderat i potentiella förbättringsförslag. Det går även att konstatera att 

de olika metodgreppen kommit fram till liknande resultat, även om intervjuerna visserligen 

lyfter olika synpunkter, så reflekterar de svaren från enkätundersökningarna.  

Åskådarna är av den åsikten att Luleå Hockeys matcharrangemang inleds med ett högklassigt 

intro, men att kvaliteten på arrangemanget sedan stagnerar i och med bristen på 

kringaktiviteter före, under och efter match. I pauserna upplever åskådarna problem med 

långa kötider till såväl toaletter, barer och kiosker, en del åskådare väljer dessutom att stanna 

kvar på sina platser för att slippa trängas utanför läktarna. Publikens delaktighet under match 

är bristfällig men kan förbättras genom att involvera sittplatspubliken i en större utsträckning, 

hemmaklacken drar enligt respondenterna ett väldigt tungt lass för att skapa stämning i arenan 

i nuläget. De tomma raderna längst ner kring sargerna är också ett stort irritationsmoment hos 

respondenterna.  
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Sociala interaktioner såsom Fans Corner är mycket uppskattade, så även temadagar som 

”Kidz day” och ”Ladies Night” som bidrar till en ökad delaktighet och gemenskap. 

Respondenterna framför även att Luleå Hockey är duktiga på att bygga upp stämningen innan 

match med intervjuer och reportage via sociala medier, samtidigt som det också finns 

önskemål om att få veta mer om lagets spelare och ledare via exempelvis fansträffar.  

Infrastrukturen och funktionaliteten har fått utstå kritik, i synnerhet den gamla orenoverade 

delen av arenan. Kombinationen av trånga utrymmen och långa köer framkallar besvär hos 

åskådarna och många uttrycker sin frustration angående detta. Åsikter om maten kom också 

fram, respondenterna vill se ett bredare matutbud som inte enbart innefattar snabbmat. Det går 

också att konstatera från denna studie att parkeringen är ett stort problem, på vintrarna blir 

parkeringen en leråker, bilarna blir kalla och det tar lång tid att komma ut på vägarna. 

Dessutom upplever en del respondenter att säkerheten på parkeringen inte är den bästa då de 

blivit bestulna på sina extraljus.  

I förhållande till biljettpriserna tyder vårt empiriska material på att många åskådare inte anser 

sig få den upplevelse de betalar för, många är missnöjda med prissättningen och säger sig 

även kunna avstå besök helt och hållet vid eventuella prishöjningar. Därmed måste Luleå 

Hockey erbjuda en större upplevelse för att tillfredställa sina åskådare och motivera sitt pris. 

En del respondenter har exempelvis uttryckt en önskan om att inkludera en dryck och ett mål 

mat i biljettpriset, vilket även skulle minska kontanthanteringen och kötiderna. Även om 

Luleå Hockey kan göra mycket för att erbjuda en mer tillfredsställande upplevelse för sina 

åskådare, är det viktigt att poängtera att det är en fin balansgång mellan upplevelse och 

överdriven modernisering som tar fokus ifrån kärnprodukten. Samtidigt så är alla 

utvecklingsförslag en fråga om ekonomiskt kapital och tidsresurser som kan innebära att goda 

idéer trots allt inte blir till realitet. 
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6.2 Förbättringsförslag  
 
I det empiriska materialet och i slutsatserna finns det olika förslag på hur Luleå Hockey kan 

skapa en mer tillfredsställande upplevelse för sina åskådare. Med bakgrund av studien har vi 

även några egna idéer som kommer att presenteras för Luleå Hockey, vi har valt att redogöra 

för några av dem i detta kapitel. Många respondenter har upplevt en avsaknad av historia och 

tradition i arenan, många har även uttryck att den gamla delen av arenan har en sämre 

standard än den renoverade delen. Med detta i åtanke tänkte vi att det finns utrymme för att 

tematisera den gamla delen genom att medvetet låta den vara gammal och anspela på 

föreningens tradition och historia.  

Vi anser att utrymmena kan dekoreras i retrostil med gamla logotypen, legendarer på 

väggarna, föreningens färger, tomteblosstifon etcetera. Därtill skulle Luleå Hockey kunna 

göra någonting kreativt av att ventilationsrör, kabelstegar etcetera finns synliga genom att 

ytterligare koppla till stadens stålindustrier och den gamla logotypen ”stålmannen”. Korven 

skulle kunna serveras i pappersservetter, drycken i pappmuggar med den gamla logotypen och 

arenans förra namn ”Delfinen” skulle kunna återanvändas vid entrén till denna läktarsektion. 

Denna form av restaurering är troligtvis mer kostnadseffektiv än om Luleå Hockey skulle 

restaurera denna del till samma standard som är rådande i arenan i övrigt. 

Vi har också insett att sinnena lukt och känsel är svåra att tillfredsställa i en arenamiljö och 

har därför funderat på möjliga lösningar för dessa sinnen. Ett förslag vi har är att sätta upp en 

fondvägg som illustrerar Luleå Hockeys omklädningsrum. I anslutning till denna fondvägg 

har vi tänkt att Luleå Hockey kan ha rekvisita till hands som ger besökarna möjlighet att klä 

sig som en spelare och ta en bild framför denna fondvägg. Besökaren får på detta sätt ett roligt 

minne och någonting konkret att ta med sig hem från upplevelsen i arenan som också 

stimulerar känselsinnet. Luktsinnet är svårare att stimulera medvetet och ingenting som vi tror 

är av intresse för Luleå Hockey i dagsläget.  
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6.3 Förslag till framtida forskning 

Vår förhoppning var att denna studie skulle bidra med ny kunskap till det akademiska tomrum 

inom idrottsvetenskapen som finns vad avser idrott och upplevelser, men även utgöra en 

språngbräda emot fortsatt forskning och möjliggöra fortsatt utveckling av publikupplevelser 

för Luleå Hockeys verksamhet. Upplevelsefältet inom svensk ishockey är synnerligen 

outforskat och vi har kommit till insikt under processens gång att vi enbart har skrapat på ytan 

inom det här området. Det skulle exempelvis kunna gå att studera hur Luleå Hockey mottagit 

och implementerat resultaten i denna studie, ett annat alternativ skulle kunna vara att enbart 

fokusera på sponsorupplevelsen som till stora delar skiljer sig ifrån den ordinarie publiken. 

Vidare så är ishockeyn en mansdominerad idrott, därav vore det intressant att se om kvinnor 

besöker ishockeyevenemang av andra anledningar än män samt om de har samma syn på 

upplevelser. I denna studie svarade exempelvis fler kvinnor än män att de gick på hockey för 

gemenskapens skull, för att träffa likasinnade och umgås med familj och vänner. Ytterligare 

ett alternativ skulle vara att undersöka fler föreningar och kanske även göra en komparativ 

studie för att sedan jämföra om publikens åsikter stämmer överrens eller går isär oberoende 

om vilken arena som studeras. Vi vill också säga att det hade kunnat gå att använda andra 

typer av metodinsamlingar än de vi använde oss av, exempelvis skulle telefonintervjuer 

istället för intervjuer via Facebook vara ett annat alternativ.   

6.4 Efterord 
 
I slutskedet av en uppsats ter det sig naturligt att diskutera huruvida någonting kunde ha gjorts 

annorlunda eller inte. I och med att arbetet har en stark anknytning till Luleå Hockey går det 

givetvis att diskutera hur överförbart denna studies resultat är i förhållande till liknande 

sammanhang. Då studien i mångt och mycket är baserad på vår subjektiva tolkning av 

respondenternas svar är det för oss svårt att bedöma huruvida resultaten är överförbara eller 

inte. Ett mer generellt resultat skulle kunna uppnåtts om vi valt att studera fler föreningar, 

detta hade däremot medfört ett mer omfattande arbete som på den här nivån inte skulle vara 

hanterbart. Vi uppmanar dock till fortsatt forskning inom detta område och ser gärna en 

komparativ studie av en annan svensk ishockeyförening där resultaten jämförs mot denna 

studies resultat.  
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Vårt val att använda oss av metodtriangulering anser vi har varit essentiellt för denna studies 

pålitlighet, framförallt eftersom vi enbart undersökt en förening. Resultaten som har 

framkommit ur enkäter, intervjuer och observationer har haft en bra samstämmighet, vilket är 

glädjande för oss då det ökar sannolikheten för att vår analys och tolkning har substans. En 

studie av det här slaget är svår att genomföra då det finns många faktorer som kan påverka 

resultaten, exempelvis matchens påverkan på enkätsvar samt tidspress under intervjuer och 

enkätundersökningar. Med facit i hand känner vi ändå att vi valt det bästa tillgängliga 

angreppssättet och känner oss nöjda med det som vi kan presentera.   

Vi har valt att redovisa allt empiriskt material ifrån enkäterna, även om allting inte har 

analyserats. Vi är medvetna om att kapitlet empiri skulle kunna förkortas utan att ta med den 

informationen, men samtidigt anser vi att det kan vara värdefull information för dels Luleå 

Hockey, men även för andra läsare av denna studie som antingen är intresserade av resultaten 

eller som har för avsikt att göra en liknande studie. Med den motiveringen har vi valt att ha 

med samtliga kategoriseringar för samtliga frågor i enkätundersökningens empiriska del. 

Bakgrundsfrågorna med dess tillhörande diagram har inte presenterats i avsikt att göra någon 

djupare analys, utan finns snarare där för att ge en bild av respondenterna som deltagit i 

undersökningen. Vidare vill vi också betona att kategorierna i analysen ska betraktas utan 

inbördes ordning då alla bidrar likvärdigt till helhetsupplevelsen.  

Avslutningsvis vill vi berätta att vi under processens gång blivit många kunskaper rikare och 

att vi har haft en stor personlig vinning i att skriva denna uppsats. Initialt diskuterade vi 

författare emellan varför vissa människor går på idrottsevenemang och varför vissa andra inte 

gör det. Efter att ha arbetat med denna uppsats har vi fått en större förståelse för fenomenet 

upplevelser och dess komplexitet vilket sedermera har lett till att våra diskussioner är än mer 

omfattande idag. Vi kan konstatera att denna uppsats har varit en upplevelse i sig, vi åkte tåg i 

44 timmar inom loppet av tre dagar enbart för att kunna genomföra denna studie. Det var en 

lång, spännande och samtidigt givande resa som la fundamentet till det du som läsare håller i 

idag. Vi har haft många roliga stunder under tiden vi har skrivit och vi hoppas att det slutliga 

som presenterats är dig som läsare till gagn och att du förhoppningsvis tagit del av ny kunskap 

eller åtminstone börjat reflektera till fenomenet upplevelser inom idrotten.  
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Bilaga 1 - Fysisk enkät 



 

 

 



 

 

 



 

	  



Bilaga 2 - Webbenkät 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



Bilaga 3 - Intervjuguide 
Intervjuguide för publikundersökningen i Coop Norrbotten Arena.  

Inledning:  
 
* Antyd vad vi är intresserade av att få reda på 
 
Anonymitetsskydd:  
 
* Inga respondenter kommer att kunna kännas till med namn eller bild 
* Ingen annan än vi kommer att få läsa hela den transkriberade intervjun.  
 
Bakgrundsfrågor: 

* Sysselsättning 
* Nationalitet/bostadsort 
* Har de själv spelat ishockey  
* Varför går du på ishockey? 
* Hur ofta personen besöker personen Coop Norrbotten Arena 
* Vem brukar de gå med 
* Hur långt innan brukar de vara där 
* Vad tycker de om biljettpriserna 
* Inverkar TV på deras besöksfrekvens 
* Hur brukar de ta sig till Coop? 
 

Respondenternas åsikt i stort:  

* Om du fritt fick berätta vad du anser om upplevelsen i Coop Arena idag, vad skulle du säga 
då?  

 
Nuläget:  
 
* Missnöjd/nöjd - utveckla (avseende föreningen, upplevelsen, övrigt etcetera.)  

 
Framtiden: 

* tycker du att det finns något som Luleå Hockey kan förbättra? Om så, vad? 

 
Övrigt:  

* Finns det något annat personen vill tillägga som denne tycker är viktigt 

 

 



Bilaga 4 - Procentuell fördelning, webbenkät 
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Bilaga 5 - Procentuell fördelning, fysisk enkät 
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Bilaga 6 - Bilder 

Bild 3 - Fans Corner 

Bild 4 - Informationsdisk vid entrén 
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Bild 5 - Orenoverad del av arenan + skärmvägg (markerad med pil) 
 

Bild 6 - Rödmålad vägg i den renoverade delen av arenan 
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Bild 7 - Papperskorg med motiv från motståndarlag (HV71) 
 

Bild 8 - Ståplatsläktare (markerad med pil) 
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Bild 9 - Restauranger med insyn mot plan (markerad med pilar) 

Bild 10 - Sponsoryta 
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Bild 11 - Sponsoryta med matchtröjor och flaggor 

Bild 12 - Vy från sponsoryta 
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Bild 13 - Logeplan 

Bild 14 - Spelplan långsida 
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Bild 15 - Spelplan kortsida 

Bild 16 - Tomma rader vid marknivå (markerad med pil) 
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