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Förord  
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Abstract 

 

The purpose of this thesis is to analyse different types of service offerings at a Swedish sporting 

event to see if customer satisfaction is created, based of the customers expectations. Men and 

women are divided into different customer groups to see if there is a disparity in sex related to 

the different service offerings accessibility, staff, seat comfort and atmosphere. The study has 

a quantitative approach and a survey was designed, data was collected from 87 spectators which 

consisted of 47 men and 40 women at an ishockey event in Sweden. The results is presented in 

two analyzes where the first is to see if there is a positive or negative relationship between 

selected service offerings and customer satisfaction, the second analysis is to see if there is a 

difference between men and women in customer satisfaction related to selected service 

offerings. The findings show a positive relationship between selected service offerings and 

customer satisfaction. However, there is no difference between men and women in customer 

satisfaction related to the service offerings accessibility, staff, seat comfort and atmosphere at 

a sporting event. This article contributes to a conflicting discussion in previous research linked 

to service offerings at a sporting event and differences between men and women.  

 

Keywords  

Sport event, Customer satisfaction, Expectations, Service, Gender, Accessibility, Staff, Seat 

comfort and Atmosphere. 
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Förklaringar av nyckelbegrepp 
 

Här följer ett avsnitt av nyckelbegrepp som är centrala för uppsatsen och förklaringarna ska 

ge läsaren en bättre förståelse. 

 

Kundnöjdhet - Innebär i vilken grad kunden är nöjd med ett eller flera kringserviceerbjudanden. 

 

Förväntningar - Om förväntningarna överensstämmer eller överträffas bildas kundnöjdhet. 

Begreppet förväntningar används som ett mätinstrument för kundnöjdhet.  

 

Kön - De kön som studeras i studien är män respektive kvinnor.   

 

Kringserviceerbjudanden - Begreppet inkluderar serviceerbjudandena tillgänglighet, personal, 

åskådarplats samt stämning och det är de serviceerbjudanden som ett sportevent erbjuder utöver 

idrotten.  

 

Tillgänglighet - Det studien inkluderar i begreppet tillgänglighet är arenans fysiska 

tillgänglighet. Hur enkelt och smidigt det är att ta sig till arenan.  

 

Personal - Det studien avser med personal är arenapersonalens hjälpsamhet, tillgänglighet till 

personal samt personalens informationsöverföring.  

 

Åskådarplats - Det studien avser med åskådarplats är platsens rymlighet, platsens sikt till 

matchen samt platsens bekvämlighet. 

 

Stämning - Det studien avser med stämningen är, publikens engagemang, musiken som spelas 

under eventet, speakern (kommentatorn) samt publikantalet på eventet. 
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1. Introduktion  

Detta avsnitt kommer ge en bakomliggande introduktion till problematiken kring kundnöjdhet 

och skillnader mellan män och kvinnors kundnöjdhet på svenska sportevent. Inledningsvis 

förklaras relationen mellan kringserviceerbjudanden och kundnöjdhet. Vidare skapas en 

överblick över de hittills upptäcka skillnader i kundnöjdhet hos män och kvinnor för att sedan 

mynna ut i studiens syfte och frågeställningar. 

 

Ett krav för en organisations överlevnad menar Fečiková (2004) är att organisationer som 

verkar i omgivningar med hög konkurrens tvingas bli mer kundorienterade. Sportindustrin i 

Sverige är en bransch som drabbats av sjunkande publiksiffror de senaste åren. Exempelvis har 

högsta ishockeyligan i Sverige SHL, haft sjunkande publiksiffror de senaste säsongerna (SHL, 

2017). Även Sveriges högsta fotbollsdivision Allsvenskan har samma problem (Allsvenskan, 

2017). Detta skulle kunna vara ett tecken på kundmissnöjdhet och skulle kunna innebära ett hot 

mot idrottsorganisationers existens. För att undvika missnöjda kunder förklarar González 

Menorca, Fernándes-Ortiz, Guadalupe, Fuentes Lombardo och Clavel San Emeterio (2016) att 

organisationer bör vara kundorienterade även Yoshida och James (2010) menar att 

organisationer måste sträva efter kundnöjdhet för att bevara sina kunder. 

 

Fečiková (2004) förklarar hur viktigt det är att organisationer förstår kundernas behov. Under 

ett sportevent är det därför viktigt att veta vad som leder till kundnöjdhet. Detta är information 

som organisationers ledning behöver identifiera för att kunna rikta sitt fokus åt rätt håll och 

därmed nå ekonomisk framgång i idrottsorganisationen. Yoshida och James (2010) förklarar 

att serviceerbjudanden är centralt för organisationers existens på den konkurrenskraftiga 

marknaden. Att olika typer av kringserviceerbjudanden är en viktig faktor för ett lyckat 

sportevent diskuteras ofta i tidigare forskning.  

 

Enligt Bodet och Bernache-Assollant (2009) kan service kategoriseras till två kategorier inom 

sportevent, dessa två kategorier är kärnservice och kringserviceerbjudanden. Enligt Leeuwen, 

Quick och Daniel (2002) är inte kärnservice och kringserviceerbjudandens bidrag till 

kundnöjdhet redovisat inom sport management litteraturen, dock är det säkerställt att båda har 

en samvariation med kundnöjdhet. Första kategorin kärnservice är enligt Bodet och Bernache-

Assollant (2009) det som är idrottsrelaterat, exempelvis att se laget spela, kvalitén på spelet och 

få uppleva idrottsstjärnor. Vi anser att kärnservicens relation med kundnöjdhet inte är intressant 

för denna studie på grund av att det saknas en direkt koppling till marknadsaktiviteter och 

därmed det företagsekonomiska ämnet. Kringserviceerbjudanden är den andra kategorin och 

enligt Bodet och Bernache-Assollant (2009) inkluderar det idrottsorganisationens erbjudande 

utöver det sportsliga. Kringserviceerbjudande inkluderar ett antal olika erbjudanden som 

flertalet forskare tidigare undersökt och vilken samvariation dessa haft på kundnöjdhet. Vanligt 

förekommande serviceerbjudanden som identifierats är renlighet på arenan, personalens 

bemötande, åskådarplats, stämningen på arenan, scoreboard, tillgänglighet, kioskens utbud, 

utbudets kvalité, socialisation och lagets maskot. Tidigare forskning påstår att dessa 

kringserviceerbjudanden är en stor anledning till att publiken upplever kundnöjdhet på 
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sportevent (Leeuwen et al., 2002). Uppsatsen skiljer sig mot tidigare studier genom att den 

bidrar med ett resultat om hur samvariationen mellan kringserviceerbjudanden och kundnöjdhet 

ser ut på sportevent i Sverige. Vi undersöker även skillnaden mellan män och kvinnors 

kundnöjdhet i förhållande till dessa kringserviceerbjudanden. 

  

De kringserviceerbjudanden som vi valt att fokusera på i uppsatsen är återkommande i tidigare 

forskning som berör området kundnöjdhet på sportevent. Det är även erbjudanden som samtliga 

i publiken på något sätt kan relatera till. De kringserviceerbjudanden som uppsatsen ska studera 

är tillgänglighet, personal, åskådarplats samt stämning. Wakefield, Blodgett och Sloan (1996) 

har diskuterat tillgänglighet och kommit fram till att tillgänglighet haft en stor påverkan på 

upplevd kundnöjdhet. Tsuji, Bennett och Zhang (2007), Yoshida och James (2010) samt 

O´Neill, Getz och Carlsen (1999) har analyserat personal som ett serviceerbjudande som 

påverkar kundnöjdhet. Bodet och Bernache-Assollant (2009) förklarar att kundernas åsikt om 

en bekväm åskådarplats påverkar kundnöjdheten, Kelly och Turley (2001) menar att 

åskådarplatsens läge också har en inverkan på kundnöjdhet. Uhrich och Benkenstein (2010) 

samt Edensor (2014) har analyserat stämning på arenan och sett att denna kringservice har en 

samvariation med kundnöjdhet. I en intervju med SHL-klubben Örebro Hockey stödjer 

Marknadschefen för ÖHK (2017) detta val av kringserviceerbjudanden på grund av dess 

betydelse för kundnöjdhet. Enligt Marknadschefen på ÖHK (2017) arbetar de mycket med 

dessa i sitt marknadsföringsarbete för att uppnå kundnöjdhet.  

 

Kundgrupperna som uppsatsen valt att lägga fokus på är män och kvinnor, detta på grund av att 

tidigare forskning inom området har visat delade resultat mellan dessa kundgrupper. Lee, Kim, 

Ko och Sagas (2010) har kommit fram till att kvinnor är mer kräsna med servicebemötandet, 

den fysiska omgivningen samt ställer högre krav än män för att bli nöjda. Trots denna skillnad 

mellan män och kvinnor menar Lee et al. (2010) att både män och kvinnor värderar 

kringserviceerbjudanden högt och det är en viktig del för att de ska bli nöjda. Hall och 

O'Mahony (2006) har studerat vad som motiverar män respektive kvinnor att se ett sportevent 

och redovisar hur det skiljer sig mellan kundgrupperna. Resultatet från Hall och O'Mahony 

(2006) visar att kringserviceerbjudanden på ett sportevent är en viktigare motivationsfaktor för 

kvinnor att närvara på eventet (Hall & O'Mahony, 2006). Attityderna mot åskådarplatsen visade 

enligt Trail, Robinson och Kim (2008) att de inte skiljer sig mellan män och kvinnor för att 

uppleva kundnöjdhet. Detta är tecken på att tidigare forskning har delade meningar om män 

och kvinnors kundnöjdhet i relation till kringserviceerbjudanden på ett sportevent.  

 

Uppsatsen kommer använda förväntningar som ett mätinstrument för att mäta kundnöjdhet. 

Detta efter Kelly och Turley (2001) hänvisning till att fortsatt forskning inom ämnet bör ta 

hänsyn till förväntningar när kringserviceerbjudanden studeras. Detta styrks även av Afthinos 

och Theodorakis och Nassis (2005) som anser att framtida studier bör undersöka kundernas 

förväntningar i sportrelaterade sammanhang, exempelvis sportevent. Enligt Leeuwen et al. 

(2002) är förväntningar ett återkommande begrepp i diskussionen om kundnöjdhet. Relationen 

mellan kundnöjdhet och förväntningar är att när inte förväntningarna uppnås blir 

konsekvenserna missnöjdhet, men när förväntningarna infrias eller överträffas leder detta till 

kundnöjdhet. Att förväntningar är ett begrepp att ta hänsyn till i undersökningar kring 
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kundnöjdhet påvisas i mycket tidigare forskning, därav studiens beslut att inkludera 

förväntningar som mätinstrument för kundnöjdhet inom detta sportrelaterade ämne. 

 

Problem uppstår när det finns en oklarhet i hur förhållandet mellan kringserviceerbjudanden 

och kundnöjdhet ser ut samt när det inte är fastställt om det finns en skillnad mellan män och 

kvinnors kundnöjdhet. Eftersom det inte är klargjort blir det problematiskt för 

idrottsorganisationer i deras vardagliga arbete att nå kundnöjdhet. Därför kommer denna 

uppsats att ha två frågeställningar. Den första frågeställningen utreds i vår första analys som 

analyserar om den teori som studien grundar sig i stämmer för ett svenskt sportevent. Därmed 

analyseras hur kringserviceerbjudanden samvarierar med kundnöjdhet, för att i analys två se 

om skillnader finns mellan män och kvinnors kundnöjdhet med kringserviceerbjudandena 

tillgänglighet, personal, åskådarplats samt stämning på ett svenskt sportevent. Denna uppsats 

skall ge vidare kunskap från tidigare studier, samt fortsätta diskussionen om skillnader existerar 

mellan män och kvinnors kundnöjdhet till kringserviceerbjudanden på sportevent.  

 

1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka om det finns ett förhållande mellan kringserviceerbjudanden och 

kundnöjdhet under ett svenskt sportevent. Därefter jämföra skillnaden mellan män och kvinnors 

kundnöjdhet utifrån kringserviceerbjudandena tillgänglighet, personal, åskådarplats och 

stämning. Studies resultat kommer bidra med kunskap om hur idrottsorganisationer kan rikta 

sina marknadsstrategier i deras strävan att nå kundnöjdhet.  

 

1.1.1 Frågeställningar 

1. Är förhållandet positivt eller negativt mellan kringserviceerbjudanden och kundnöjdhet på 

ett svenskt sportevent?  

 

2. Hur varierar skillnaderna mellan män respektive kvinnors kundnöjdhet under ett svenskt 

sportevent utifrån deras förväntningar på olika kringserviceerbjudanden? 

 

1.1.2 Avgränsningar  

Avgränsningar har gjorts utifrån möjligheten att samla in data under ett sportevent och efter 

antal deltagare som var villiga att svara på studiens enkät. Ett urval har gjorts mot den svenska 

marknaden. Det är en avgränsning men även en medveten åtgärd för att undersöka studiens 

syfte på den svenska marknaden eftersom bristfällig forskning på området har identifierats i 

Sverige. Svenska marknaden valdes för att få en djupgående förståelse om en specifik 

population. Örebro är staden i Sverige som stickprovet har tagits från, detta också på grund av 

tidsbrist men också begränsade resurser.  

 

1.1.3 Disposition 

Nedan följer först en teoretisk referensram med vad tidigare studier har forskat på inom 

området. Den tidigare forskningen ligger till grund för uppsatsens enkät samt 

frågeställningarna. Sedan följer ett metodavsnitt för att motivera hur vi gått tillväga vid 

utförandet med uppsatsen. Därefter redovisas resultat och analys av uppsatsens insamlade data, 

resultatet och analysen är indelad i två delar för att tydliggöra svaren på de två 

frågeställningarna. Resultatet av denna studie diskuteras sedan utifrån uppsatsens syfte och 
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frågeställningar i ett diskussionsavsnitt för att sedan avslutas med en slutsats, bidrag, kritik samt 

vidare studier.   

2. Teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen ligger till grund för den bakomliggande teorin. Avsnittet inleds 

med att diskutera kundnöjdhet för att sedan analysera valda kringserviceerbjudanden.  

 

2.1 Kundnöjdhet 

Konsumenter idag är mer produktkritiska och kvalitén har en allt större påverkan vid en 

transaktion. Organisationer behöver därför förstå hur de ska kunna möta konsumenternas krav 

och de står därför inför en tuff utmaning. Det är en företagsinvestering att fokusera på det som 

gör konsumenter nöjda och genom att leverera kundnöjdhet blir det enklare att förutsäga 

framtiden (Gonzáles Menorca et al., 2016). Fečiková (2004) menar även att det är viktigt för 

organisationer att veta vad kunden vill ha och förstå deras behov. Gonzáles Menorca et al. 

(2016) förklarar att kundnöjdhet är sammankopplat med servicebjudande och om konsumenten 

är nöjd med servicen ökar chanserna för kundnöjdhet.  

 

Ett erbjudande som genererar kundnöjdhet kan på lång sikt innebära flera fördelar, en fördel är 

exempelvis om erbjudandet sprids till andra konsumenter genom att de pratar med varandra. 

Kundnöjdhet är att sträva efter i alla sammanhang och det är en viktig faktor i hur organisationer 

ska bevara sina kunder (Yoshida & James, 2010). I det globaliserade och konkurrenskraftiga 

samhälle som idag existerar har konsumenter stor valmöjlighet mellan olika produkt och 

tjänsteerbjudanden. Det innebär att varje organisation måste sträva efter att nå kundnöjdhet för 

att konsumenterna återkommande ska ta del av erbjudandet (González Menorca et al., 2016). 

Utan konkurrenskraft och nöjda kunder är det svårt att bedriva en verksamhet vilket Fečiková 

(2004) diskuterar och förklarar vidare att nöjda kunder är nyckeln till organisationers framtida 

existens. González Menorca et al. (2016) menar att organisationer kontinuerligt måste göra 

ansträngningar för att förbättra sin service, detta för att möta konsumenternas behov och 

förväntningar. 

 

Enligt Alexandris et al. (2004) är service ett viktigt ämne i marknadsföringslitteraturen eftersom 

det finns en direkt koppling mellan service och kundnöjdhet. Intresset för service har utvecklats 

på grund av dess påverkan på kundnöjdhet och därav har flera olika erbjudanden börjat studeras 

för att förstå vad som bidrar till kundnöjdhet. Positiva upplevelser från service har en direkt 

koppling till kundnöjdhet och det är viktigt att identifiera dessa erbjudanden för att se vilka som 

har en inverkan på kundnöjdhet (Alexandris et al., 2004).  

 

Det finns olika definitioner av kundnöjdhet, ett begrepp som kan definieras som resultatet av 

en konsuments upplevelse, den definitionen tar dock inte hänsyn till vad förväntningarna var 

innan upplevelsen. Samma författare definierar även kundnöjdhet som en faktor som 

bestämmer i hur stor grad konsumentens förväntningar stämde överens med det som 

konsumenten upplevde (González Menorca et al., 2016). Begreppet kundnöjdhet i förhållande 
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till sportevent beskrivs av Yoshida och James (2010) som att kundnöjdhet ges i samband med 

sporteventet och service runtomkring. En liknande förklaring på begreppet har Bodet och 

Bernache-Assollant (2011) angivit och förklarar att begreppet kundnöjdhet kan refereras till en 

specifik händelse och dess servicebemötande. 

 

Det finns därmed flera olika definitioner av vad kundnöjdhet är och de ovan förklarade 

definitionerna ligger till grund till studiens förklaring av begreppet som lyder, kundnöjdhet är 

graden av nöjdhet efter en bestämd serviceupplevelse baserad på kundens förväntningar. 

 

2.2 Förväntningar 

Relaterat till en produkt eller tjänst anser Ruyter, Bloemer och Peeters (1996) att kunden har en 

viss grad förväntningar innan produkten eller tjänsten köps. Den förväntning som kunden hade 

kommer sedan alltid bekräftas på något sätt beroende på om produkten eller tjänsten levde upp 

till kundens förväntningar eller inte (Ruyter et al., 1996). Förväntningar är en faktor som 

förekommer inom forskning kring kundnöjdhet och Leeuwen et al. (2002) menar att direkta 

effekter från kundens förväntningar kopplat till kundnöjdhet har identifierats i flera olika 

branscher. Kunden har ofta en viss förväntan på upplevelsen som han eller hon kommer få. 

Efter upplevelsen jämförs den mot förväntningar som kunden hade innan vilket resulterar i 

positiv eller negativ kundnöjdhet. Kundnöjdheten blir negativ om upplevelsen inte motsvarar 

förväntningarna och positiv kundnöjdhet uppnås när upplevelsen värderas högre än 

förväntningarna. Förväntningarna kommer ofta från tidigare upplevelser vilket förklarar att 

tidigare upplevelser påverkar förväntningar som i sin tur påverkar kundnöjdhet. De tidigare 

upplevelserna har därmed också en påverkan på kundnöjdhet via förväntningar (Leeuwen et al., 

2002). 

 

När service är erbjudandet är det enligt Yelkur och Chakrabarty (2006) viktigt att den är rätt 

utformad då den måste möta kundens förväntningar för att kunden ska känna sig nöjd. Ett sätt 

att mäta kundnöjdhet på enligt Yelkur och Chakrabarty (2006) är att mäta kundens 

förväntningar på den servicen kunden upplever. För att sedan se om upplevelsen mötte upp till 

deras förväntningar. Förväntningar är ett bra sätt att utvärdera ifall service kan leda till 

kundnöjdhet eller inte (Yelkur och Chakrabarty, 2006). 

 

2.3 Män och kvinnor 

Könsstereotyper är framställt av samhället och används ofta av befolkningen i sammanhang om 

vad som är typiskt för män och kvinnor. Därmed förväntas män respektive kvinnor att bete sig 

inom en viss norm (Courteany, 2000). Tidigare studier har kommit fram till att kvinnor har 

lättare att komma i kontakt med sina känslor och känna stress i sitt arbete. När det gäller 

beslutfattande har skillnader mellan män och kvinnor varit påtagliga, exempelvis är kvinnor i 

högre grad mer benägna att ta finansiella risker (Lin, Chiu och Hsieh, 2011). Samma författare 

menar att män är mer aggressiva, självständiga och utforskande medan kvinnor anses vara mer 

passiva. Mattila (2000) skriver att män och kvinnor behandlar information på olika sätt samt att 

kvinnor har lättare för att överväga det negativa vid given information medan män oftare ser 

det positiva i informationen. Detta är några av alla skillnader mellan män och kvinnor som 
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identifieras i tidigare forskning och Lin et al. (2011) anser att det finns skillnader mellan män 

och kvinnor inom flera olika områden och ett logiskt antagande av oss är att det påverkar hur 

män och kvinnor uppfattar kringserviceerbjudanden på sportevent. 

 

2.4 Sportevent 

Tidigare forskning påvisar skillnader mellan män och kvinnor inom olika områden, Hall och 

O'Mahony (2006) visar resultat som menar att det är skillnad mellan män och kvinnor i 

motivationen för att närvara på ett sportevent. Dock anser Lee et al. (2010) att det forskats lite 

på könsskillnader inom sport management litteraturen, men några av de studier som gjorts har 

kunnat identifiera skillnader. Hall och O'Mahony (2006) studie visar att det finns flera faktorer 

som spelar roll för motivationen att närvara på ett sportevent och de belyser att sociala aspekter 

är viktigare för kvinnor än för män. Enligt Lee et al. (2010) är kringserviceerbjudanden vid ett 

sportevent viktigare för kvinnor än vad det är för män. Enligt Greenwell, Fink och Pastore 

(2002) värderar män kärnprodukten (matchen) högre under eventet och kringservice värderas 

högre av kvinnor. Enligt Kim, Ko och Park (2013) resultat påvisas ingen skillnad mellan män 

och kvinnors uppfattning av kringservice och dess påverkan på kundnöjdheten. Vidare menar 

Greenwell et al. (2002) att det är viktigt för marknadsförare att förstå att kringservice är en 

aspekt att anpassa efter både män och kvinnor (Kim et al., 2013). 

 

Mullin, Hardy och Sutton (2007) förklarar att sedan folk började samlas för att titta på sport, 

har tillställningar runt denna sporthändelse figurerat. Litteraturen förklarar det som en ring i tre 

lager där kärnan är sporten, mellersta lagret är de personer som sitter på arenan och tittar på 

sporten och det yttersta lagret är den festivalliknande stämning som uppstår runt arenan. Med 

andra ord, sportevent har sedan start innefattat sporten, kunder, men även olika 

kringerbjudanden till sporten som varit viktiga för de besökande kunderna (Mullin et al., 2007). 

För att använda actionsportevent som exempel beskriver Tsuji et al. (2007) att stora 

actionsportevent ofta pågår under flera dagar, där tävlingsmomentet kombineras med en 

festivalstämning och livemusik. Dagarna är upplagda med olika aktiviteter där det inte slutar 

förrän sent på kvällen. Om eventen är riktigt stora kan olika grenar även hållas i olika arenor 

och ibland även i olika städer (Tsuji et al,. 2007). Denna bild av ett sportevent kan liknas med 

Mullin et al. (2007) beskrivning av alla kringserviceerbjudanden som tillkommer med 

tävlingsmomentet.  

 

Enligt Taks, Chalip och Green (2015) är sportevent inte isolerade evenemang utan de har också 

en påverkan på omgivningen och samhället runtomkring. Vidare anser Taks et al. (2015) att det 

inte finns någon universell definition av vad som räknas som ett stort eller litet event men de 

har en påverkan på samhället i form av bland annat infrastruktur och idrottsdeltagande. Det 

krävs också ekonomiska resurser från samhället för att kunna arrangera sportevent, där 

storleken naturligtvis har betydelse för kostnaderna (Taks el al., 2015). 

 

Trail et al. (2008) har analyserat personalens professionalism, åskådarplats och parkeringen på 

ett sportevent. De intresserade sig för att försöka klargöra om det fanns skillnader mellan män 

och kvinnor i förhållande till kringserviceerbjudanden, då även de förklarar att tidigare teori 

har delade meningar kring detta. Analysen gjordes på amerikansk collegefotboll och slutsatsen 



 

  13 

blev att de inte kunde identifiera några skillnader mellan män och kvinnor. De skillnader som 

klargjordes var endast minimala. (Trail et al., 2008). 

 

2.5 Tidigare forskning inom sport management 

Kundnöjdhet är viktigt att uppnå i alla branscher och sportindustrin är inget undantag. Dock har 

relativt lite undersökning gjorts på kundnöjdhet inom området. Inom ämnet kundnöjdhet i 

sportsammanhang är det alltid kritiskt att bedöma hur nöjda kunderna är och vad det är som gör 

att de är nöjda (Leeuwen et al., 2002). Leeuwen et al. (2002) beskriver att kundnöjdheten 

påverkas av anläggningens kvalité men framförallt hur kunden upplever 

kringserviceerbjudanden. Leeuwen et al. (2002) hänvisar till Wakefield och Blodgett (1994) 

som en av de få som studerat kundnöjdhet på sportevent. Wakefield och Blodgett (1994) skriver 

att publiken på ett sportevent spenderar flera timmar i en arena och på så sätt blir anläggningen 

och den service som erbjuds kring eventet mer betydelsefull. En central skillnad mellan 

tjänstemarknadsförings litteraturen och sport management litteraturen är att inom sportområdet 

talas det om kärntjänster och kringserviceerbjudanden (Wakefield & Blodgett, 1994).  

 

Wakefield och Blodgett (1994) antydande om kringserviceerbjudandets betydelse för 

kundnöjdhet kan ge ökad förståelse genom exemplet av ett restaurangbesök. Beroende på hur 

länge ett sällskap väljer att vara på restaurangen desto viktigare bli dessa 

kringserviceerbjudanden. För restaurangen är det därför ett viktigt marknadsstrategiskt beslut 

att ta angående omgivningen och erbjudanden utöver måltiden eftersom kundnöjdheten 

påverkas av dessa kringserviceerbjudanden (Wakefield & Blodgett, 1994). Atmosfären under 

ett sportevent påverkas mycket av de positiva eller negativa känslor som åskådarna känner, 

dessa känslor kommer från de olika kringserviceerbjudanden, exempelvis jumbotron, inredning 

och ljus. Om kunderna uppfattar god kvalité med kringserviceerbjudanden ökar chanserna för 

positiv upplev kundnöjdhet. Det har framkommit att upplevd hög kvalité på 

kringserviceerbjudande leder till hög upplevd kundnöjdhet (Wakefield & Blodgett, 1994). 

Samma författare menar att de som upplever låg kringservicekvalité även känner låg 

kundnöjdhet. Wakefield et al. (1996) anser att ledningen för ett sportevent behöver ha rutiner 

för att säkerställa a) att kunderna är nöjda efter ett besök i arenan, b) vilket specifik erbjudande 

som påverkar kundens kundnöjdhet respektive missnöjdhet. 

 

2.6 Tillgänglighet 

Shonk och Chelladurai (2008) definition av tillgänglighet förklaras som hur enkelt och snabbt 

en åskådare kan komma fram till en bestämd destination. Graden av tillgängligheten i tidigare 

forskning har haft en stor påverkan på hur åskådare upplever kundnöjdhet under ett sportevent. 

Inom begreppet tillgänglighet inkluderas parkering, vägar och kollektivtrafik (Shonk och 

Chelladurai, 2008). Vad tillgängligheten inkluderar är förstås beroende på var arenan är 

belägen, som exempel har parkeringsplatser inte varit en del av tillgänglighet i Yoshida och 

James (2010) eftersom deras studie beaktar ett sportevent på den japanska marknaden där de 

flesta åkte kollektivtrafik. Vidare menar Shonk och Chelladurai (2008) att om arenan ska vara 

lättåtkomlig krävs det att bussar och liknande kollektivtrafik stannar utanför. Det är en 

anledning till varför många arenor idag har hållplatser vid arenan och stora cykel - och 
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bilparkeringar. Det ska inte heller ta lång tid eller kosta för mycket pengar att ta sig till arenan 

för att kunderna ska känna sig nöjda. För att få mycket publik är det viktigt att åtkomsten till 

arenan är smidig (Shonk & Chelladurai, 2008). 

 

Tillgänglighet är ett kringserviceerbjudande utanför det sportsliga och det är dessa som 

organisationens marknadsavdelning vill kontrollera (Kelley & Turley, 2001). Wakefield et al. 

(1996) menar att graden av tillgänglighet kan öka eller minska åskådarnas kundnöjdhet med att 

delta på ett sportevent. Lika viktigt är det att kunna ta sig smidigt från arenan, med både 

kollektivtrafik och för de kunder som åker bil eller cyklar (Shonk & Chelladurai, 2008). 

Wakefield et al. (1996) anser att åskådare snabbt ska kunna lämna arenan efter matchen och en 

välplanerad parkeringsplats kan underlätta detta. När exempelvis en parkeringsplats inte 

fungerar på ett bra sätt innebär detta att de som är resultatorienterade kommer bli frustrerade 

över att det tar för lång tid att lämna arenan och återvänder förmodligen inte. Vidare förklarar 

Wakefield et al. (1996) att publik som springer över gatan när de ska hem eller går tidigt från 

eventet kan vara ett tecken på att det tar för lång till att ta sig från arenan. De som undviker 

problemet känner troligen lägre kundnöjdhet på grund av att de har parkerat bilen där den inte 

får stå eller lämnar arenan för tidigt och missar de sista minuterna (Wakefield et al., 1996). 

 

Kvinnliga åskådare anser att en lättillgänglig arena är viktigt för att de ska komma tillbaka till 

eventet (Lee et al., 2010). Samma författare menar också att män inte tycker det är lika viktigt 

och en skillnad mellan män och kvinnor angående arenans tillgänglighet finns därför enligt Lee 

et al. (2010). Wakefield et al. (1996) kunde inte se ett signifikant samband mellan kvalitén på 

parkering och åskådarnas nöjdhet av att delta på ett sportevent. Yoshida och James (2010) kan 

i sin studie bekräfta att tillgängligheten samvarierar med kundnöjdhet. Shonk och Chelladurai 

(2008) påstår att kunderna till ett sportevent har en större chans att uppleva kundnöjdhet när de 

har bra tillgänglighet till arenan.  

2.7 Personal 
Tsuji et al. (2007) har under ett actionsportevent påvisat att service kring event är viktigt då 

detta är en påverkande faktor på kundnöjdhet. Enligt Tsuji et al. (2007) har det visat sig att 

personalens bemötande på eventet är ett viktigt kringserviceerbjudande då detta har en 

påverkan på ifall kunden kommer känna sig nöjd eller missnöjd med eventet. Snipes et al. 

(2006) anser att kvinnor värderar rättvisa i personalbemötandet högre än vad män gör. Även 

Yoshida och James (2010) diskuterar de anställdas bemötande som en viktig faktor då 

interaktioner sker mellan kunden och de anställda på eventet. Dessa interaktioner sker med 

kioskpersonal, de som säljer biljetter, tar emot biljetter, vakter och annan personal som 

kunderna möter på arenan. De anställda har ett stort inflytande på kunderna och vilken grad 

av kundnöjdhet som kunden känner vilket även ger en påverkan på ifall kunderna kommer 

besöka eventet igen (Yoshida & James, 2010). Henderson (1984) i Snipes et al. (2006) påstår 

att kvinnor i större utsträckning sätter ett högt betyg på utförda prestationer av personalen, 

undersökningar visar att kvinnor betygsätter kvinnlig personal högre och män betygsätter 

manlig personal högre.  
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Enligt Shonk och Chelladurai (2008) är det viktigt att bemötandet av de anställda på 

idrottseventet är bra och de har visat att personalen kan ha positiv eller negativ inverkan på 

kundnöjdheten vid eventet. Dessa interaktioner mellan besökaren och de anställda som Shonk 

och Chelladurai (2008) diskuterar liknar det som Yoshida och James (2010) skriver om i sin 

studie, att personalens bemötande på ett sportevent är en viktig faktor för kundnöjdhet. Enligt 

Shonk och Chelladurai (2008) är dessa interaktioner immateriella servicebemötanden mellan 

besökare och anställd. I en studie av Bodet och Bernache-Assollant (2009) studeras 

besökarnas kundnöjdhet vid ett franskt hockeyevent. I studien har de kommit fram till att en 

av det olika faktorerna som påverkar besökarnas kundnöjdhet vid hockeyeventet är 

arenapersonalens bemötande genom hur hjälpsamma och tillgängliga de är under eventet 

(Bodet & Bernache-Assollant, 2009). Vidare anser O´Neill et al. (1999) att det är viktigt med 

personalens närvaro på event, att de finns tillgängliga, är hjälpsamma samt att personalen är 

bra på att ge information under eventet och kan hjälpa kunder som har frågor. Detta bekräftas 

med de tidigare studierna som menar att bemötandet från eventpersonalen är ett viktigt 

erbjudande som påverkar kundnöjdheten. 

 

2.8 Åskådarplats 

Det kan vara en dramatisk skillnad mellan arenor och hur åskådarplatserna är utformade. 

Beroende på när arenan är byggd kan sittplatserna endast bestå av bänkar vilket är gemensamt 

för många äldre arenor. Nyare arenor har ofta förbättrat åskådarnas bekvämlighet genom 

exempelvis fodrade stolar med armstöd och mugghållare (Greenwell et al., 2002). Wakefield 

och Blodgett (1994) skriver att ett serviceerbjudande oftast innehåller flera olika faciliteter som 

tillsammans är med och skapar en omgivning. Åskådarplatserna är en av dessa faciliteter och 

det är mycket viktigt på grund av hur det bidrar till publikens upplevda bekvämlighet 

(Wakefield & Blodgett, 1994). 

  

Den fysiska sittplatsen kan uppfattas som obekväm, exempelvis en bänk utan ryggstöd eller om 

den är våt. Om konsumenten inte får rum med knäna eller armbågarna finns det en risk att 

konsumenten känner att det är trångt. Åskådarplatsen kan också uppfattas som obekväm om 

den är för nära personen bredvid och i det fallet är det istället psykologiskt obekvämt om 

publiken är tvingad att sitta nära varandra. Det är en anledning till varför sportorganisationer 

väljer att bygga om sina arenor för att göra mer plats mellan sittplatserna men även för att bygga 

läktaren närmare planen eftersom det bidrar till trivsammare stämning (Wakefield et al., 1996). 

Sportorganisationer måste enligt Lee, Heere och Chung (2013) erbjuda hög kvalité på sina 

åskådarplatser vilket innefattar att det finns tillräckligt med utrymme. Wakefield och Blodgett 

(1994) menar att de åskådare som tycker att serviceerbjudandet erbjuds på ett professionellt sätt 

har visat sig uppleva högre kundnöjdhet. Resultaten från Greenwell et al. (2002) visar på att 

arenans fysiska faciliteter tillsammans med varje enskilt attribut, exempelvis sittplatser har en 

liten inverkan på kundnöjdhet. 

  

Wakefield et al. (1996) menar att flertalet studier har påvisat hur viktigt det är att organisationen 

som arrangerar ett sportevent erbjuder lämpliga och bekväma åskådarplatser. Det är därför ett 

rimligt antagande att dessa åskådarplatser på arenan har en direkt påverkan på konsumenternas 
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upplevda kundnöjdhet vilket Bodet och Bernache - Assollant (2009) bekräftar då de anser att 

åskådarplatsens bekvämlighet har en inverkan på hur konsumenten upplever kundnöjdhet. 

Kelly och Turley (2001) utvecklar detta då de anser att åskådarplatsernas läge är har en inverkan 

på konsumentens upplevda kundnöjdhet. När åskådarplats definieras är Wakefield et al. (1996) 

definition av begreppet endast den fysiska platsen och mellanrummet till personen bredvid. 

Dock vill vi inkludera hur väl åskådaren ser matchen på grund av Kelly och Turley (2001) 

förklaring att platsens läge har en viktig inverkan på kundnöjdhet. Trail et al. (2008) 

analyserade skillnader mellan män och kvinnor kopplat till viljan att gå på sportevent. 

Åskådarplatsen analyserades och det visade sig inte skilja något mellan män och kvinnor i 

motivation att medverka på eventet utifrån åskådarplatsen (Trail et al., 2008).  

 

2.9 Stämning 

Enligt Uhrich och Benkenstein (2010) är stämningen på sportevent en av de största anledningar 

till att personer besöker ett event, stämningen skapar inte bara värde till matchen utan även ett 

mervärde till underhållningen på sporteventet. Detta stärks av Yoshida och James (2010) som 

menar att stämning innefattar flera bakomliggande faktorer som har en påverkan på kundernas 

känsla vid besöket av arenan. Denna känsla kommer bland annat från faktorer som musik och 

en partyliknande stämning, lagens rivalitet samt publikens identitet till laget (Yoshida & James, 

2010). Uhrich och Benkenstein (2010) har närmare undersökt stämning på sporteventet och 

artikeln förklarar att stämningen som uppstår kommer från publiken och den specifika miljön 

som finns på arenan. Publikens uttryck och engagemang kan kopplas till fankultur, publiken 

som uttrycker dessa fankultursbeteenden har en stark påverkan på stämningen som skapas på 

arenan (Uhrich & Benkenstein, 2010). Detta stöds även av Edensor (2014) då studien förklarar 

att de fans som uttrycker fankultursbeteenenden på läktarna bidrar starkt till stämningen på 

arenan genom bland annat sina kläder och ramsor. Chen (2010) skriver att kvinnors motiv för 

att se ett sportevent är att se matchen och heja på sitt lag vilket bidrar till stämningen, gärna 

tillsammans med familj och vänner. Detta skiljer sig mot mäns motiv för att delta på ett 

idrottsevent då Chen (2010) menar att deras anledning är känslan av att känna tillhörighet till 

en grupp.  

 

Uhrich och Benkenstein (2010) anser att arenans uppbyggnad, hur ljudet låter och var 

högtalarna är placerade är viktiga faktorer för att öka känslan hos kunderna. En annan central 

aspekt kommer från arrangören i att ha en kommentator som är engagerad i allt som händer på 

arenan vilket också i sin tur skapar stämning (Uhrich & Benkenstein, 2010). Edensor (2014) 

diskuterar också faktorer som musik, kommentatorer och att eventet använder sig av olika 

metoder för att höja stämningen hos publiken i olika skeden i matcherna. Resultatet i Edensor 

(2014) visar att dessa faktorer får ett positivt gensvar hos publiken i relation till kundnöjdhet 

vilket kan relateras till Uhrich och Benkenstein (2010) diskussioner om betydelsen av ljud, ljus 

och att kommentatorn får en betydelse för kundernas kundnöjdhet. 
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2.10 Teorisammanfattning  

Den ovanstående teorin används av författarna för att förklara om ett förhållande mellan 

kringserviceerbjudande och kundnöjdhet existerar i Sverige, då en samvariation har påvisats i 

andra länder. Figur 1 ska underlätta förståelsen av hur vi använder oss av teorin och modellen 

är utformad efter tolkningen av teorin i föregående avsnitt.  

 

Figur 1. Denna figur sammanfattar teorin och ligger till grund för analys 1, om en samvariation 

existerar mellan kringserviceerbjudanden och kundnöjdhet. 

 

Tidigare studier har många olika teorier om skillnaderna mellan män och kvinnors kundnöjdhet 

angående kringserviceerbjudanden på sportevent. Vissa anser att på utvalda 

kringserviceerbjudanden upplever män och kvinnor lika mycket kundnöjdhet, medans andra 

studier anser att män och kvinnor skiljer sig åt angående hur nöjda de är med olika erbjudanden 

på ett sportevent. Figur 2 ska underlätta förståelsen av hur vi använder oss av teorin och 

modellen är utformad efter tolkningen av teorin i föregående avsnitt.  

Figur 2 sammanfattar teorin som ligger till grund för analys 2, om det eventuellt finns variation 

mellan män och kvinnors nöjdhet på utvalda serviceerbjudanden på ett sportevent.    

 

De kringserviceerbjudanden som denna studie valt att fokusera på i teorin är tillgänglighet, 

personal, åskådarplats samt stämning. I följande avsnitt beskrivs hur vi har gått tillväga för att 

klargöra förhållandet mellan kringserviceerbjudanden och kundnöjdhet, samt 

tillvägagångssättet för hur vi har studerat skillnader i kundnöjdhet mellan män och kvinnor på 

sportevent.  

  



 

  18 

3. Metod   

Detta avsnitt kommer ge en ingående förklaring till studiens tillvägagångssätt. Enkäten delades 

ut under ett svenskt sportevent med syfte att se om samvariation fanns mellan valda 

kringserviceerbjudanden och kundnöjdhet samt hur skillnaderna såg ut mellan män respektive 

kvinnors kundnöjdhet. Resultaten analyserades med hjälp av det statistiska dataprogrammet 

SPSS där resultatet låg till grund för studiens diskussion och slutsats. Vi samlade in data på ett 

sportevent i form av en SHL-match i Örebro den 7:e December 2017. 

 

3.1 Forskningsansats 

För att bilda oss en uppfattning om området har författarna först gjort en litteratursökning från 

tidigare forskning. Efter att vi klargjort vad tidigare studier kommit fram till har data samlats in 

för att sedan kopplas till teorin. Detta tillvägagångssätt liknas med en deduktiv forskningsansats. 

Enligt Bryman och Bell (2011) används ett deduktivt tillvägagångssätt när befintlig kunskap 

ska testas med empirin. Det deduktiva tillvägagångssättet är ofta linjärt då det följer en logisk 

ordning i att först samla in teori för att sedan se ifall detta överensstämmer med empirin. Likt 

Bryman och Bell (2011) beskrivning analyserades datan i uppsatsen för att sedan reflekteras 

kring teorin vilket sedan blir bidraget till området. Den induktiva forskningsansatsen valdes 

därför bort på grund av studiens syfte att relatera den insamlade datan till teori. Den induktiva 

ansatsen kan uppfattas som motsatsen till deduktiv, där data samlas in för att sedan skapa en 

teori (Bryman & Bell, 2011). 

 

3.1.1 Forskningsstrategi 

Författarna valde en kvantitativ strategi då studiens empiri omfattar uppgifter som gick att mäta 

genom matematiska tillvägagångssätt. Denna studie har använt sig av en enkät vid 

datainsamling vilket Eliasson (2013) beskriver som en av det vanligaste 

datainsamlingsformerna för en kvantitativ metod. Eliasson (2013) skriver också att fördelen 

med en kvantitativ metod är att det ger författaren förutsättning att kunna uttala sig om en större 

grupp människor. En enkät var den mest tidseffektiva insamlingsmetoden och på grund av syftet 

att ge en förklaring om skillnader mellan män och kvinnors kundnöjdhet ansågs den kvantitativa 

metoden mest lämplig.  

  

Det finns tre anledningar till att den insamlade datan ska mätas, mätning av data är bra på grund 

av att det då går att se eventuella skillnader mellan variabler (Bryman & Bell, 2011), eller 

erbjudanden som uppsatsen använde sig av. Det andra är att genom denna metod kan studien 

återupprepas på samma sätt fast på en annan plats vid en annan tidpunkt, detta gör att mätningen 

blir konsekvent. Den tredje anledningen till att mätning är ett bra tillvägagångssätt är att det ger 

exakta svar eller beräkningar på den fråga studien ställer, exempel om det finns en relation 

mellan den oberoende variabeln och den beroende variabeln (Bryman & Bell, 2011). Studiens 

resultat har kommit fram till ett svar inom svenska sportevent och om utvalda 

kringserviceerbjudanden har en samvariation med kundnöjdhet samt om en skillnad fanns 

mellan män och kvinnor. Därav har mätning mellan män och kvinnor varit ett bra 

tillvägagångssätt utefter Bryman och Bell (2011) ovanstående argument för varför variabler 
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(erbjudanden) ska mätas. Uppsatsen ska även kunna göras i en annan stad eller land för att se 

jämförelser, därav också den kvantitativa metoden.  

  

3.1.2 Argument för kvantitativ metod inom sport 

Den kvantitativa forskningsstrategin är den mest förekommande vid studerandet av publiken 

på sportevent, det betyder att den kvalitativa strategin är ganska sällsynt. När syftet är att 

beskriva publikens beteende eller förklara deras specifika egenskaper är kvantitativa 

forskningsstrategin ett lämpligt tillvägagångssätt (Jones, 1997). Vi kan bäst förstå studiens syfte 

att förklara skillnaderna mellan män och kvinnors kundnöjdhet genom den kvantitativa 

metoden eftersom den hjälper oss att beskriva attityder om de olika serviceerbjudandena. Den 

kvantitativa metoden är mer flexibel vid analysering av data eftersom det bland annat går att 

göra statistiska analyser och jämföra analyser (Jones 1997). När tidigare studier undersökt 

engelska fotbollsfans har den kvantitativa metoden kunnat säkerställa deras beteende. Det 

möjliggör också för att i ett senare steg kunna jämföra supportrar mellan olika länder. På grund 

av att tidigare studier med liknande syfte som oss har använt den kvantitativa metoden, anser 

vi att den kvantitativa metoden kommer kunna underlätta arbetet för oss att redovisa ett resultat.  

 

3.1.3 Svagheter med den kvantitativa forskningsstrategin 

Det är rimligt att även vara kritisk till den kvantitativa forskningsstrategin inom sport och mer 

specifikt, publiken som deltar på sportevent. En svaghet med strategin är att ingen djupare 

förståelse om publiken kan ges även när resultatet är trovärdigt. Ofta används flera olika 

variabler som antas vara lika eller olika mellan individer. Kvantitativ strategi är i en sådan 

situation lämplig att använda men om en studie exempelvis ska undersöka publikens 

psykologiska faktorer finns det andra mer lämpliga strategier (Jones, 1997). Studien fokuserade 

endast på ett event och enstaka erbjudanden som mätes under en specifik tid. Det är en svaghet 

enligt Jones (1997) som påstår att den kvantitativa metoden endast studerar variabler 

(erbjudanden) vid ett specifikt ögonblick och det finns inget utrymme för förändringar. Den 

kvalitativa metoden är mer lämplig att använda i ett sådant fall eftersom den söker en djupare 

förståelse och ser ett fenomen mer långsiktigt (Jones, 1997). Författarna medger att ett 

långsiktigt perspektiv är intressant och ska inte uteslutas vid eventuella vidare undersökningar. 

 

3.1.4 Tvärsnittsstudie 

Datainsamlingen utfördes vid ett tillfälle och fler än två deltagare deltog vilket gör att studiens 

tillvägagångssätt liknar kriterierna för en tvärsnittsstudie (surveystudie), enligt Bryman (1997). 

En tvärsnittsstudie ses som en vanligt återkommande forskningsdesign vid kvantitativ 

forskning. I en tvärsnittsstudie samlas data in från en specifik målgrupp vid ett specifikt tillfälle, 

vanligen genom en enkät. Den data som samlas in kan forskaren använda för att dra slutsatser 

om ifall det finns en relation mellan variablerna som ställs i frågeställningen (Bryman, 1997). 

I uppsatsens första analys undersöktes om det fanns en relation mellan de valda 

kringserviceerbjudanden och kundnöjdhet. Det är därmed ytterligare en anledning till att 

uppsatsen är mest lik en tvärsnittsstudie.  
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Det som kan kritiseras med studiens valda design är enligt Bryman och Bell (2011) att 

variablernas tidsmässiga relation inte existerar då datan samlades in vid ett tillfälle. Om 

relationen mellan erbjudandena och kundnöjdhet finns idag behöver inte betyda att relationen 

finns i framtiden. Vi undersökte därför bara förhållandet just nu och resultatet kan inte förutsäga 

och förklara hur det kommer se ut i framtiden. Därav kan det uppfattas som kritiskt med 

uppsatsen.  

 

3.2 Datainsamlingsstruktur 

3.2.1 Teorisökning 

För att få fram relevanta vetenskapliga artiklar har databasen Google scholar använts där 

sökorden sport event, customer satisfaction, expectations, service, stadium accessibility, staff, 

seat comfort, atmosphere, differences, marketing, sport management, ishockey, economic, 

quantitative och gender är de som har använts till teoriavsnittet. Vid insamling av data i 

metodavsnittet användes Google scholar igen med sökord som quantitative, sport event och 

audience. Google scholar användes på grund av tidigare erfarenheter av databasen och 

författarna uppfattade den som övergripande och lättillgänglig. Business Source Premier är en 

databas som också användes på grund av att det är en företagsekonomisk databas med artiklar 

och journaler angående marknadsfakta. Business Source Premier användes för att hitta data 

inom den teoretiska referensramen och därmed har liknande sökord som de ovan används. 

Många av de funna artiklarna hittades genom att se till tidigare forsknings referenslistor. Detta 

gjordes för att säkerställa att de artiklar som studien refererade till ska ha liknande syn och 

perspektiv. Vid insamlingen av data har journaler granskats för att de ska vara relevanta till 

området marknadsföring.   

 

3.2.2 Utformning av enkät 

Enkäten är förknippad med det problem som studien undersökte och användes för att samla in 

svar från publiken under ett sportevent. Enkäten bestod totalt av 29 frågor/ påståenden se 

(Bilaga 1). 

 

Enkäten utformades i tre avsnitt som var avsedda att undersöka de centrala delarna i arbetet. 

Inledningen i enkäten förklarade enkätens syfte och att den är till användning för ett 

examensarbete. Sedan förklarade frågorna 1 - 12 att varje valt svarsalternativ ska ringas in 

alternativt skrivas. Fråga 1 - 12 är det inledande avsnittet på enkäten där allmänna frågor ställdes 

till testpersonen för att få en överblick om individen i fråga. Vidare användes en skala för 

påstående 13 - 23 där respondenten skulle ange det svar som stämde bäst överens med deras 

uppfattning. Påståendena 13 - 23 var indelade i underkategorier i form av 

kringserviceerbjudandena och besvarades genom en skala. I erbjudande tillgänglighet ställdes 

ett påstående, i erbjudande personal ställdes tre påståenden, i erbjudande åskådarplats ställdes 

tre påståenden samt i erbjudande stämning ställdes fyra påståenden. Sista avsnittet i enkäten 

bestod av sex påståenden (24 - 29) där testpersonerna fick svara på övergripande frågor kring 

eventet.  
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Enkäten var uppbyggd av slutna påståenden vilket förklaras av Bryman och Bell (2011) som 

att svaren på dessa påståenden ska vara lätta att bearbeta samt jämföra. Att frågorna var slutna 

gjorde det enkelt för testpersonen och det gick fort att besvara enkäten vilket var till fördel när 

studien ville ha in flertalet enkätsvar (Bryman & Bell, 2011). I denna studie förenklades 

påståendena 13 - 29 med att ställas på ett liknande sätt. Bryman och Bell (2011) belyser även 

kritik kring att bara ha slutna frågor då testpersonerna bör få möjlighet att kryssa övrigt eller 

annat, vilket förekom i denna studie men endast i ett fåtal frågor. Vidare menar Bryman och 

Bell (2011) att endast slutna frågor kan skapa irritation bland testpersoner om de anser att inget 

av de svarsalternativen som ges passar in på vad de vill svara, detta förekom vid 

insamlingstillfället för denna studie då några testpersoner bad om att få skriva en egen text 

bredvid svarsalternativen. Vi tar därför med oss den återkoppling vi fått på enkäten för att vid 

nästa tillfälle kunna förbättra detta.  

 

Varje respondent har fått fylla i om de är man eller kvinna, det är en form av nominalskala som 

enligt Jones (2015) innebär en kategorisering utan att påstå att något är bättre eller sämre än 

den andra. Dessa nominalskalor gäller i frågorna 1 – 12 och användes för att få 

bakgrundsinformation om respondenten.  I resterande påstående får respondenten fylla i en 

skala från 1 - 7 angående graden av hur de olika serviceerbjudandena överträffar deras 

förväntningar. Det är en ordinalskala och innebär enligt Jones (2015) en rankningsskala, dock 

beskriver den inte om skillnaden mellan alternativ 1 och 2 är dubbel så stor. Ordinalskalan 

användes för att författarna ville kategorisera de angivna svarsalternativen. Edling och 

Hedström (2003) förklarar en femgradig skala och beskriver att alternativ 1 är mycket negativ, 

2 negativ, 3 likgiltig, 4 positiv och alternativ 5 är mycket positivt. Bryman och Bell (2011) 

förklarar att likertskalan används när målet är att studera attitydskillnader och kan bestå av en 

5 alternativt 7 gradig skala, vilket därmed är passande för uppsatsen.  

 

Denna studie har använt sig av en 7 gradig likertskala. En 7 gradig likertskala har Greenwell et 

al. (2002) använt sig av i deras syfte att förstå hur de fysiska faciliteterna påverkar kundnöjdhet 

inom sportevent. Samma 7 gradiga likertskala har Yoshida och James (2010) använt i deras 

studie om kringserviceerbjudande inverkan på kundnöjdhet. Eftersom den 7 gradiga 

likertskalan är mer frekvent inom sportområdet blev författarna inspirerade av tidigare studier. 

Istället för att 1 ska betyda negativ och 5 positiv som Edling och Hedström (2003) angivit följer 

studien Yoshida och James (2010) enkätdesign där (1) betyder stämmer inte och (7) betyder 

stämmer helt. Alternativen däremellan är dock inspirerade av Edling och Hedström (2003) och 

förklaras som (2) stämmer väldigt lite, (3) stämmer lite, (4) stämmer måttligt, (5) stämmer bra, 

(6) stämmer mycket bra.  

 

3.2.3 Intervju 

Den intervju som genomfördes gjordes för att komma i kontakt med en idrottsorganisation och 

få en förståelse för hur de arbetar för att kunderna ska bli nöjda med de olika 

kringserviceerbjudanden som erbjuds. Marknadschefen för Örebro hockeyklubb intervjuades 

eftersom författarna ansåg att personen på den posten har mest information om hur de arbetar 

med kundnöjdhet. Intervjun varade i 68 minuter och tog plats i konferensrummet på Örebro 

Hockeyklubb. Intervjun var viktigt för att förstå problemet från en praktikers perspektiv och 
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därmed kunna förstå hur vår studie ska kunna bidra för en marknadschef som dagligen arbetar 

med frågor kring kundnöjdhet. Intervjun var anpassad efter Jones (2015) beskrivelse av en 

semistrukturerad intervju. Detta för att hålla oss till ämnet och syftet att den intervjuade fritt 

skulle få svara kring frågor om ämnet. Vid intressanta åsikter eller områden kunde författarna 

därför också ställa följdfrågor för djupare förståelse. Ingen vidare detaljerad information 

förklaras om intervjun eftersom den inte analyserades eller bidrog till studiens syfte mer än att 

se problemet utifrån en praktikers perspektiv se (Bilaga 2). 

 

3.3 Respondenter  

Respondenterna som medverkade i enkäten bestod av 40 stycken kvinnor vilket utgjorde 46 % 

av det totala stickprovet. Resterande var män vilket innebär 47 stycken och 54 % av det totala 

stickprovet. Samtliga 87 respondenter var besökare under ett svenskt sportevent den 7 december 

2017 i Örebro. Den totala publiksiffran var 4905 besökare. Studiens stickprov motsvarade cirka 

1,8 % av den totala publiksiffran och respondenternas svar samlades in under de två 

periodpauserna, samtliga 87 respondenter angav fullständiga svar.  

 

3.3.1 Urval  

Studiens respondenter valdes ut av författarna och eftersom vi var tre författare delade vi upp 

oss på olika platser och sektioner under eventet. Författare 1 var under första periodpausen på 

sektion K som endast bestod av ståplats, här fick studien in 14 stycken svar. Författare 2 befann 

sig då på en av långsidorna inne på arenan vid sektion H-G där det endast fanns sittplatser och 

här gavs 15 stycken svar. Författare 3 stod vid kiosken på andra långsidan utanför sektionerna 

C-N, här erhölls 22 stycken svar. Totalt gavs 51 stycken svar under första periodpausen. I 

periodpaus två gick författare 1 på hörnsektionen A inne på arenan bland den sittande publiken 

och 7st svar erhölls. Författare 2 samlade in svar vid kiosken på samma långsida som första 

pausen utanför sektionerna I-S och här gavs det 18 svar. Under tiden stod författare 3 utanför 

kiosken vid sektionerna L-B, här gavs 20 stycken svar. Totalt samlades 92 svar under 

testtillfället, dock blev det ett bortfall på 5 stycken enkäter som ej var komplett ifyllda. 

 

Bryman och Bell (2011) förklarar att bortfall inte är ovanligt i enkätundersökningar och att det 

är ett vanligt förekommande problem som de flesta studier ställs inför. I enkätundersökningar 

kan det vara svårt att peka på generella tendenser när det kommer till bortfall. Vilket även 

stämmde överens med denna studie då inget samband kunde hittas mellan de som inte svarat i 

varken personlighetstyp, eller vilka frågor de valt att inte svara på. 

 

Studiens urval kan liknas med ett klusterurval då författarna valde ut personer i olika sektioner 

på en ishockeymatch i Örebro. Klusterurval innebär enligt Bryman och Bell (2011) att studien 

testar olika populationsenheter och grupperingar inom olika kluster. En stegprincip appliceras 

i ett klusterurval då ett kluster väljs ut, för att sedan välja ut ytterligare kluster inom detta 

(Bryman & Bell, 2011). Hur denna studies tillvägagångssätt kan liknas med ett klusterurval, är 

genom att studies första klustersteg var de personer som besökte ishockeyeventet det valda 

datumet. På arenan valdes sedan ytterligare kluster ut för att säkerställa att olika typer av 

individer hade en chans att komma med trots att de satt på olika sektioner på arenan. Författarna 



 

  23 

frågade både personer som satt kvar på sina sittplatser i pausen och personer som lämnade sina 

platser. 

 

Denna studie skiljer sig dock också från ett klusterurval eftersom Bryman och Bell (2011) 

förklarar att testenheter ska väljas ut slumpmässigt. Vi var i denna studie intresserade av 

skillnader mellan män och kvinnor och när testpersonerna valdes ut var det förbestämt att 

personer från båda könen skulle väljas. Detta tillvägagångssätt var inte att välja individer helt 

slumpmässigt utan kan istället liknas till ett kvoturval där Bryman och Bell (2011) menar att 

testpersonerna delas upp i olika kvoter. Här var intresset att identifiera skillnader mellan dessa 

kvoter baserat på exempelvis kön. När dessa kvoter sedan bildades och författaren bestämt hur 

många personer som ska ingå valde författaren ut de individer som den tycker passar in i dessa 

(Bryman & Bell, 2011). Detta tillvägagångssätt kan liknas i detta fall då författarna inte valde 

ut testpersoner helt slumpmässigt utan det fanns en tanke i att kunna se skillnader mellan män 

och kvinnor vilket innebar att båda könen var tvungna att vara representerade. 

 

När enkäten utfördes valdes ett sportevent i Örebro som låg nära författarna och var 

lättillgängligt. Enkäten utfördes även bara vid ett tillfälle där testpersoner valdes ut under 

eventet. Med detta tillvägagångssätt kan det även argumenteras för att studien har använt sig av 

ett bekvämlighetsurval som Bryman och Bell (2011) förklarar är med testpersoner som av 

bekvämlighetsskäl finns tillgängliga och är lättåtkomliga. Dock var resultaten från denna 

urvalsmetod inte generaliserbara för hela populationen. 

 

Det var problematiskt att urskilja en exakt urvalsmetod för denna studie. Vilket gjorde det svårt 

att generalisera svaren. Även att testpersonerna inte var helt slumpmässigt utvalda argumenterar 

emot en generalisering av resultaten, vilket diskuteras av Bryman (1997) som menar att 

kvantitativa forskare gärna vill kunna generalisera sina resultat mot andra personer i olika 

situationer. För att kunna göra detta behöver testpersonerna vara slumpmässigt utvalda 

(Bryman, 1997). 

 

3.4 Reliabilitet & Validitet  

Enligt Eliasson (2013) innebär reliabilitet att studien ska kunna göras igen och då ska samma 

resultat ges som första gången den gjordes, vilket innebär att reliabilitet blir ett uttryck för 

studiens pålitlighet. Eliasson (2013) förklarar att det är viktigt att bearbeta studiens variabler 

för att öka pålitligheten. Detta gjordes i enkäten genom att ställa flertalet påståenden för varje 

erbjudande vilket denna studie gjorde då den har 1 - 4 ställda påståenden på varje valt 

erbjudande i enkäten. 

 

Det är även viktigt att vara väl förberedd innan undersökningen sker och det är viktigt att ha 

tydliga förklaringar för hur undersökningen ska gå till. På de sättet undviker studien eventuella 

funderingar kring undersökningen (Eliasson, 2013). I denna studie har detta säkerställts genom 

att författarna har arbetat fram enkäten i ett flertal veckor där den ändrats flertalet gånger i 

samtal med handledare och med inspiration från andra enkäter. Det gjordes även en 

pilotundersökning som bestod av 7 stycken studenter vid Örebro universitetet. Denna gjordes 
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fyra dagar innan det riktiga insamlingstillfället vilket gav författarna tid att ändra eventuella 

formuleringar eller felaktigheter. Det som ändrades efter pilotundersökningen var vissa 

formuleringar av frågor och påståenden i samråd med pilotundersökningsdeltagarna. Under 

frågan vilken sektion jag sitter på? infogades en bild som beskrev arenans sektioner, detta för 

att underlätta för respondenterna.  

 

Studien säkerställde även reliabiliteten genom att de svarande var anonyma vilket även är en 

fördel med enkäter enligt Jones (2015). Det finns även nackdelar med enkäter och det är att 

studien inte har möjlighet att förklara om en respondent inte förstår en fråga men också 

osäkerhet om hur många som kommer svara på enkäten. Studien ökade chanserna att få många 

svar genom att närvara vid sporteventet och uppmuntra publiken att göra enkäten. Vi fanns då 

också på plats för att svara på eventuella frågor.  

 

Vidare förklarar Eliasson (2013) validitet som ett uttryck för att studien mäter det som studien 

ska mäta och det är även viktigt att de variabler som studien kommer mäta är väl förklarade. 

En lista med förklaringar är genomförd och inkluderar alla huvudbegrepp i uppsatsen. Listan 

med förklaringar finns längst upp i arbetet och bidrar med en förklaring av varje begrepp. 

Eliasson (2013) förklarar att frågeställningen är central i början av studien, detta för att genom 

frågeställningen klargörs vad det är studien vill undersöka. Vidare är det viktigt för forskarna 

att de håller ordning på den data som samlas in, detta för att se till att informationen bidrar till 

undersökningens resultat (Eliasson, 2013). Detta säkerställdes genom att de enkäter som 

samlats in direkt lades i separata plastfickor. Eliasson (2013) menar även att variablerna bör 

vara teoretiskt grundade då det påvisar hur variablerna tidigare studerats och använts inom 

teorin, vilket denna studie säkerställt genom att noggrant gått igenom tidigare forskning för att 

identifiera vilka erbjudande som var mest förekommande. 

 

3.4.1 Forskningsetik 

Innan varje respondent svarade på enkäten ställdes frågan om de ville medverka samt bakgrund 

till enkäten vilket uppfyller kriterierna för samtyckeskravet. Samtyckeskravet innebär enligt 

Bryman och Bell (2011) att personen som väljer att medverka i studien ska informeras om 

forskningsprocessen och att de har rätt att avbryta undersökningen när de vill. Vid 

insamlingstillfället förklarade författarna innan enkäten delades ut till respektive person att 

enkäten var till ett examensarbete om kundnöjdhet på ett sportevent och att de fick avbryta när 

de behagade. Att testpersonerna informerades om studiens aktuella syfte uppfyller även 

informationskravet som Bryman och Bell (2011) anser vara viktigt där testpersonerna innan 

testtillfället får information om vilka moment som ingår samt syftet med undersökningen. 

Dock kan kritik riktas mot att muntligt fråga om individers deltagande enligt Bryman och Bell 

(2011), de förklarar att ett skriftligt formulär till deltagarna är att föredra där både testperson 

och forskare skriver under om de vill delta. Dock ansåg författarna att det inte skulle vara 

realistiskt att genomföra detta, testpersonerna är anonyma vilken anses som ytterligare en 

anledning att en muntlig överenskommelse räckte. Bryman och Bell (2011) förklarar vidare om 

konfidentialitet - och anonymitetskravet och det innebär att personuppgifter måste förvaras så 

inga obehöriga har tillgång till dem, vilket denna studie tagit hänsyn till då ingen information 

om någon testperson setts av någon annan än författarna. Nyttjandekravet anser Bryman och 
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Bell (2011) vara att de uppgifter om testpersonerna tillhandahålls för forskningsstudien endast 

får användas till det ändamålet, vilket denna studie säkerställt genom att förvara dem säkert hos 

en av författarna efter att de analyserats. 

 

3.5 Dataanalys 
Studien har använt SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) som dataanalysprogram. 

SPSS är ett av de vanligaste dataprogrammen vid analys av kvantitativa data (Jones, 2015). Val 

av dataanalysprogram gjordes utifrån att kunna få fram statiska test och möjligheten att 

producera tabeller och grafer. Därav SPSS eftersom Jones (2015) rekommenderar SPSS när 

syftet är att framställa resultatet på ett statistiskt sätt i tabeller. Grafer har endast studerats av 

författarna för ökad förståelse av datan, graferna redovisas inte på grund av de inte bidrar till 

svaret på studiens frågeställningar. Alla förberedelser för analysen gjordes efter Jones (2015) 

stegprocess, en guide för hur datan ska kodas och inmatas i SPSS. Hur studien har gjort 

förberedelserna kommer härnäst. 

 

För att datamaterialet ska fungera i SPSS måste det anpassas till programmet, en kodning av 

datan var därför nödvändig. Exempel på kodning som gjordes var utifrån om respondenten var 

man eller kvinna. I SPSS stod män för siffran 1 och kvinnor för siffran 2. Ett annat exempel på 

kodning är när inmatningen gjordes för respektive lag som respondenterna hejar på, där varje 

lag fick en egen specifik siffra. Kodningen av de skalor som använts gjordes utifrån att stämmer 

inte var siffran 1 och stämmer helt siffran 7, därmed precis som studiens likertskala är utformad. 

När all data fanns i SPSS gjordes en noggrann undersökning om kodningen var korrekt och att 

inga felinslagningar gjorts. Felsökning gjordes för att säkerställa att resultatet skulle vara ett 

korrekt resultat utifrån den insamlade datan. 

 

Analys 1 bestod av att analysera korrelationen mellan varje erbjudande och kundnöjdhet. Detta 

för att se om det fanns en relation mellan kringserviceerbjudandena och kundnöjdhet samt om 

relationen är positiv eller negativ. Korrelation är ett mått som undersöker förhållandet mellan 

två variabler. Måttet används vid studerande av ordinalskalor med syfte att undersöka om 

förhållandet är starkt, svagt, positivt eller negativt (Bryman och Bell, 2011). Korrelationen var 

användbar i denna studie på grund av frågeställningen om tillgänglighet, personal åskådarplats 

och stämning har ett positivt eller negativt förhållande till kundnöjdhet. Om förhållandena var 

starka eller svaga uppmärksammades inte eftersom vi endast intresserade oss av riktningen i 

förhållandet, positivt eller negativt. Tillgänglighet, personal åskådarplats och stämning var x 

variabel och undersöktes mot påstående Jag är nöjd med eventet som var y variabel. De olika 

förhållandena redovisas i resultatavsnittet.  

 

Syftet med analys 2 var att få ett resultat som visar männens och kvinnornas totala medelvärde 

för varje undersökt erbjudande tillgänglighet, personal, åskådarplats och stämning. 

Centralmåttet medelvärde användes för det är ett användbart mått vid beskrivningen av 

variationen för en variabels (erbjudande) fördelning enligt Edling och Hedström (2003). 

Medelvärdet nämns av samma författare som ett mått som förklarar samlingen eller 

koncentrationen av de insamlade svaren från en specifik fråga.  
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Efter att ett medelvärde fastställts på varje enskilt påstående i enkäten gjordes en hopslagning 

av påståenden. En hopslagning som innebar att varje påstående var inkluderad i en av de fyra 

erbjudandena tillgänglighet, personal, åskådarplats och stämning. Efter hopslagningen togs ett 

nytt medelvärde fram, ett medelvärde som visade det totala medelvärdet för varje erbjudande. 

För att fånga ett specifikt erbjudandes helhet kan det brytas ner i fler dimensioner (Bryman, 

1997). Dimensionerna i uppsatsen bestod av de olika påståenden för respektive erbjudande. 

Enligt Bryman (1997) gör dimensionerna det enklare att mäta samt förstå helheten av en 

variabel. Låt oss förklara detta genom att ta exemplet om männens totala medelvärde för 

stämning. Erbjudande stämning bestod av fyra påståenden. 1) Publikens engagemang i matchen 

överträffade mina förväntningar, 2) Musiken som spelades på arenan överträffade mina 

förväntningar, 3) Speakern (kommentatorn) på matchen överträffade mina förväntningar, 4) 

Publikantalet i arenan överträffade mina förväntningar. Varje respondents angivna värde på 

likertskalan för ett påstående slogs ihop till ett totalt gemensamt värde för det påståendet. Det 

totala gemensamma värdet divideras sedan med antalet män (47). Då erhölls ett medelvärde för 

det specifika påståendet. Samma uträkning gjordes för varje påstående inom erbjudandet 

stämning. Sedan adderades de fyra påståendenas medelvärde för att bilda ett gemensamt 

medelvärde för stämning. Medelvärdet för stämning kan ses som ett index, ett jämförelsetal 

som jämförs mellan män och kvinnor för att se hur varje erbjudande förhåller sig till 

kundnöjdhet. Index är ett sammanfattande mått som ofta används inom den 

samhällsvetenskapliga litteraturen (Edling & Hedström, 2003). 

 

Spridningsmåttet standardavvikelse användes för att se hur stor spridningen var mellan de 

angivna svaren för varje erbjudande. Enligt Edling och Hedström (2003) är standardavvikelsen 

det vanligaste spridningsmåttet. Ju större tal som standardavvikelsen visar desto större är 

spridningen från medelvärdet. SPSS visade oss standardavvikelse för varje valt påstående. 

Syftet med spridningsmåttet var att se spridningen av de angivna svaren för respektive 

påstående utifrån medelvärdet. Detta för att bilda en uppfattning om alla i kundgrupperna var 

homogena. Men även för att se hur spridningen skiljde sig mellan kundgrupperna.  

 

Ett chitvå-test utfördes för alla påståenden samt när påståendena var hopslagna till ett index. 

Resultatet redovisades inte på grund av att det inte bidrar till ytterligare kunskap om skillnader 

i kundnöjdhet mellan män och kvinnor då signifikansnivån på 0,05 inte uppfylldes. Därav var 

huvudfokus i resultatet på medelvärdet och skillnader i kundnöjdhet mellan män och kvinnor 

angående tillgänglighet, personal åskådarplats och stämning.  

 

3.5.1 Varför denna dataanalys?  

Korrelationen användes för att undersöka hur förhållandet såg ut. Därav hade studien möjlighet 

att se om förhållandet var positivt eller negativt vilket studien undersökte. Brister med 

dataanalysen var att inte inkludera ett test i resultatet som innebär en beräkning av signifikans. 

Hade en signifikant skillnad uppstått hade värdet på resultatet ökat. Med ett större stickprov 

och fler datainsamlingstillfällen hade chansen för en signifikant skillnad ökat. Fördelar med 

den dataanalys som genomförts är att den visar medelvärdet för varje erbjudande för både män 

och kvinnor. Det underlättar tydligheten om kundnöjdhet för respektive kundgrupp och 
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erbjudande. Medelvärdet för respektive erbjudande tillgänglighet, personal, åskådarplats och 

stämning kan dock ifrågasättas eftersom det var olika antal påståenden som var inkluderade i 

varje erbjudande. Därav gick det inte att jämföra medelvärden mot varandra. I de fallen där 

erbjudandena jämförts med varandra var medelvärdet omvandlat till procentenheter i 

förhållande till det högsta möjliga medelvärdet för varje erbjudande. I det fallet jämfördes 

erbjudandena i enheten procent eftersom en jämförelse i medelvärde skulle vara missvisande 

och inkorrekt. 

4. Resultat och analys 

Detta avsnitt inleds med kort introduktion för att sedan delas upp i två analyser. Första 

analysen presenterar vilken samvariation som existerar mellan utvalda 

kringserviceerbjudanden och kundnöjdhet. Andra analysen presenterar skillnader mellan män 

och kvinnor relaterat till utvalda kringserviceerbjudanden.  

 

Studiens syfte är att undersöka om det finns ett förhållande mellan valda 

kringserviceerbjudanden och kundnöjdhet under ett svenskt sportevent, därefter jämföra 

skillnaden mellan män och kvinnors kundnöjdhet utifrån olika kringserviceerbjudanden. 

Analys 1 genomförs för att se om samvariationen är positiv eller negativ mellan kundnöjdhet 

och uppsatsens kringserviceerbjudanden, detta är viktigt för att se om dessa 

kringserviceerbjudanden faktiskt har en relation till kundnöjdheten på ett sportevent. När vi 

sedan sett ifall denna samvariation existerar ska vi undersöka hur samvariationen ser ut för män 

respektive kvinnor. Skillnaderna mellan män och kvinnors kundnöjdhet i förhållande till 

kringserviceerbjudande analyseras i analys 2. 

 

4.1 Stickprov 

För att undersöka män och kvinnors kundnöjdhet utifrån förväntningar på ett svenskt 

sportevent, gjordes en datainsamling som resulterade i att 87 respondenter svarade på enkäten 

angående kundnöjdhet under sportevent. 

 

Tabell 1 (Fördelningen mellan män och kvinnor samt en total sammanställning av antalet respondenter) 
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4.2 Analys 1 – Samvariation mellan kringserviceerbjudanden och 

kundnöjdhet  
Analys 1 har gjorts för att se om det finns en samvariation mellan valda 

kringserviceerbjudanden tillgänglighet, personal, åskådarplats samt stämning och kundnöjdhet 

vilket tidigare forskning påstår. Tabell 2 visar om en sådan samvariation mellan 

kringserviceerbjudanden tillgänglighet, personal, åskådarplats och stämning och påståendet 

jag är nöjd med eventet finns. Påståendet jag är nöjd med eventet har använts i uppsatsen för 

att få en övergripande bild av kundnöjdheten på sporteventet.  

 

Tabell 2 visar korrelationen mellan kringserviceerbjudanden och jag är nöjd med eventet.  

(Män = 47 & kvinnor = 40) 

 
 

Tabell 2 är viktig för analys 1 för att undersöka om de olika kringserviceerbjudandena 

samvarierar med kundnöjdhet. Vi har studerat detta genom korrelation, om korrelationen är 

positiv påvisar det att studiens kringserviceerbjudanden har ett positivt förhållande till 

kundnöjdhet. 

 

Vidare kan studien presentera att tillgänglighet visar ett positivt förhållande mellan män och 

kvinnors nöjdhet av eventet i förhållande till tillgängligheten av arenan. Resultatet påvisar att 

det finns en samvariation mellan tillgängligheten och hur nöjda kunderna är på eventet, vilket 

innebär att om arenan är lättillgänglig kan det ha en samverkan med ökad kundnöjdhet.  

Även personal har en positiv samvariation till om kunderna känner kundnöjdhet. Därav kan vi 

anta utifrån uppsatsens resultat att om besökarna är nöjda med personal kan det innebära att de 

även är nöjda med eventet. Korrelationen mellan kundernas åskådarplats och påstående jag är 

nöjd med eventet är också positiv. Utifrån studiens resultat kan vi anta att besökarna är nöjda 

med sin åskådarplats, när publiken därmed är nöjd med sin plats ökar chanserna för att de även 

är nöjda med eventet. Slutligen kan vi redovisa att det finns en positiv samvariation mellan 

stämning och kundnöjdhet. Den positiva korrelationen påvisar att den upplevda stämningen kan 

ligga till grund för kundnöjdhet.  

 

Shonk och Chelladurai (2008) skriver att en lättillgänglig arena ofta leder till ökad kundnöjdhet. 

Wakefield el al. (1996) har identifierat samma resultat och beskriver att tillgänglighet är en 

bidragande orsak till den upplevda kundnöjdheten. Det kan denna studie också konstatera 
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eftersom relationen mellan tillgänglighet och kundnöjdhet är positiv. Yoshida och James (2010) 

och Tsuji et al. (2007) har gemensamma åsikter om att personalens bemötande samvarierar med 

kundnöjdhet. Korrelationen visar att detta förhållande även gäller i vår uppsats. Den positiva 

korrelationen i tabell 2 mellan kringserviceerbjudandet åskådarplats och påståendet jag är nöjd 

med eventet betyder att åskådarplats har en samvariation med kundnöjdhet. Detta stöds av 

Bodet och Bernache-Assollant (2009) som menar att åskådarplatsen påverkar kundnöjdhet, 

även Wakefield et al. (1996) påvisar vikten i att ha lämpliga och bekväma åskådarplatser. 

Korrelationen resulterade i ett positivt förhållande mellan stämning och kundnöjdhet. Detta 

resultat stöds av Uhrich och Benkenstein (2010) som menar det finns ett förhållande mellan 

besökarens positiva uppfattning av stämningen på arenan och kundnöjdhet. Även Edensor 

(2014) beskriver i sin studie att det finns en relation mellan stämningen på ett event och upplevd 

kundnöjdhet. 

 

I tabell 3 redovisas resultatet för samvariationen mellan kringserviceerbjudanden tillgänglighet, 

personal, åskådarplats och stämning och påståendet jag är nöjd med eventet för respektive kön. 

Eftersom uppsatsen är intresserad av att se till skillnader mellan män och kvinnors kundnöjdhet 

av kringserviceerbjudande utifrån deras förväntningar blir det således viktigt att se ifall en 

relation mellan kringserviceerbjudandena och jag är nöjd med eventet för respektive kön finns. 

Tabell 3 visar att samtliga korrelationer är positiva även efter uppdelningen mellan män och 

kvinnor.  

 

Tabell 3 visar korrelationen för män respektive kvinnor mellan kringserviceerbjudanden och jag är nöjd med 

eventet.  

(Män = 47 & kvinnor = 40) 

 

Med analys 1 har vi påvisat att uppsatsens valda kringserviceerbjudanden tillgänglighet, 

personal, åskådarplats och stämning har ett positivt förhållande till kundnöjdhet under ett 

svenskt sportevent. Därmed är frågeställning 1: Är förhållandet positivt eller negativt mellan 

kringserviceerbjudande och kundnöjdhet på ett svenskt sportevent? besvarad och svaret på 

frågeställning 1 är därmed positivt. Det finns ett positivt förhållande mellan valda 

kringserviceerbjudanden och kundnöjdhet. I analys 2 kommer skillnader mellan män och 

kvinnors kundnöjdhet analyseras utifrån medelvärde och kringserviceerbjudandena 

tillgänglighet, personal, åskådarplats och stämning. 
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4.3 Analys 2 – Variationen mellan män och kvinnors kundnöjdhet med 

kringserviceerbjudanden  

 

4.3.1 Kringserviceerbjudanden 

Stickprovet bestod av 47 män och 40 kvinnor. De två olika kundgrupperna analyseras för att se 

om det finns några skillnader i deras upplevda kundnöjdhet utifrån de valda 

kringserviceerbjudandena tillgänglighet, personal, åskådarplats och stämning. Medelvärdet 

för respektive kundgrupp används för att se om eventuella skillnader mellan män och kvinnor 

existerar.  

 

De påståenden i enkäten mellan 13–23 har i nedanstående tabell kategoriserats under 

grundläggande kringserviceerbjudanden som varje påstående tillhör. Påstående 13 undersökte 

hur publiken upplever tillgänglighet till arenan. Påstående 14–16 undersökte hur publiken 

upplever personal på arenan. Påstående 17–19 undersökte hur publiken upplever åskådarplats 

på arenan. Påstående 20–23 undersökte hur publiken upplever stämning på arena. (Se enkät i 

bilaga 1).  

 

Tabell 4 visar det totala medelvärdet av kringserviceerbjudandena och procent av det potentiellt högsta 

medelvärdet. 

 
 
Tabell 4 visar varje kringserviceerbjudande i procent av det totalt högsta medelvärdet. Efter en 

rangordning kan tabell 4 urskilja vilket kringserviceerbjudande som respondenterna är mest 

nöjd med. Därav visar resultatet att kvinnor är mest nöjda med tillgängligheten 77,9% och minst 

nöjda med åskådarplatsen 65%. Samma erbjudande får samma placering hos männen, 

tillgängligheten visar 74,2% och åskådarplatsen 67,7%. Skillnaderna är dock små mellan män 

och kvinnor och vi fokuserar inte på dessa skillnader utan utnämner skillnaderna som att de inte 

existerar.  

 

4.3.2 Tillgänglighet 

Tabell 5 redovisar respondenternas svar på påståendet om arenans tillgänglighet. Fördelningen är mellan kvinnor 

och män samt en total sammanställning. Medelvärde och standardavvikelser anges för respektive grupp. (Män = 

47 & kvinnor = 40) 
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Resultatet av tabell 5 visar en marginell skillnad mellan medelvärdet för män och kvinnor. 

Tabellen visar dock att kvinnor har högre medelvärde än män vilket innebär att de är lite nöjdare 

utifrån sina förväntningar. Gemensamt för medelvärde i tabell 5 är att medelvärdet är över 5 för 

de båda kundgrupperna vilket är stämmer bra utifrån den beskattning studien har använt sig av 

i enkäten. För studien betyder resultatet i tabell 5 att både män och kvinnor är nöjda med 

tillgängligheten av arenan. 

 

Utifrån standardavvikelsen kan vi redovisa att både män och kvinnor har svarat relativt lika, då 

måtten för standardavvikelsen är relativt nära medelvärdet. Spridningen mellan 

svarsalternativen är relativt liten hos både män och kvinnor. Svaren varierar normalt sätt mellan 

svarsalternativ 4–6 på likertskalan utifrån resultatets angiva standardavvikelser och medelvärde 

5. Av standardavvikelsen kan vi se att majoriteten av både män och kvinnor är nöjda med 

tillgängligheten till arenan.  

 

Lee et al. (2010) påstående om att serviceerbjudande är viktigt för kundnöjdhet kan konstateras 

med vårt resultat som visar ett högt medelvärde från både män och kvinnor. Därav kan denna 

studie visa att tillgängligheten är viktig för att kunderna ska känna kundnöjdhet. Vidare 

förklarar Lin et al. (2011) att det finns skillnader i hur män och kvinnor uppfattar 

serviceerbjudanden. Tillgänglighet är ett serviceerbjudande som enligt studiens resultat 

uppfattas som relativt lika. Dock finns små skillnader som visar att kvinnor är mer nöjda med 

tillgängligheten än män. Lee et al. (2010) anser att män värderar serviceerbjudande högre än 

vad kvinnor värderar service vilket inte gäller för tillgänglighetserbjudandet i uppsatsen, 

eftersom kvinnor har ett högre medelvärde för tillgänglighet. Kvinnornas högre medelvärde 

läggs inte för stor vikt vid på grund av små skillnader. Därav anser inte vi att skillnaden existerar 

mellan män och kvinnor som Lee et al. (2010) påstår när det gäller arenans tillgänglighet. 

 

4.3.3 Personal 

Tabell 6 redovisar respondenternas svar på 3 olika påståenden om personalen på eventet. Fördelningen är mellan 

män och kvinnor samt en total sammanställning. Varje enkätpåstående angående personal har sammanställts i 

tabellen. Medelvärde och standardavvikelser anges för respektive grupp. (Män = 47 och kvinnor = 40) 
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Resultatet i tabell 6 visar skillnad i totala medelvärden, men även att medelvärdet mellan män 

och kvinnor i enkätpåståendena skiljer sig åt. När studien analyserar skillnader i medelvärde 

mellan män och kvinnor i påstående Personalens hjälpsamhet under eventet överträffade mina 

förväntningar är skillnaden marginell, men i kvinnornas favör med 0,30 vilket innebär att de är 

mer nöjda utifrån detta påstående. Skillnaden mellan män och kvinnor i påståendet Information 

från personalen under eventet överträffade mina förväntningar har en liknande skillnad till 

föregående påstående. Påstående Tillgänglighet till personalen under eventet överträffade mina 

förväntningar skiljer sig med 0,21 där kvinnorna visade sig vara mer nöjda. De skillnader 

mellan män och kvinnor i jämförelse av medelvärde i tabell 6 är inte stora nog för att studien 

ska beakta dessa som några betydande skillnader. Resultatet tolkas därför som att män och 

kvinnor upplever lika mycket kundnöjdhet med kringserviceerbjudandet personal. 

 

I påståendet om Personalens hjälpsamhet under eventet överträffade mina förväntningar var 

standardavvikelsen hos männen större än kvinnornas standardavvikelse i samma 

påstående.  Standardavvikelsen skilde sig åt med 1,78 från medelvärdet för männen. Kvinnorna 

var mer homogena i detta påstående med endast 1,03. Det redovisade resultatet förmedlar att 

kvinnorna är mer likasinnade i påståendet Personalens hjälpsamhet under eventet överträffade 

mina förväntningar vilket förklarar deras högre medelvärde, som tyder på att de är mer nöjda 

med personalens hjälpsamhet under eventet. 

 

Leeuwen et al. (2002) menar att kundnöjdhet påverkas av servicekvalitén på 

serviceerbjudandet. Nästan samtliga personalpåståenden visar ett medelvärde på 5 stämmer bra 

och endast ett påstående visar 4,91, vilket även det är nära 5. Medelvärdena tolkas som att 

serviceerbjudandet personalen levererar hög kvalité och kunderna känner sig därmed nöjda. 

Snipes et al. (2006) anser att kvinnor värderar servicebemötandet av personalen högre än vad 

män gör. Studiens undersökningsmaterial som studerat personalens hjälpsamhet, tillgänglighet 

och informationsöverföring visar att kvinnor har högre medelvärde än män på samtliga 

påståenden. Utefter Snipes et al. (2006) påstående kan studien därmed fastställa att även 

kvinnorna i denna studie har högre medelvärderesultat angående personalen än män, dock är 

skillnaderna endast mycket små vilket innebär att de inte anses som en skillnad. 
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4.3.4 Åskådarplats 

Tabell 7 redovisar respondenternas svar fördelat på 3 påståenden om publikens åskådarplats. Fördelningen är 

mellan kvinnor och män samt en total sammanställning. Medelvärde och standardavvikelser anges för respektive 

grupp. (Män = 47 och kvinnor = 40) 

 

 
 

Tabell 7 visar att kvinnors medelvärde är 4,65 på påståendet sikten från min plats på läktaren 

överträffade mina förväntningar jämfört med männens 5,00. Det är en skillnad på 0,35 som 

betyder att männen är mer nöjda. Motsatt resultat identifieras på påstående rymligheten till 

personerna bredvid vid min åskådarplats överträffade mina förväntningar där kvinnorna 

svarade 4,55 medans männen svarade 4,38, vilket visar en skillnad på 0,17 där kvinnorna är 

mer nöjda. Påståendet Bekvämligheten av min plats på läktaren överträffade mina 

förväntningar visar också en liten skillnad mellan män och kvinnor. Även om värdena skiljer 

sig mellan män och kvinnor i de olika påståendena för åskådarplats är dessa skillnader 

marginella och kan överlag ses som lika. Detta innebär att män och kvinnor upplever 

åskådarplats lika då inga betydande skillnader identifierats.  

 

Standardavvikelser för de olika påståendena har en liten differens där alla avvikelser finns 

mellan 1,38 och 1,66 vilket tyder på relativt lika svar mellan de tre påståendena. Skillnaderna 

mellan män och kvinnor i de olika påståendena är inte påtagliga och därmed är både män och 

kvinnor likasinnade i samtliga påståenden om kringserviceerbjudandet åskådarplats.  

 

Bodet och Bernache-Assollant (2009) anser att åskådarplatsens bekvämlighet bidrar till 

kundnöjdhet vilket även bekräftas i tabell 7 under påstående bekvämligheten av min plats på 

läktaren överträffade mina förväntningar. Både män och kvinnor var nöjda med 

bekvämligheten eftersom medelvärdet är 4,83 hos män och 4,45 hos kvinnor. Skillnaden är 

liten 0,38 och studien visar att det inte är en skillnad trots att det var den största skillnaden 

mellan män och kvinnor under kringserviceerbjudandet åskådarplats. Åskådarplatsernas sikt 

har undersökts i påstående sikten från min plats på läktaren överträffade mina förväntningar 

vilket kan relateras till Kelly och Turley (2001) diskussion kring att läget på åskådarplatsen har 

en inverkan på om kunden upplever kundnöjdhet. Påståendet om sikten från åskådarplatsen 

skiljer mer mellan män och kvinnor där männens medelvärde var 5,0 jämfört med kvinnornas 

4,65. Det innebär att männen är 0,35 mer nöjda än kvinnor. Ännu mindre skillnad mellan män 

och kvinnor visar påståendet Rymligheten till personerna bredvid vid min åskådarplats 

överträffade mina förväntningar. Medelvärdet för Åskådarplatsen visar på lika kundnöjdhet 
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mellan kundgrupperna och resultaten stödjer i detta fall Trail et al. (2008) resultat, i att män och 

kvinnor anser att åskådarplatsen på eventet är lika viktig. 

 

4.3.5 Stämning 

Tabell 8 redovisar respondenternas svar fördelat på 4 påståenden om stämning. Fördelningen är mellan kvinnor 

och män samt en total sammanställning. Medelvärde och standardavvikelser anges för respektive grupp. (Män = 

47 och kvinnor = 40) 

 

 
 

För att jämföra skillnader mellan män och kvinnor kan vi se att i påstående Musiken som 

spelades på arenan överträffade mina förväntningar skiljer sig medelvärdet med 0,88 i 

kvinnors favör, vilket är den största skillnaden i medelvärde mellan män och kvinnor för de 

fyra påståendena under detta erbjudande. I övriga påståenden från enkäten rörande stämningen 

påvisar resultatet en marginell skillnad mellan män och kvinnors medelvärde i 

svarsalternativen. Kvinnor har i 3 av 4 påståenden ett högre medelvärde än männen. Det är 

endast i påstående Speakern (kommentatorn) på matchen överträffade mina förväntningar som 

männen har ett högre medelvärde än kvinnor. Skillnaden i påstående Speakern (kommentatorn) 

på matchen överträffade mina förväntningar är 0,03, vilket innebär en liten skillnad. Samtliga 

resultat av medelvärdet hamnade kring svarsalternativ 5 vilket denna studie tolkat som stämmer 

bra. Standardavvikelsen för samtliga frågor var låga och det visar att spridningen för svaren på 

frågorna var små och ligger nära medelvärdet. 

 

Resultatet från stämningen kan återkopplas till Lin et al. (2011) som förklarar att det finns en 

skillnad mellan män och kvinnors uppfattning på olika serviceerbjudanden. Eftersom att 

stämningen på ett sportevent är en typ and serviceerbjudande kan det kopplas till resultatet från 

påståendena om stämning, dessa resultat visade sig dock inte stämma överens med Lin et al. 

(2011) då resultatet från denna studie inte kan redovisa några skillnader i påståendena som berör 

kringserviceerbjudandet stämning. För att uppnå kundnöjdhet anser Yelkur och Chakrabarty 

(2006) att utformningen av serviceerbjudandet bör uppnå eller överträffa kundens 

förväntningar. Resultatet i denna studie visar genom medelvärdena att både män och kvinnor 

är nöjda med stämningen på sporteventet utifrån sina förväntningar. De skillnader som skådas 

är inte nämnvärda, precis som resterande skillnader mellan män och kvinnor i uppsatsens analys 

2. 
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5. Diskussion 

I diskussionsavsnittet kommer resultat och analys som presenterats i ovanstående avsnitt 

diskuteras och kopplas tillbaka till studiens syfte och frågeställningar. Strukturen kommer utgå 

från studiens frågeställningar kopplat till de två analyserna. Avsnittet avslutas med en 

diskussion kring övriga observationer. 

 

5.1 Inledning 

Syftet är att undersöka om det finns ett förhållande mellan kringserviceerbjudanden och 

kundnöjdhet under ett svenskt sportevent. Därefter jämföra skillnaden mellan män och kvinnors 

kundnöjdhet utifrån kringserviceerbjudandena tillgänglighet, personal, åskådarplats och 

stämning. Studiens teori är grundad i tidigare forskning och en intervju gjordes för att belysa 

problemet ur en praktikers perspektiv. Datainsamlingsmetoden var att be publiken svara på en 

enkät om hur väl deras förväntningar överträffades med olika kringserviceerbjudanden. I 

resultatet samt i teorin har tillgänglighet, personal, åskådarplats och stämning en positiv 

påverkan på kundnöjdhet. I resultatet anges endast de svar som var relaterade till män och 

kvinnor. Dock hade enkäten frågor angående andra bakgrundsdata än män och kvinnor vilket 

kommer användas i diskussionen för att förklara andra skillnader. Resultatet visade inga 

nämnvärda skillnader mellan män och kvinnor angående de olika kringserviceerbjudanden som 

erbjuds på sporteventet. Dock påvisar resultatet att tillgänglighet till arenan genererade mest 

kundnöjdhet hos både män och kvinnor. Medelvärdet för tillgängligheten var över (5) stämmer 

bra. Åskådarplatsen genererade minst kundnöjdhet men visade ändå ett relativt högt 

medelvärde för respektive påstående med medelvärden mellan (4) stämmer måttligt och (5) 

Stämmer bra hos både män och kvinnor. Vidare följer en diskussion kring studiens resultat. 

5.2 Frågeställning 1  
Är förhållandet positivt eller negativt mellan kringserviceerbjudanden och kundnöjdhet på ett 

svenskt sportevent?  

 

Den positiva relationen mellan tillgänglighet och kundnöjdhet tyder på att när publiken är nöjd 

med tillgängligheten till arenan upplever de också kundnöjdhet. Anledningen till varför inte 

styrkan har kommenterats är på grund av studiens syfte att endast undersöka om samvariationen 

är positiv eller negativ. Vi kan däremot förstå anledningen till att föra en diskussion kring 

styrkan av korrelationen mellan tillgänglighet och kundnöjdhet. Eventuellt för att se hur styrkan 

skiljer sig från andra sportevent eller länder. Konsekvenserna för ett negativt förhållande mellan 

tillgänglighet och kundnöjdhet hade inneburit att organisationen hade varit tvungna att vidta 

åtgärder. Exempelvis anordna gratis kollektivtrafik till arenan om den är avlägset belägen 

eftersom Shonk och Chelladurai (2008) menar att arenan behöver vara lättillgänglig för att 

kunderna ska vara nöjda. Vidare undersökningar angående förhållandet mellan tillgänglighet 

och kundnöjdhet kan därför jämföra styrkan i förhållanden med andra kringserviceerbjudanden 

och hur det går att lösa problemet om ett förhållande skulle vara negativt.  
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Personal kopplat till kundnöjdhet visar en positiv korrelation vilket även ger stöd till tidigare 

studiers påståenden om att en relation mellan kringserviceerbjudandet personal och 

kundnöjdhet finns. Ett antagande i denna studie är att de resultat som studien påvisat utifrån 

kringserviceerbjudandet personal kopplat till kundnöjdhet är att organisationen möter upp de 

förväntningar besökarna har. De medelvärden som uppmätts i kringserviceerbjudandet 

personal är höga för samtliga respondenter vilket tyder på att de är nöjda med erbjudandet. 

De påståenden som undersöktes var personalens hjälpsamhet, tillgänglighet och deras 

informationsöverföring. O´Neill et al. (1999) anser att personalen böra vara närvarande vid ett 

event, därmed kan det även vara angeläget att undersöka relationen mellan psykiskt närvarande 

personal och kundnöjdhet. Eventuellt hade förhållandet mellan personal och kundnöjdhet sett 

annorlunda ut om andra egenskaper undersöktes, exempelvis deras energi och psykiska närvaro. 

Framtida studier som omfattar personalens energi och psykiska närvaro skulle kunna bidra till 

ny kunskap om personalens inverkan på kundnöjdhet på ett sportevent. Personalens fysiska 

närvaro har undersökts i uppsatsen men psykisk närvaro skulle även kunna studeras för ökad 

förståelse.  

 

Korrelationens positiva riktning mellan erbjudandet åskådarplats och kundnöjdhet visade att 

relationen finns, men utifrån vårt resultat som inte visade någon stor påverkan och Greenwell 

et al. (2002) som menar att åskådarplatsen har en liten påverkan på kundnöjdhet kan vi inte 

utesluta att andra faktorer har en större inverkan på kundnöjdhet. Att publiken är nöjda med sin 

åskådarplats är en förutsättning enligt Wakefield och Blodgett (1994) för att publiken ska känna 

kundnöjdhet under eventet. Om publiken är missnöjda med sina platser kan konsekvenserna bli 

att de inte väljer att besöka arenan, konsekvenser som i sin tur kommer innebära problem med 

att driva organisationen. Vi kan anta att publiken anser att platserna i arenan uppfyller 

kundnöjdhet eftersom enkäten fylldes i av respondenter som satt på olika sektioner och 

förhållandet var positivt mellan åskådarplats och kundnöjdhet. 

 

Kringserviceerbjudandet stämning som undersöks i denna studie visade sig också ha en positiv 

samvariation med kundnöjdhet, vilket innebär att stämningen på arenan har en relation till om 

kunderna är nöjda. Uhrich och Benkenstein (2010) menar att stämningen är en viktig faktor till 

att kunder besöker ett sportevent, vilket inte blir någon överraskning när uppsatsens resultat 

påvisar en positiv samvariation mellan stämning och kundnöjdhet. Studiens resultat samt 

Uhrich och Benkenstein (2010) går i samma linje eftersom stämning har en positiv relation till 

kundnöjdhet. Därmed är det centralt för ledningen av eventet att se till så stämning skapas på 

rätt sätt. Det blir viktigt att musiken är lagom hög, att inte fankulturen överdrivs, eller att 

kommentatorn inte använder ett olämpligt språk.  

 

Vi kan anta att respondenterna i denna uppsats anser att kringserviceerbjudanden är 

betydelsefulla för kundnöjdheten, då resultaten för denna uppsats visar på att en positiv 

samvariation mellan varje kringserviceerbjudande och kundnöjdhet. Wakefield och Blodgett 

(1994) har reflekterat kring om det är kärntjänsten eller kringserviceerbjudandena som bidrar 

mest till kundnöjdhet, vilket de anser inte är säkerställt. Inte heller denna studie förklarar om 

det är det idrottsrelaterade eller kringserviceerbjudandena som bidrar mest till kundnöjdhet. 
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Dock kan studien påvisa att samtliga valda kringserviceerbjudanden samvarierar med 

kundnöjdhet.  

 

5.3 Frågeställning 2  
Hur varierar skillnaderna mellan män respektive kvinnors kundnöjdhet under ett svenskt 

sportevent utifrån deras förväntningar på olika kringserviceerbjudanden? 

 

Tillgänglighet till arenan visade sig ha totalt medelvärde på 5,31 av stickprovet. Det 

medelvärdet fördelat på män och kvinnor innebär att männens medelvärde var 5,19 och 

kvinnornas var 5,45. Därmed hade kvinnorna lite högre medelvärde i jämförelse med männen. 

Sedan teoriavsnittet har studien varit bekant med idén om att det kan finnas en skillnad mellan 

män och kvinnor. Inte bara i motivationsfaktorer till att se ett sportevent utan även mellan olika 

kringserviceerbjudanden. Den skillnad som finns mellan män och kvinnor angående 

tillgänglighet visar att kvinnor är mer nöjda med tillgängligheten av arenan än vad män är. 

Enligt Lee et al. (2010) ska män värdera kringserviceerbjudanden högre än kvinnor. Det kan 

vara en förklaring till varför männen har lägre medelvärde och att idrottsorganisationen inte 

levde upp till männens förväntningar i samma utsträckning som till kvinnorna. Den skillnad på 

0,26 som finns mellan män och kvinnor anser inte vi vara någon nämnvärd skillnad. Därmed 

kan studien inte visa att kundnöjdhet i förhållande till tillgängligheten till arenan är mer 

påtagligt för någon av kundgrupperna och värdena för män respektive kvinnor anses vara lika 

för kringserviceerbjudande tillgänglighet.   

 

Personalen på ett sportevent är något som alla besökare kommer i kontakt med på något sätt. 

Detta kan vara vid entrén när biljetten scannas, vid köp i kiosken, i souvenirshopen eller vid 

informationen om vägen till sin åskådarplats. Studiens resultat resulterade endast i en liten 

skillnad mellan män och kvinnor, skillnaderna påvisats utifrån de tre påståenden som ställs i 

enkäten som mätte kundnöjdhet utifrån erbjudandet personal. Denna skillnad anser vi inte är 

tillräckligt stor för att beaktas som en definitiv skillnad. Samtliga medelvärden för både män 

och kvinnor ligger runt (5) vilket motsvarar stämmer bra. Enligt Yelkur och Chakrabarty (2006) 

har kvinnor högre förväntningar på service och Lin et al. (2011) menar att en skillnad finns 

mellan män och kvinnor utifrån deras perspektiv på service. Efter resultatet på erbjudandet 

personal kan vi skåda en marginell skillnad mellan män och kvinnor utifrån 

kringserviceerbjudandet personal. Skillnaden är liten vilket gör att studien beaktar skillnaden 

som lika mellan män och kvinnors kundnöjdhet med kringserviceerbjudandet personal, vilket 

gör att resultatet skiljer sig från vad tidigare studier visat.  

 

Om åskådarplatserna är för nära är det en orsak enligt Wakefield et al. (1996) till att besökaren 

känner sig obekväm. Lee et al. (2013) menar att idrottsorganisationer måste kunna erbjuda hög 

kvalité på sina åskådarplatser eftersom det påverkar hur publiken upplever sporteventet. 

Därmed bör kvinnorna ha upplevt sporteventet med större kundnöjdhet än männen på grund av 

deras högre medelvärde i påstående Rymligheten till personerna bredvid vid min åskådarplats 

överträffade mina förväntningar. I påståendet om sikten från åskådarplatsen sker dock en 

förändring där männen har högre medelvärde än kvinnorna. Kelly och Turley (2001) anser att 

sikten och åskådarplatsens läge har en inverkan på upplevd kundnöjdhet. Resultatet visar därför 
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att männen bör vara mer nöjda med sikten från åskådarplatsen än kvinnorna. Om detta beror på 

att män generellt är längre än kvinnor är bara en spekulation, men rimlig eftersom de då ser 

över den personen som sitter framför. Även i påståendet om åskådarplatsens bekvämlighet har 

männen ett högre medelvärde. Männen sitter därmed mer bekvämt och har angivit att de är 

nöjda i högre grad än kvinnorna med platsens bekvämlighet. Spekulationen att män är längre 

än kvinnor innebär också att män har svårare att få rum med benen, det skulle kunna vara en 

anledning till lägre bekvämlighet för män än för kvinnorna. Dock visar resultatet tvärtom, det 

bör därför finnas andra anledningar till att män är mer nöjda med bekvämligheten av sittplatsen. 

Dessa skillnader mellan män och kvinnor är inte stora nog för att studien ska beakta de som 

definitiva skillnader mellan män och kvinnor. Att män och kvinnor skulle uppfatta kundnöjdhet 

olika i förhållande till åskådarplats stämmer därför inte i tillräckligt stor grad för att studien 

ska anse det som en skillnad. 

 

Stämningen som undersöktes på sporteventet testades med fyra påståenden i enkäten vilket 

visade på små skillnader mellan män och kvinnors medelvärde. Störst skillnad var på påståendet 

om hur publiken gillade musiken som spelades på sporteventet, i påståendet var kvinnor mer 

nöjda än män. Kvinnorna var även mer nöjda med publikantalet på arenan samt publikens 

engagemang i matchen. Chen (2010) menar att kvinnors motiv för att närvara på sportevent är 

framförallt att socialisera med familj och vänner vilket även stöds av Hall och O'Mahony (2006) 

som anser att de sociala aspekterna att närvara på ett sportevent är viktigare för kvinnor än för 

män. Män vill delta på sportevent för att känna delaktighet i en grupp enligt Chen (2010). 

Kvinnor svarade högre på tre av fyra påståenden, vi antar därmed att kvinnor värdesätter 

stämningen mer än män eftersom det blir en del av det sociala runt matchen. Stämningen bidrar 

även med att skapa en fankultur och en grupp som männen enligt Chen (2010) gärna är en del 

av. Det höga medelvärdet för både män och kvinnor visar att stämningen bidrar till sådant som 

båda kundgrupperna värdesätter på sportevent. Kvinnorna har dock ett högre medelvärde men 

marginellt i jämförelse med männen angående erbjudandet stämning. Resultatet ligger i linje 

med Lee et al. (2010) som anser att kringservice på eventet är en viktig faktor för både män och 

kvinnor i förhållande till kundnöjdhet. Några tidigare studier visar på skillnader mellan män 

och kvinnor angående kundnöjdhet och olika kringserviceerbjudanden. Vi kan inte redovisa ett 

sådant resultat eftersom den skillnad som finnas mellan män och kvinnors kundnöjdhet i 

relation till stämning frånses.  

 

5.4 Sammanfattning diskussion 

Som tidigare nämnt är skillnaderna mellan män och kvinnor i uppsatsen inte nämnvärt 

stora.  Studien kan endast redovisa en marginell skillnad mellan de två kundgrupperna som inte 

uppmärksammas ytterligare utan skillnaden beaktas som att kundgrupperna upplever samma 

kundnöjdhet utifrån kringserviceerbjudandena. Flera tidigare studier har visat att män och 

kvinnor besöker sportevent av olika anledningar och tidigare forskning har även redovisat hur 

män och kvinnor uppfattar serviceerbjudanden olika. Svaren i de undersökta påståendena 

visade små skillnader vilket innebär att medelvärdena aldrig var exakt lika mellan män och 

kvinnor, men de skillnader som betraktas anses som ej betydelsefulla skillnader. Uppsatsen 

påstår också att det inte finns någon skillnad mellan de fyra kringserviceerbjudandena i 
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förhållande till kön av den anledningen att skillnaderna mellan kundgrupperna endast var några 

få procentenheter (tabell 4). Tidigare forskning är delade i sina resultat om att det är skillnad 

mellan män och kvinnors kundnöjdhet på sportevent. Vissa har identifierat skillnader medans 

andra forskare anser att män och kvinnor är lika nöjda. Vårt resultat stödjer de tidigare resultat 

som redovisar att små skillnader existerar mellan män och kvinnors kundnöjdhet i förhållande 

till kringserviceerbjudande, men att de beaktas som inga skillnader. Sammanfattningsvis är 

studiens resultat att både män och kvinnor upplever lika kundnöjdhet på det svenska 

sporteventet som de deltog på utifrån deras förväntningar på de olika kringserviceerbjudanden 

tillgänglighet, personal, åskådarplats och stämning. 

 

5.5 Övriga observationer 

Utöver studiens huvudsyfte att undersöka om det finns ett förhållande mellan 

kringserviceerbjudande och kundnöjdhet under ett svenskt sportevent och därefter jämföra 

skillnaden mellan män och kvinnors kundnöjdhet utifrån olika kringserviceerbjudanden har 

relationer och övriga observationer mellan andra studerade faktorer uppstått. I detta avslutande 

diskussionsavsnitt kommer några av dessa att lyftas.  

 

Ett antal respondenter angav att de hade gått till arenan vilket förklaras genom arenans 

lokalisering, centralt i Örebro. En sportarena i centrum kanske inte är det vanligaste och det var 

21 besökare som angav att de promenerade till sporteventet. Undersökningar som görs på 

arenor utanför stadskärnan kan förmodligen inte räkna med lika hög procent (24%) som går till 

arenan. Till Örebro Hockeys förtjänst och all publik som bor i centrum är lokaliseringen av 

ishockeyarenan lättillgänglig för många åskådare. Som Wakefield et al. (1996) anser bidrar 

graden av tillgänglighet till hög eller låg kundnöjdhet. I denna studie visar resultatet att det 

bidrar till hög kundnöjdhet på grund av arenans lokalisering i centrum. Alla promenerade inte 

utan 43 respondenter av stickprovet (49%) hade åkt bil till arenan. Wakefield et al. (1996) påstår 

att en fungerande parkeringsplats underlättar tillgängligheten till arenan. Ett antagande som vi 

gör är att parkeringsplatserna, i anslutning till arenan, anses vara bra eftersom de flesta av 

respondenterna åkte bil och tillgängligheten var det erbjudande med högst procent av det 

möjliga totala värdet. Flera av respondenterna skrev i en egen text under påstående arenans 

tillgänglighet överträffade mina förväntningar att det var vägarbete i anslutning till arenan, 

vilket innebär missnöje och lägre resultat på likertskalan. Shonk och Chelladurai (2008) 

förklarar att det inte får ta för lång tid att ta sig till arenan för att kunden ska känna sig nöjd. 

Utefter Shonk och Chelladurai (2008) uttalande och kundens klagomål på att det tog för lång 

tid ökar förståelsen för att några var mer missnöjda än andra med tillgängligheten till arenan. 

 

Wakefield et al. (1996) menar att beslut angående ombyggnation av idrottsarenor ofta fattas för 

att flytta publikplatserna närmare matchen. Efter att studerat förhållandet mellan den rad som 

åskådaren satt på och kundnöjdhet kan studien konstatera att rad 1 överlägset är den rad som 

bidrar minst till kundnöjdhet. Rad 1 visar lägst medelvärde i jämförelse med rad 10 som visar 

högst medelvärde i förhållande till hur nöjda de är med åskådarplatsernas olika egenskaper. 

Ombyggnationer som innebär att publiken kommer närmare matchen behöver därför inte 
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betyda att högre kundnöjdhet för de på den främre raden. Lite längre avstånd till matchen visade 

sig vara bättre för ökad kundnöjdhet. 

 

Enligt Fečiková (2004) är det viktigt för en organisation att vara konkurrenskraftiga då det är 

svårt att bedriva en verksamhet utan nöjda kunder. Lite fokus i studien har varit på 

konkurrenterna som sportevent konkurrerar mot. Konkurrenternas inverkan på sportevent är 

dock påtagligt från flera olika källor. Att sportevent konkurrera mot andra sportevent känns 

självklart, men att de konkurrerar mot människors fritidsintressen känns i detta sammanhang 

även troligt. Den största konkurrenten som vi antar att sportevent kämpar mot är människans 

tid. Det enorma TV-utbud som streamingtjänsterna leverera erbjuder människor en 

kombination av sport och fritid hemma i tv-soffan. Därmed kan människans tid kombineras 

med flera aktiviteter samtidigt. Dessa påståenden om sporteventens konkurrenter är ingenting 

som denna studie kan påstå med säkerhet då studiens resultat inte ger något stöd för 

påståendena. För bevarad kundnöjdhet och existens anser vi dock att idrottsorganisationer 

behöver erbjuda bättre service än konkurrenterna.  

6. Slutsats och bidrag 

Detta avslutande avsnitt har som syfte att ge konkreta svar på frågeställningar utifrån 

analys/resultat samt diskussionsavsnittet. Här kommer även studien ge läsaren en 

övergripande förklaring för resultaten. Avsnittet avlutas med kritik och förslag till vidare 

studier. 

 

Efter ett sammanställt resultat kan vi i detta avsnitt presentera bidrag och förklara skillnaderna 

i kundnöjdhet hos män och kvinnor på ett svenskt sportevent. Studiens syfte att undersöka om 

det finns ett förhållande mellan kringserviceerbjudande och kundnöjdhet under ett svenskt 

sportevent och därefter jämföra skillnaden mellan män och kvinnors kundnöjdhet utifrån olika 

kringserviceerbjudanden är genomfört och nedan presenteras svaret på de två frågeställningar 

som uppsatsen har bearbetat.  

 

Uppsatsen utgick från två frågeställningar: 

1. Är förhållandet positivt eller negativt mellan kringserviceerbjudande och kundnöjdhet 

på ett svenskt sportevent?  

2. Hur varierar skillnaderna mellan män respektive kvinnors kundnöjdhet under ett 

svenskt sportevent utifrån deras förväntningar på olika kringserviceerbjudanden? 

 

Förhållandet mellan de fyra olika kringserviceerbjudandena tillgänglighet, personal, 

åskådarplats och stämning är positivt. Det innebär att resultatet i uppsatsen visar att när kunden 

är nöjd med ett kringserviceerbjudande har det en samvariation med kundnöjdhet. Samtliga fyra 

kringserviceerbjudanden tillgänglighet, personal, åskådarplats och stämning visar ett positivt 

förhållande och därav är svaret positivt på frågeställning 1: Är förhållandet positivt eller 

negativt mellan kringserviceerbjudande och kundnöjdhet på ett svenskt sportevent? 
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Resultatet i analys 2 visar att små skillnader existerar mellan män och kvinnors kundnöjdhet 

och olika kringserviceerbjudanden. Dessa skillnader anses inte vara nämnvärda och därför är 

svaret på frågeställning 2: Hur varierar skillnaderna mellan män respektive kvinnors 

kundnöjdhet under ett svenskt sportevent utifrån deras förväntningar på olika 

kringserviceerbjudanden? att det inte finns någon skillnad i kundnöjdhet mellan män och 

kvinnor utifrån deras förväntningar på olika kringserviceerbjudanden.  

 

Att män och kvinnor uppfattar kringserviceerbjudandet lika, gör att män och kvinnor är lika 

viktiga att fokusera på när det kommer till att leverera kringserviceerbjudanden på ett svenskt 

sportevent. Studiens resultat förklarar hur kringserviceerbjudanden bidrar till kundnöjdhet 

under ett svenskt sportevent utifrån kundernas förväntningar och bygger vidare på tidigare 

studier inom området i sport management litteraturen. Resultatet är riktat mot 

idrottsorganisationer för att veta hur de ska fortsätta arbeta för att få nöjda kunder. Dock är de 

fyra kringserviceerbjudanden inte de enda som bidrar till kundnöjdhet, inom tidigare forskning 

är dessa centrala och studien visar att samvariation mellan tillgänglighet, personal, 

åskådarplats samt stämning och kundnöjdhet finns. Dock vill vi påpeka att det troligen finns 

andra kringserviceerbjudanden som har skillnader mellan kundgrupperna eller bidrar till 

kundnöjdhet. Utefter våra resultat kan idrottsorganisationer skapa lämpliga marknadsstrategier 

och därmed fördela resurserna på korrekt sätt utifrån vad som gör män och kvinnor nöjda.  

 

6.1. Kritik och vidare studier 

En begränsning för detta arbete var att litteratur var svårt att finna för kringserviceerbjudanden 

på sportevent i relation till kundgrupperna män och kvinnor. Det var framförallt problematiskt 

att hitta eller få tillgång till artiklar som forskat på skillnader mellan män och kvinnors syn på 

kringserviceerbjudandena stämning och tillgänglighet. I och med begränsad ekonomi var det 

inte möjligt att köpa artiklar som hade kunnat vara relevanta för studien. Vi har förhållit oss till 

artiklar som är gratis och som varit tillgängliga för studenter på Örebro Universitet. Med 

tillgång till andra artiklar hade det eventuellt varit möjligt att hitta fler perspektiv och 

infallsvinklar på könsskillnader inom ämnet.  

 

Det kan även ges kritik mot de kringserviceerbjudanden som analyserats i detta arbete. Även 

om de valdes noga från tidigare forskning kan det inte uteslutas att det finns fler 

serviceerbjudanden som påverkar kundnöjdhet på svenska sportevent. Därför bidrar inte 

uppsatsen med en helhetsbild av kundnöjdhet vid ett sportevent eftersom det finns fler 

kringserviceerbjudanden som troligen också bidrar till kundnöjdhet. Däremot kan vi säga att 

dessa fyra kringserviceerbjudanden har en positiv relation till kundnöjdhet på ett sportevent. 

Uppsatsen använde flera olika påståenden för att undersöka de fyra kringserviceerbjudandena. 

Vi ställer oss kritiska till att varje serviceerbjudande inte består av lika många påståenden. På 

grund av det har rangordningen gjorts med procent i förhållande till det högsta totala 

medelvärdet. Hade alla serviceerbjudande innehållit lika många påstående hade rangordningen 

kunnat göras mellan medelvärdena. En rangordning i medelvärdet anser vi kan ha ökat 

tydligheten för läsaren och vi tar med oss det till vidare studier.  
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Att denna studie inte valt att analysera hur matchen påverkar kundnöjdhet kan också uppfattas 

som kritiskt eftersom det är en stor del av eventupplevelsen. Resultatet i matchen kan ha haft 

betydelse för respondenternas svar på enkäten. På grund av att uppsatsen var tvungen att 

begränsas och förhålla sig till det företagsekonomiska ämnet valdes en analys av matchen bort. 

Upprepade stickprov kan därför rekommenderas, exempel på ett sådant kan vara att se 

skillnader i enkätsvar när ett lag vinner eller förlorar. Detta för att se hur de olika stickproven 

påverkar kundnöjdhet vid vinst eller förlust.  

 

Valet av den kvantitativa metoden kan ifrågasättas trots att flera forskare som studerat publik 

på sportevent använt den kvantitativa metoden. Det hade varit önskvärt att kombinera 

kvantitativ och kvalitativ forskningsdesign för att förbättra kvalitén på arbetet. De olika 

strategierna har olika styrkor som kan kombineras för att redovisa ett mer heltäckande resultat. 

Vi upplevde svårigheter med att hitta ett betydande svar från respektive strategi. Dock vill vi 

uppmuntra till att göra kombinationen mellan kvantitativ och kvalitativ forskningsdesign för att 

kunna bidra med både förklaringar och förståelse. 
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Bilaga 1  

Enkätundersökning 

Denna enkät används endast i syfte till ett examensarbete på Örebro Universitet inom ämnet 

företagsekonomi. Enkätens syfte är att mäta kundnöjdhet på de olika serviceerbjudanden under ett 

sportevent utifrån förväntningar. 

Svarsalternativen under fråga 1 – 12 ringar du in det svar som stämmer överens, alternativt skriver ditt 

svar på angiven plats. 

Svarsalternativen under fråga 13 – 26 ringar du in ditt svar på den angivna skalan. Alternativ 1 innebär 

att påståendet inte stämmer och alternativ 7 innebär att påståendet stämmer helt. 

Ditt deltagande är anonymt och konfidentiellt. Deltagaren har rätt att avbryta enkäten när som helst 

och deltagandet är frivilligt. 

1. Jag är 

o   Man 
o   Kvinna 
o   Annat 

  

2. Min ålder är ________år 

 
3. Jag bor i 

o   Örebro 
o   Arboga 
o   Lindesberg 
o   Nora 
o   Karlskoga 
o   Kumla 
o   Hallsberg 
o   Annat (Namnge gärna )___________ 

  

4. Jag har ungefär sett ________ SHL-matcher på Behrn Arena den här säsongen? 

 (Dagens match inräknat)  

 
5. Biljettypen jag har är 

o   Årskort 
o   Enkelbiljett 
o   Annat 

 
 6. Jag sitter på sektion ________ 

 

7. Jag sitter på rad ________ 

                 Behrn arena, Hämtad 1/12 -17 
8. Ishockeylaget jag hejar på är ___________________                

https://www.orebrohockey.se/biljetter 
 

https://www.orebrohockey.se/biljetter
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9. Jag står i hejarklacken 

o   Ja 
o   Nej 

  

10. Jag ser mig själv som ett hardcore ishockeyfan 

o   Ja 
o   Nej 

  

11. Med vem/vilka är jag här med idag? (Flera alternativ kan anges) 

o   Jag är här ensam 
o   Jag är här med familjen 
o   Jag är här med min förälder/föräldrar 
o   Jag är här med en vän/vänner 
o   Jag är här med min partner 
o   Annan 

  

Tillgänglighet 

Med tillgänglighet menas hur enkelt och smidigt det är att ta sig till arenan.  

12. Hur tog jag mig till arenan 

o   Med bil 
o   Med buss 
o   På cykel 
o   Gick 
o   Annat 

  

13. Arenans tillgänglighet överträffade mina förväntningar 

Stämmer inte                                                                                                    Stämmer helt 

1                 2                 3                 4                 5                 6                   7

  

Personal 

Med personal menas de som jobbar på arenan, anställda eller ideellt. Sedan hur väl dessa bemöter 

publiken och hur synliga de är under eventet. 

14. Personalens hjälpsamhet under eventet överträffade mina förväntningar 

Stämmer inte                                                                                                    Stämmer helt 

1                 2                 3                 4                 5                 6                   7 

  

15. Tillgänglighet till personalen under eventet överträffade mina förväntningar 

Stämmer inte                                                                                                 Stämmer helt 

1                 2                 3                 4                 5                 6                   7 
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16. Information från personalen under eventet överträffade mina förväntningar 

Stämmer inte                                                                                                     Stämmer helt 

1                 2                 3                 4                 5                 6                   7 

  

Åskådarplats 

Med åskådarplats menas hur rymlig platsen är, läktarens bekvämlighet och sikt till matchen. 

17. Rymligheten till personerna bredvid vid min åskådarplats överträffade mina förväntningar 

Stämmer inte                                                                                                    Stämmer helt 

1                 2                 3                 4                 5                 6                   7 

  

18. Sikten från min plats på läktaren överträffade mina förväntningar 

Stämmer inte                                                                                                      Stämmer helt 

1                 2                 3                 4                 5                 6                   7 

  

19. Bekvämligheten av min plats på läktaren överträffade mina förväntningar 

Stämmer inte                                                                                                    Stämmer helt 

1                 2                 3                 4                 5                 6                   7 

  

Stämningen 

Med stämning menas åskådarnas engagemang i matchen, musiken som spelas, speakern 

(kommentatorn) och publikantalet 

20. Publikens engagemang i matchen överträffade mina förväntningar 

Stämmer inte                                                                                                     Stämmer helt 

1                 2                 3                 4                 5                 6                   7 

  

21. Musiken som spelades på arenan överträffade mina förväntningar 

Stämmer inte                                                                                                   Stämmer helt 

1                 2                 3                 4                 5                 6                   7 

  

22. Speakern (kommentatorn) på matchen överträffade mina förväntningar 

Stämmer inte                                                                                                    Stämmer helt 

1                 2                 3                 4                 5                 6                   7 
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23. Publikantalet i arenan överträffade mina förväntningar 

Stämmer inte                                                                                                       Stämmer helt 

1                 2                 3                 4                 5                 6                   7 

  

Avslutande frågor 

Dessa avslutande frågor är för att studien ska få en helhetsbild av din upplevelse på eventet. 

24. Jag hade höga förväntningar på eventet 

Stämmer inte                                                                                                       Stämmer helt 

1                 2                 3                 4                 5                 6                   7 

  

25. Jag är nöjd med eventet 

Stämmer inte                                                                                                       Stämmer helt 

1                 2                 3                 4                 5                 6                   7 

  

26. Jag hade höga förväntningar på ishockeymatchen 

Stämmer inte                                                                                                       Stämmer helt 

1                 2                 3                 4                 5                 6                   7 

  

27, Jag är nöjd med ishockeymatchen 

Stämmer inte                                                                                       Stämmer helt 

1                 2                 3                 4                 5                 6                   7 

  

28. Jag skulle kunna tänka mig att komma tillbaka till eventet 

Stämmer inte                                                                                       Stämmer helt 

1                 2                 3                 4                 5                 6                   7 

  

29. Kringservice som tillgängligheten av arenan, åskådarplatsen, personalens bemötande och 

stämningen på arenan är viktigt för min helhetsupplevelse 

Stämmer inte                                                                                                       Stämmer helt 

1                 2                 3                 4                 5                 6                   7 

   

  

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

Inledning 

• Vad är din position på Örebro Hockey? 

• Vad är dina arbetsuppgifter? 

• Hur många år har du jobbat inom föreningen? 

  

Kundnöjdhet 

• Vad är kundnöjdhet för er? 

• Vad anser ni skapar kundnöjdhet? 

• Beskriv ert serviceerbjudande till publiken (Stämning mm.) 

• Av den service ni erbjuder, vilken tror de bidrar till mest kundnöjdhet? 

• Vad finns det för fler serviceerbjudande ni skulle vilja förverkliga för ökad 

kundnöjdhet? 

  

Tillgänglighet 

• Hur arbetar ni för att arenan ska vara tillgänglig för alla? 

• Hur uppfattar publiken tillgängligheten till arenan? 

• På vilket sätt tar ni hänsyn till de som åker bil, cyklar, kollektivtrafik eller går till 

arenan? 

• På vilket sätt kontrollerar ni kontrollen av att publiken har tillgänglighet till arenan? 

• Hur kontrollerar ni priset det kostar att parkera bilen i anslutning till arenan? 

  

Anställda 

• Vad har ni för personal som jobbar på arenan? 

• Har ni anställd personal eller ideell personal som jobbar med eventet? (hur påverkar 

det bemötandet till publiken?) 

• Vilka för- respektive nackdelar finns det med ideell jämfört med anställd personal? 

• Hur jobbar ni för att ha personal som ger ett bra bemötande till era besökare? 

• Finns det något er personal skulle kunna förbättra i bemötandet med besökaren? 

  

 

Åskådarplats: 

• Vad är din syn på era åskådarplatser? 

• Hur jobbar ni för att publiken ska vara bekväm med sin åskådarplats? 

• Vad kan ni göra för att förbättra åskådarplatserna i arenan? 

• Hur tror du att åskådarplatsen läge påverkar den upplevda kundnöjdheten? 

• Hur arbetar ni annorlunda med för de med stå respektive sittplats? 

  

Stämning under sporteventet: 

• Vad tror du skapar stämning under eventet? 

• Hur tror musik och pausunderhållning har för påverkan på stämningen? 

• Vilken påverkan tror du speakern har för stämningen under matchen? 

• Vilka tillvägagångssätt använder ni för att tagga igång upp publiken under eventet? 

• Hur jobbar ni med att förbättra stämningen under eventet? 

 


