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Sammanfattning 

Upplevelsesamhället har utvecklats i rask takt de senaste åren. Konsumenterna söker 

upplevelser mer än de vill ha saker. KK-Stiftelsen (2009) är inne på att det är svårare för 

företagen att tillfredsställa kundbehov, och menar vidare att det är en viktig aspekt för 

människorna i dagens samhälle att tillfredsställa självförverkligande.  

Ett problem som uppstått i och med utvecklingen, är att ishockey har blivit en kommersiell 

produkt som inte bara handlar om de två lagen och domarna ute på banan, utan det krävs mer 

än så för att lyckas tillfredsställa besökarnas behov. En del i detta är alkohol som finns till 

försäljning vid ishockeyevenemang på elitnivå.  

Syftet med uppsatsen är att titta på ishockeyupplevelsen utifrån elitföreningars perspektiv och 

skapa kunskap gällande idrottens ideal och upplevelsesamhället vad gäller alkoholförsäljning 

vid ishockeyevenemang. Frågeställningarna som uppsatsen utgått ifrån är vad elitföreningarnas 

syn på alkohol vid ishockeyevenemang är, vilken betydelse alkohol har för upplevelsen av 

ishockey, samt hur behovet av alkoholförsäljning vid ishockeyevenemang uppfattas av 

elitföreningarna. 

Metoden som använts i uppsatsen har varit en kvalitativ forskning med intervjufrågor till alla 

elitföreningar i SHL (12 stycken) samt Hockeyallsvenskan (14 stycken). Det blev 4 stycken 

svar från SHL föreningarna, medan föreningarna i Hockeyallsvenskan gav 3 stycken svar.  

Därefter har svaren analyserats och sammanfattats i en innehållsanalys. 

Resultatet som framkommit påvisar att alkoholförsäljning är inte en enskild anledning i sig, 

utan det handlar om helhetstänket för föreningarna för att kunna konkurrera med tv-bolagen 

bland annat som sänder matcherna, och i och med denna utveckling så krävs det något mer än 

bara ishockey som lika gärna kan beskådas från tv-sofforna. Föreningarna konkurrerar även 

med andra upplevelser som till exempel teater, konserter och andra sociala sammanhang där 

det är alkohol inblandat.  
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Abstract 

The experience community has developed at fast pace in the last years. The consumers are 

seeking experiences more than they want things. The KK-foundation (2009) are into that it’s 

harder for the companies to satisfy the customers needs, and mean further that it is an important 

aspect for the people in todays society to satisfy the self-realization. 

A problem that has occurred in the development is that ice-hockey has become a commercial 

product that isn’t only about the two teams and the referee on the ice, but it requires more than 

that to succeed to satisfy the visitors needs. A part in this is the alcohol that is for sell at every 

ice-hockey events on elite level. 

The purpose with the essay is to from the elite companies perspective study the meetig between 

the sports ideal and the experience community in terms of disposal of alcohol at ice-hockey 

events. The questions as the paper is based on is what the elite compounds views on alcohol at 

the ice hockey events are, how important alcohol is to the experience of ice hockey, as well as 

the need of alcohol sales at the ice hockey events perceived by the elite compounds. 

The method that has been used in the essay has been a qualitative research with interviews to 

every elite compounds in SHL (12) and Hockeyallsvenskan (14). It was four of the SHL 

compounds and three from the hockeyallsvenskan who answered. After that the answers  have 

been analyzed and summed in a content analysis. 

The result that has been disclosed demonstrates that the selling of alcohol isn’t a specifik reason, 

but it is about holistic approach for the clubs to be able to compete with the tv-companies that 

sends out the games, so it’s required something more than just ice-hockey that can be watched 

from the tv-couches. But the clubs are also competing with other experiences like theatre, 

concerts and other social contexts where alcohol are involved. 
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1. Inledning  

I inledningen ges en ingående beskrivning till varför jag valt- och intresserar mig för det 

aktuella ämnesområdet. 

Jag har varit aktiv inom ishockeyn under väldigt många år och det är någonting som håller mig 

väldigt kärt. Jag har länge varit fascinerad över hur ishockeyn under kort tid har utvecklats och 

förändrats, inte just ishockeyn i sig utan arrangemanget runtomkring, från det att jag gick på 

Modomatcher i Kempehallen med möjlighet att köpa kaffe i kioskerna, till nu idag då jag går 

till Fjällräven Center och får uppleva barer, restauranger och tv-sändning vid varje match.  

Ishockeyn har blivit en upplevelse som inte enbart fokuserar på sporten längre, utan det är 

mycket runtomkring som pågår samtidigt. Jag har därför funderat i flera år ”Undrar varför 

klubbarna väljer att sälja alkohol när alkohol och sport är som katt och hund”.  

Så min tankegång har varit att på något sätt försöka ta reda på detta genom att komma ämnet 

lite närmre och läsa på för att själv få insikten till föreningarnas val av alkoholförsäljning vid 

ishockeyevenemangen. Denna uppsats var en ypperlig chans att få det gjort, att få skriva om 

någonting jag älskar samt att kunna komma med lite nya tankar och funderingar kring ett 

diskussionsämne som funnits på tapeten länge. 
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2. Bakgrund 

I den här delen av uppsatsen ges en bakgrund till vad uppsatsen ska handla om, samt att det 

ges en beskrivning av begreppen ”Upplevelsesamhället och upplevelseindustrin”, 

”Evenemangsupplevelsen för besökarna”, ”Ishockey som upplevelse”, ”Alkohol ur ett 

samhällsperspektiv”, ”Alkohol vid idrottsevenemang” samt ”Policy”. 

2.1 Upplevelsesamhället och upplevelseindustrin 

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling [KK-Stiftelsen] (2009) framhåller att det i 

dagens samhälle är svårt för företagen att lyckas tillfredsställa konsumenterna, de är nämligen 

mer kräsna och kräver mer än bara leverans av en telefon eller en bil. Mossberg (2001) skriver 

även hon om besökarnas högre krav angående att få sina behov tillfredsställda idag och hon 

berättar vidare om olika begrepp som hon kallar upplevelsesituationer som kan delas in i före, 

under och efter upplevelsen och dessa upplevelsesituationer beskriver hur besökarna tolkar 

upplevelserna.  

 

Mossberg (2001) berättar om vikten av mervärdet för besökarna och det skapas genom den 

totala helhetsupplevelsen och hon menar på att de olika delarna i den totala helhetsupplevelsen 

kan vara allt från till exempel vilket matutbud som finns, vilken musik som spelas och så vidare. 

(ibid). 

 

KK-Stiftelsen (2007) inledde 1999 en satsning med ett omfattande förstudiearbete i deras arbete 

med att stärka tillväxtpotentialen i upplevelseindustrin. Anledningen till detta var att det 

framkom att det fanns ett behov av gränsöverskridande möten branscherna emellan som skulle 

medföra en startpunkt för idé- produkt och kompetensutveckling och framför allt från ett 

kundperspektiv (ibid). KK-Stiftelsen (2007) menar på att det fanns en efterfrågan efter 

helhetsupplevelser i samhället.  

 

År 2000 avsattes 60 miljoner kronor för en femårig satsning på kompetensutveckling inom 

upplevelseindustrin och satsningen var uppdelad i tre delar och dessa tre delar säger KK-

stiftelsen (2009) är följande: 
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Gränsöverskridande 

möten 

 Att samla upplevelseindustrin och skapa en arena för att skapa möten över 

branschgränserna. 

 Att etablera mötesplatser för gränsöverskridande möten där näringslivet inom 

upplevelseindustrin och högskolan kan samverka för kontinuerlig kunskaps- och 

kompetensutveckling. 

 Att initiera utbildningar på avancerad nivå riktade mot verksamma inom 

upplevelseindustrin   (KK-Stiftelsen, 2007) 

 

Satsningen handlade om att genom att sammanföra olika branschers kunskaper och 

kompetenser, få möjligheten att skapa nya samarbeten, ny kunskap och ny kompetens (KK-

Stiftelsen, 2007). 

 

 

 

Figur 1. Det gränsöverskridande mötet som grund för kompetensutveckling och tillväxt. (KK-

Stiftelsen, 2007) 

 

KK-stiftelsen (2007) nämner två typer av upplevelseindustri. Den traditionella och den nya. 

Traditionell upplevelseindustri: 

*Musik   *Bild 

*Animation   *Performing arts 

*Författarskap  *Journalistik/tryckta medier 

*Arkitektur   *Foto 

*Film   *Industridesign 

*Radio/TV   *Reklam 

*Mode/kläder 

 

Ny upplevelseindustri: 

*New performing arts  *Konst-nya medier 

*Edutainment  *Datorspel 

*Upplevelseturism inkl. mat,  *Utbildning 

konsthantverk, natur och evenemang *Tv-spel   

 

Figur 2. Två typer av upplevelseindustrin. (KK-stiftelsen, 2007) 

Kompetensutveckling genom ny 

kunskap och nya samarbeten 
Tillväxt genom nya 

affärer 
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Det finns även olika varianter av upplevelser som enligt Mossberg (2001) delas in i ett antal 

olika typer, grader och styrkor av upplevelser: 

 

Kundens deltagande kan delas in i olika nivåer: 

 Enbart mental närvaro (se på idrott på tv). 

 Fysisk och mental närvaro (gå på bio, teater, konsert). 

 Fysisk och mental närvaro och medproducent (körsångare, dykkurs). 

 

Kundens anknytning eller relation till omgivningen, Pine & Gilmores 4 E (underhållning, 

utbildning, estetik och eskapism). 

Figuren nedan visar de olika faktorer som påverkar besökarnas upplevelse och hur besökarna 

påverkas i de olika huvudkategorierna. Underhållning är en del av passivt deltagande medan 

utbildning och escapism ingår som viktiga delar i aktivt deltagande (Pine & Gilmore, 1999).  

Underhållning och utbildning visar på hur besökarna absorberas av upplevelsen, medan 

estetik och escapism är motsatsen, och innebär att det inte är en lika stark inlevelse i just 

upplevelsen (ibid).  

  Absorbering 

 

 

 

 

Passivt     Aktivt deltagande 

deltagande 

 

 

 

  Nedsänkning 

Figur 3. 4 E modellen. (Pine & Gilmore, 1999) 

 

Kundens förflyttning innebär att vi förflyttar oss i tid och rum och de flesta upplevelser kräver 

fysisk närvaro. Upplevelsen kan många gånger innebära att vi lämnar det vardagliga ordinära 

för en temporär utflykt till det icke-ordinära.  

 

Sambanden mellan upplevelse, engagemang och kundmedverkan är enligt Mossberg (2001) 

också en viktig aspekt. Utifrån vad kunden har för behov, eller önskemål så finns det många 

Underhållning Utbildning 

Estetik Escapism 
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möjligheter till att kombinera olika alternativ och hon lyfter möjligheten att producera en 

skräddarsydd och individuell upplevelse om det skulle finnas en önskan från kunden att få vara 

närvarande och medproducerande.  

 

Medan Mossberg (2001) anser att det är viktigt att utgå från kunden i utformandet av en 

upplevelse, och Pine & Gilmore (1999) är mer inne på vikten av att kunna erbjuda gästen en 

upplevelse som innehåller en kombination av flera olika aspekter. Ett exempel på detta är 

Starbucks som säljer kaffe, men som erbjuder så mycket mer än så. Det är inte ens i första hand 

kaffet som säljs, utan det blir allt runtomkring som tas i beaktning och gör det intressant via 

atmosfär, intressanta gäster, trivsam stämning och inte minst gemenskap.  

 

Jensen (1999) håller med om detta i sin utgångspunkt gällande drömsamhället, att samhället 

idag handlar om att få drömma och att informationssamhället har blivit överflödigt. Bilarna är 

fulla av elektronik, och i hushållet är mer eller mindre snart alla apparater tänkande så Jensen 

(1999) berättar vidare om att det finns en längtan för människorna efter fantasi och drömmar. 

Att enligt Pine & Gilmore (1999) få göra en verklighetsflykt för att få uppslukas och bli en aktiv 

del av upplevelsen.  

Upplevelser ingår i iscensättningen av våra liv. Andersson, Larsson och Mossberg (2009) menar 

på att i dagens samhälle skapar vi bilder av oss själva med hjälp av upplevelser, istället för att 

andra faktorer visar vem vi är som yrke, ålder och boende, och evenemang som Vasaloppet, 

Stockholm maraton, Vätternrundan och Vansbrosimmet lockar många deltagare. De hävdar de 

är tack vare att alltfler vill vara medproducenter och kunna påverka upplevelsen som detta gör 

det så populärt.  

Andersson m.fl (2009) menar vidare att det finns ett stort behov av att tillfredsställa 

självförverkligande, att Kunden skapar sin egen roll genom upplevelser, men vill delta med 

varierande grader vid olika evenemang. Ibland finns det en önskan att åka skidor i flera mil och 

ta ut sig maximalt, medan vid andra tillfällen bara få njuta utan kroppsansträngning (ibid). 
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 Grad av deltagande Exempel på upplevelser 

Standardisering Mental närvaro Se en fotbollslandskamp på 

en sportbar eller 

melodifestivalen på tv 

 

 

Fysisk och mental närvaro- 

åskådare 

Åskådare på konsert, 

fotbollsmatch eller regatta 

Icke standardisering Fysisk och mental närvaro 

samt medproducent 

Deltagare vid körstämma, 

maratonlopp eller 

cykeltävling 

 Figur 4. Evenemangsbesökarens grad av deltagande. (Andersson m.fl, 2009) 

Vi vill leva individualiserat, men trots detta så vill vi även vara tillsammans med andra och 

evenemang av olika slag kan erbjuda sådana möjligheter (Wahlström, 2002), och allra helst vill 

vi umgås med människor med samma intressen (ibid). Flera studier har visat att en viktig 

anledning för besökarna att besöka evenemanget är att få vara tillsammans med familj och 

vänner, samt att få nya bekantskaper (ibid). Faulkner, Fredline, Larson och Tomlijenovic gjorde 

1999 en studie av besökarna på Storsjöyran och där framkom det att största motivet för 

besökarna till att besöka festivalen var att få träffa andra människor och festa med människor 

med liknande intresse, samt att de ville se artisterna uppträda. 

Wahlström (2002) beskriver sport och idrott som en väldigt stor sektor inom 

upplevelsesamhället och Andersson m.fl (2009) beskriver sportevenemang som ett ideelt 

engagemang som har att göra med kommersiella värden i form av sponsorer och biljettintäkter. 

Volontärer och aktiva i sportföreningarna är även en viktig aspekt i sammanhanget för att få 

alltihop att fungera (ibid). 

 

2.2 Evenemangsupplevelsen för besökarna 

Viktiga faktorer i arbetet för att skapa och bygga evenemang, är enligt Andersson m.fl (2009) 

ikoner, traditioner, symboler, ritualer och en stark medlemsförening. Modellen som följer ger 

en argumentation till varför just dessa är väsentliga i utformningen av ett evenemang (ibid). 
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Historia 

 

Upplevelserummet 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 5.  Interaktioner som påverkar besökarens evenemangsupplevelse. (Andersson, m.fl, 2009) 

Följande diskussion handlar om 6 strategier för att skapa positiva evenemangsupplevelser för 

besökarna.  

Strategi 1: Program 

   

 

 

Underhållning  Utbildning 

 

 

Estetik  Eskapism 

 

 

Figur 6. Upplevelsefälten. (Andersson m.fl, 2009. Modifierad efter Pine & Gilmore, 1999) 

Den horisontella axeln visar hur mycket kunden deltar och den vertikala visar hur mycket 

kunden sammansmälts med upplevelsen (Andersson m.fl, 2009).   

Besökarens 

upplevelse 

Program 

Personal 

Andra besökare 

Souvenirer och 

måltider 

Upplevelsen går in i 

kunden 

Passivt deltagande Aktivt deltagande 

Kunden går in i     

upplevelsen 



8 
 

Sammanhang när kunden passivt absorberar upplevelsen, som till exempel vid tv-tittande kallas 

för att Upplevelsen går in i kunden. Motsvarigheten till detta är när kunden går in i upplevelsen 

och det uppstår flow och kunden blir fullständigt uppslukade av upplevelsen (ibid).  

När kunden passivt ser på till exempel en ishockeymatch och i princip enda ansträngningen 

som krävs är att köpa en biljett, så uppstår det Underhållning.  

När det är ett aktivt deltagande från deltagaren och deltagaren själv är med och skapar 

upplevelsen så skapas det Utbildning. Det innefattar en aktiv medverkan för en positiv 

evenemangsupplevelse så under en ishockeymatch kan besökaren bidra till en bra stämning 

genom aktivt hejande och ha ett genomgående intresse i matchen (ibid).   

En Estetisk upplevelse innebär att besökaren fördjupar sig i en händelse eller omgivningen. 

Platsen blir ett mångdimensionellt socialt rum. Besökaren behöver inte vara särskilt aktiv.  

Eskapism inom upplevelser är motsatsen till att ett passivt deltagande av upplevelsen, 

upplevelsen innebär aktivt deltagande. Personen kan själv påverka resultatet.   

Alla delar går inte att tillfredsställa vid en ishockeymatch, men vid ett evenemang med 

elitklubbarna som arrangörer så finns det goda chanser. Andersson m.fl (2009) menar att på det 

sättet finns det möjlighet att locka fler målgrupper och sedan försöka hålla kvar besökarna på 

evenemangsområdet under en längre tid (ibid). 

Strategi 2: Personal  

Anställda och funktionärer vid ett sportevenemang har olika roller för att tillsammans 

tillfredsställa olika aktörer. De ska finnas till för att stödja laget, förbättra den lokala 

samhällsandan samt att stärka kommunens image (Andersson m.fl, 2009).  

Strategi 3: Andra besökare  

Social gemenskap och tillhörighet är viktigt för besökare. Ishockeyn är ett evenemang som är 

starkt relaterat till subkultur då det bygger på delade värderingar och identitet. Supporterklubbar 

är någonting som visar på tillhörighet och sammanhållning (ibid).   

Strategi 4: Upplevelserum  
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Den fysiska miljön är viktig då den bidrar aktivt till upplevelsen. Upplevelserummet 

karaktäriseras av underhållning samtidigt som det är en mötesplats där människor kommer i 

kontakt med varandra. Upplevelserummet vid en ishockeymatch är permanent i och med att det 

alltid finns där oavsett om det är match eller inte (ibid).   

Strategi 5: Souvenirer och måltider  

Souveniren blir ett förstärkt minne av besöket. Det handlar om att stärka evenemangets 

varumärke och är souvenirerna betydelsefulla för mottagaren så bidrar det till en positiv 

upplevelse.  Om måltider serveras vid evenemang så bör dessa överensstämma med 

evenemangets tema. Vid sportevenemang är vissa rätter bättre lämpade än andra. Om tanken är 

rätt, kan måltiden förstärka ett evenemang (ibid). 

Strategi 6: Evenemang som en historia  

En historia skapar sammanhang och kan ge extra mening till besökarens upplevelse. det kan 

vara ett tävlingsmoment där konflikten trappas upp, det uppstår spänning och överraskning och 

sedan avslutas det med att konflikten löses upp genom att något av lagen vunnit under en 

ishockeymatch (ibid). 

Uppfattar besökaren mötet med personalen, andra besökare och upplevelserummet positivt så 

blir det en positiv upplevelse och då vill gärna besökarna berätta om sina 

evenemangsupplevelser för sina vänner och bekanta. Och på det sättet menar Andersson m.f 

(2009) att det den positiva upplevelsen av evenemanget sprids fort och intresset ökar.  

2.3 Ishockey som upplevelse 

Pine & Gilmore (1999) menar att upplevelser är händelser som engagerar individer på ett 

personligt plan och menar att de uppstår inom individen själv genom att individen blir 

emotionellt, fysiskt, intellektuellt eller spirituellt berörd. Pine & Gilmore (1999) beskriver 

vidare att upplevelsen är en process som kan vara både subjektiv och kollektiv. Fagrell och 

Bergström (2008) håller med, och de tar det ett steg längre och menar att känslorna är en viktig 

aspekt i sammanhanget, för utan känslorna så blir det ingen medryckning, och utan 

medryckning så tappar sporten sitt syfte. 
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Mason & Duquette (2008) är inne på att närvarandet av laget är användbart för att motivera 

städerna att bygga en ny arena, som sedan kan användas för andra underhållnings- och lokala 

evenemang. De menar att detta resulterar i ytterligare möjligheter för turismutveckling. 

Såhär beskriver Riksidrottsförbundet [RF] (2002) ett besök på en idrottsarena; 

”alla kulturer i alla tider har sina hjältar. Våra hjältar är idrottsstjärnorna. Det 

finns ett stort värde i att vi lämnar TVsoffan för att gå på match och se levande 

idrott. På läktaren lever vi med och kan ikläda oss rollen som experter. Vi jublar 

tillsammans med tusentals andra. I motgång stämmer vi in i en kollektiv 

klagosång. En match, en tävling, är aldrig given på förhand. Att inte veta hur 

slutresultatet kommer bli, ger spänning och dramatik. Mellan åskådarna finns ett 

otvunget umgänge och ofta uppstår sociala nätverk som betyder mycket för 

individerna.” (s. 6) 

I idrottens idéprogram Idrotten vill beskriver RF (2009) att idrotten är en folkkär del av vårt 

svenska kulturarv. De menar på att idrotten, genom dramatiken, samhörighetskänsla och 

elitidrottarnas skicklighet, har en stark attraktionskraft på människor i alla åldrar, de berättar 

även om att det är av stort värde att ha elitidrottarna samt ledarna som förebilder för barn och 

ungdomar, det är av stort värde i ett större perspektiv (RF, 2009). 

 

Kamratskapet i en förening är enligt RF (2009) ett avgörande skäl till engagemang. Barn och 

ungdomar ges möjligheten att i föreningen få en trygg och social gemenskap, att de får lära sig 

att umgås med andra människor, att kunna respektera andra medmänniskor över 

generationsgränser, kulturella och etniska gränser (ibid). Idrott i förening ger genom 

samhörigheten ett mervärde som ska vara tillgängligt för alla och motverkar människors 

isolering (ibid) 

 

Enligt Fagrell och Bergström (2008) så är ishockey den idrott i Sverige som med beaktning på 

ökad kommersialisering, har utvecklats mest under den senaste tiden. De nya 

evenemangsarenorna har gett stora uppsving i bland annat omsättning och ökad besökarantal 

och exempel på detta är att totala besökarantalet på arenorna i SHL har ökat med över 50 % 

från 1,3 miljoner till 2 miljoner under de senaste 10 åren. (Svenska ishockeyförbundet, 2008) 
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Det ställs högre krav på sportsliga prestationer, men framförallt på idrottsarenornas prestanda 

(Wahlström, 2002). Elitklubbar i ishockey har ett massivt tryck på sig utifrån av bland annat 

publik och sponsorer som har förväntningar på föreningen att det ska hålla hög kvalité och detta 

medför även att ett framgångsrikt lag kan vara guld värt för bygden, främst om allt det andra 

runtomkring faller sig naturligt så det blir mer än bara hockey som står i fokus. Säsongen 2000 

flyttade Hv71 in i Kinnarps Arena, i Malmö byggdes ett hockeypalats med plats för 15 000 

åskådare och Scandinavium i Göteborg rustades upp för 75 miljoner kronor inför hockey VM 

2002 och detta blev ett lyft för ishockeyn i respektive stad. (ibid) 

 

Säsongen 2009/2010 hade elitföreningarna i SHL en omsättning på mellan 80 miljoner kronor 

och 170 miljoner kronor (Backman, 2012). Dessa summor visar att SHL klubbarna har 

omvandlats till företag. Backman (2012) berättar att varje elitförening har sedan säsongen 

2009/2010 i SHL fått 25 miljoner kronor från Svenska Hockeyligan AB som ersättning för 

sändningsrättigheterna (ibid). 

2.4 Alkohol ur ett samhällsperspektiv 

Alkoholen har blivit en del av vår kultur och i samhället idag dricker 9 av 10 vuxna alkohol. 

(IQ, 2015). IQ (2015) skriver på hemsidan att alkohol har blivit allt vanligare i sociala 

sammanhang och brukas under många av veckans dagar och om det skulle serveras vin på ett 

föräldramöte i dagens samhälle så är det ingen som blir speciellt förvånad men skulle det 

förekommit på ett föräldramöte på 80-talet hade reaktionerna sett helt annorlunda ut.  

 

En målsättning som enligt IQ (2015) finns är att kunna minska konsumeringen av alkohol och 

hjälpmedel för detta är existensen av detaljhandelsmonopol, åldersgränser, serveringsregler för 

restauranger, införselregler och alkoholskatt och allt detta för att värna om människornas 

folkhälsa. Kostnader för alkoholens skador i samhället beräknas komma upp till 45 miljarder 

kronor per år och det tillkommer även alkoholrelaterade skador och alkoholproblem bland 

människor (ibid). 

 

IQ (2015) ger exempel på kostnader och det framkommer att det dels är olyckor och dels de 

medicinska som uppstår när personer med alkoholproblem behöver hjälp. Kostnader för 

sjukskrivning och bortfall i arbetstid är enligt IQ (2015) också aspekter som tål att tänkas på. 
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Men det finns även fördelar med alkohol. I en studie av gjord av Mardigan (2012) från Brigham 

and Women’s Hospital visade studieresultatet att de som drack måttlig mängd alkohol, löpte 

lägre risk för stroke än de som inte drack alls. National Stroke Association (2012) är inne på 

samma spår och menar på att studier nu visar att upp till två drinkar per dag kan halvera risken 

för stroke. 

Alkohol har en effekt på människor som gör att det upplevs lättare att ta kontakt med andra, 

alkoholen gör att personen kan känna sig gladare och mer pratsam (droginformation, 2015). De 

skriver att livet upplevs mer positivt, mindre bekymmersamt och mer avstressat med hjälp av 

alkohol (ibid).  

Alkohol har social betydelse, löser spänningar och höjer stämningen och det är en faktor som 

kommer fram i sociala sammanhang, främst vid födelsedagsfiranden till exempel 

(alkoholprofilen, 2015). Wetterberg (2009) hävdar att det verkar finnas en allmän trend att 

använda alkohol som en möjlighet att skapa gemenskap. Fredagspubar, vinprovningar, 

middagar och barer som höjdpunkter i samvaron innebär att alkoholen tränger sig på i fler 

sociala sammanhang (ibid). 

Det vardagliga drickandet har blivit allt vanligare (Wetterberg, 2009), att vänta tills helgen för 

att dricka av sin alkoholhaltiga dryck har minskat och vindrickandet var och varannan dag har 

ökat. Wetterberg (2009) menar att vinet hamnar allt oftare på bordet även i vardagliga 

sammanhang. Line & Galloway (2008) beskriver även att alkohol ofta ses som en symbol för 

fest och ingår i många offentliga evenemang som en del av en rad av tjänster. 

Under tidsperioden 1950-2013 har alkoholkonsumtionen varit väldigt varierande. År 1951 låg 

den som lägst, och då låg den på 4,6 liter /år medan som högst låg den på 7,7 liter/år 1977 

(Statens folkhälsoinstitut, 2013). Från 1976 fram till 1984 sjönk försäljningen med 22 procent 

och därefter ökade försäljningen något men låg sedan på en relativt stabil nivå fram till slutet 

av 1990-talet (ibid). Statens folkhälsoinstitut (2013) påpekar att efter det har det med undantag 

från åren 2004 och 2005, då den registrerade försäljningen sjönk, varit en kontinuerlig ökning 

av försäljningen och år 2013 uppgick den till 7,4 liter/år.  

2.5 Alkohol vid idrottsevenemang 

Intäkterna till klubbarna är en bidragande orsak till val av alkoholförsäljning vid 

ishockeymatcher (fria tidningen, 2012), exempel på detta är Brynäs IF som omsätter 20 
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miljoner kronor på sin restaurangverksamhet och ungefär en tredjedel av omsättningen utgörs 

av alkohol. Fria tidningen (2012) skriver om att även Modo hockey har stor omsättning på sin 

alkoholförsäljning, 3, 6 miljoner kronor om året är summan i deras kassa.  

Idrottsrörelsen har länge haft idealet att försöka undvika alkohol (fria tidningen, 2012), så då 

publiken dricker alkohol vid hockeymatcher kan det kännas lite motsägelsefullt. Bland annat i 

Riksidrottsförbundets alkohol- och tobakspolicy (2013) där det visas klart och tydligt att 

klubbarna helst ska undvika alkoholförsäljning vid evenemang.  

Verksamhetskonsulenten på nykterhetsorganisationen IOGT/NTO, Bo Högstedt, menar på att 

idrottsrörelsen ofta ger uttalanden om att idrott och alkohol inte hör ihop, han känner samtidigt 

att det uppstår en känsla av otydlighet när klubbarna står bakom alkoholförsäljningen på 

idrottsarenorna (Riihinen,2012). 

Bo Högstedt berättar vidare att  

”folk super innan de kommer till arenan, men alkoholen som säljs där underhåller 

fyllan. Det är ett problem i sig för det leder ofta till bråk. Det kan upplevas som 

obehagligt för barnfamiljer och vissa vågar knappt gå dit med sina barn” 

(Riihinen, Alkoholen flödar på arenorna, Fria tidningen, 21 januari, 2012 ). 

Jane Bredberg som är ordförande i Njurunda Sportklubb menar på att  

”konkurrensen om publiken är hård. I dag kan man se gigantiskt mycket ishockey 

på tv vilket man inte kunde för 20 eller 30 år sedan. Jag förstår att det är en 

upplevelse att få äta god mat och att ta sig ett glas på ishockeymatchen” 

(Riihinen, Alkoholen flödar på arenorna, Fria tidningen, 21 januari, 2012). 

Att alkohol är så lättillgänglig genom alkoholförsäljning vid idrottsevent är en bidragande 

faktor för hög alkoholkonsumtion hos supportrar (Mattsson, Ekblom & Unogård, 2014). 

Mattsson m.fl (2014) berättar vidare att sannolikheten att alkoholkonsumtionen höjs, beror 

mycket på hur lätt alkoholen är att få tag på och exempel på detta är via försäljning på arenan, 

bakluckefester samt tillåtelse att ta med sig alkohol in på arenorna.  

Weitzman, Nelson & Wechsler (2003) berättar om att det också har visats att universitet med 

framstående idrottslag har en tendens att tillåta alkoholförsäljning vid arenorna istället för att 

minimera, eller att helt förbjuda företeelsen av alkohol och alkohol är enligt Toomey, Erickson 

& Lenk (2008) ofta lättillgängligt på dessa evenemang, i och med att alkohol säljs på läktarna 

och i barer.  
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Sportevenemang är också väldigt vanliga under hela året- räknat bara professionell baseball, 

ishockey, fotboll och basket, finns det 100 arenor i USA och 5146 säsongsmatcher schemalagda 

varje år (ibid).  

Toomey m.fl (2008) nämner att trots att det uppskattade totala besökarantalet vid dessa matcher 

är över 130 miljoner per år och trots den höga risken för alkoholrelaterade problem på 

sportevenemang, kan de inte se att det går att identifiera några studier berörande 

alkoholrelaterade problem på professionella arenor i USA (ibid).  

Line & Galloway (2013) skriver om att ineffektivt ledarskap är ofta medföljt av 

högriskbeteende och kan leda till en mängd problem när det kommer till alkohol på stora event, 

speciellt ansvarslös servering, De berättar vidare om att dålig alkoholframställning kan förvärra 

problem till den punkt där evenemanget varken är säkert eller framgångsrikt för kunder, 

personal och organisatörer. Line & Galloway (2013) menar att på sättet som alkohol 

konsumeras vid stora evenemang kan det skicka kraftfulla budskap om acceptansen för 

alkoholrelaterade beteenden. Två studier, båda genomförda utanför USA, visar att 

alkoholanvändning av besökarna på sportevenemang är relaterat till alkoholrelaterade problem.  

Wolfe, Martinez & Scott gjorde 1997 en studie på männens alkoholkonsumtion på en major-

leauge match i baseball på två olika arenor. Det som framkom var att över 40 % testades positivt 

för alkohol och de fanns de med en alkoholprocent i kroppen på över de 0,8 % som är tillåtet, 

som påstod att de skulle köra hem (ibid) och vidare berättar Vingilis, Liban, Blefgren, 

Colbourne & Reynolds (1992) att de i sin studie upptäckte att en högre andel av 

alkoholrelaterade trafikolyckor inträffade i Toronto efter matchslut på en professionell arena 

jämfört med innan matchen. De såg också tydligt att antalet alkoholrelaterade trafikolyckor 

under perioden direkt efter matchen, var högre jämförelsevist med antalet som inträffar under 

samma tidsperiod på en icke-matchdag (ibid). 

Områden där det tillåts att konsumera och eller/ sälja alkohol i samband med 

idrottsevenemang/matcher som reduceras, skulle enligt Mattsson m.fl (2014) sänka 

alkoholkonsumtionen. 

2.6 Policy 

IQ (2014) skriver på deras hemsida att om det skulle finnas en policy och ett gemensamt beslut 

gällande att inte dricka alkohol i laget ungdomarna är aktiva i, så anser över hälften av alla 

ungdomar att det skulle vara mycket lättare att stå emot alkohol och RF (2013) vill skapa ett 
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samhälle fritt från alla typer av faktorer som kan bli medicinska och sociala skador i 

förlängningen.  

Idrotten vill är RF:s programidé som berättar om att svensk idrott aktivt vill ta ställning mot det 

som är dåligt genom sin verksamhet (ibid). RF (2007) lyfter fram olika aspekter på sin 

alkoholpolicy som handlar om att försäljning av alkohol till allmänheten bör undvikas. De säger 

även att det ska finnas ordentliga rutiner för alkoholinnehavkontroll vid idrottsevenemang samt 

att det är viktigt att ta avstånd från vissa supporterföreningars supporteröl i samband med 

ishockeyevenemang. 

RF:s alkohol- och tobakspolicy (2007) säger att: 

 Alkoholdrycker inte bör förekomma vare sig för ledare eller aktiva i samband med 

idrottsverksamhet för barn och ungdomar. Idrottsrörelsen vill att ungdomars alkoholdebut ska 

senareläggas.   

 Idrottsföreningar uppmärksammar gällande lagstiftning och tillståndsenhetens anvisningar när 

det kommer till alkoholdrycker. 

 SISU Idrottsutbildarna tar upp alkoholfrågorna i sin ledarutbildning för att öppna en diskussion. 

Målet är att förbund och föreningar ska nå fram till en egen policy. 

 Förenings- och förbundsarbete bör bedrivas i rökfria lokaler. 

 Barn- och ungdomsledare är förebilder och har en stor inverkan på barnen och ungdomarna. De 

bör informera om riskerna med tobaksrökningens och snus 

Utdrag ur RF:s policy (2013) gällande alkohol och tobak inom idrotten:  

”i samband med idrottsevenemang undvika försäljning av alkoholdrycker till allmänheten. 

I det fall utskänkning förekommer i samband med större arrangemang av 

evenemangskaraktär har arrangerande förbund/förening ett särskilt stort ansvar för att 

ordningskravet beaktas.” 

Riksidrottsförbundet (2013) uppmanar även idrottsföreningar och förbund att avstå från allt 

som kan öka alkoholkonsumtionen i sponsorsammanhang. 

Toomey m.fl (2009) genomförde en systematisk studie av professionella sportarenor 

beträffande typerna och nivåerna på tillämpning av alkoholregler samt utbredningen av 

alkoholrelaterade problem rapporterade till brottsbekämpningen byråer genom hela USA.   
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Toomey m.fl (2009) hävdade själva att resultatet av studien skulle bidra till guidade 

rekommendationer beträffande åtgärder för att förhindra alkoholrelaterade problem på 

sportarenorna. 
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3. Problemområde 

I följande kapitel beskriver jag varför det är relevant att göra en djupdykning i ämnet samt 

tar upp syftet med uppsatsen och beskriver forskningsfrågorna med avgränsningar. 

3.1 Problemformulering 

Barn och ungdomar lär sig vid väldigt tidig ålder inom idrotten hur kroppen fungerar och vad 

som krävs för att den ska må bra. RF (2009) menar att det därmed är en självklarhet att ta 

ställning mot sådant som är skadligt för kroppen och nedbrytande för musklerna, t ex 

användande av droger och bruk av alkohol och Mattsson m.fl (2014) berättar att om idrottande 

ungdomar är seriösa i sitt idrottande, så får de lära sig vid tidig ålder att de bör avstå bland annat 

alkohol. 

Vad är egentligen elitklubbarnas motivering av alkoholförsäljning vid ishockeyevenemang? Är 

det en nödvändighet eller är det bara ett sätt för föreningarna att tjäna pengar? 

Alkoholen har sina fördelar också, det skapar samhörighet bland besökarna och det är ett sätt 

att umgås i pauserna istället för att bara sitta kvar på sin plats. Det är ett sätt att socialisera och 

det är någonting som blir en gemensam nämnare för väldigt många,  

Alkohol förekommer på flera upplevelseområden som till exempel teater, konserter och 

festivaler. Men frågan är om idrotten verkligen ska vara en plats för alkohol eller om det ska få 

vara en alkoholfri zon i samhället? 

3.2 Syfte 

Syftet är att utifrån elitföreningars perspektiv skapa kunskap gällande idrottens ideal och 

upplevelsesamhället vad gäller alkoholförsäljning vid ishockeyevenemang. 

3.3 Frågeställning 

 Vad är elitföreningarnas syn på alkohol vid ishockeyevenemang? 

 Vilken betydelse har alkohol för upplevelsen av ishockeyn? 

 Hur uppfattas behovet av alkoholförsäljning vid ishockeyevenemangen av 

elitföreningarna? 

3.4 Avgränsning 

Uppsatsen fokuserar på ishockeyföreningarna i SHL samt Hockeyallsvenskan.  
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4. Metod 

Under metodavsnittet kommer jag inleda med att beskriva uppsatsens vetenskapliga 

förhållningssätt och forskningsansats, sedan beskriva den kvalitativa metoden, val av 

informanter, genomförandeprocessen av studien samt nämna det etiska perspektivet. 

4.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Den här uppsatsen tar utgångspunkt i hermeneutiken. Hermeneutiken är inget nytt påfund, den 

har sitt ursprung i medeltida tolkningar av bibeln (Hartman, 2004). Hermeneutisk vetenskap 

handlar om strävan efter förståelse för hur människor uppfattar världen och dessa uppfattningar 

går inte att mäta utan metoden handlar om att tolka människans beteende för att på så vis nå en 

förståelse för hur människorna uppfattar världen (ibid). Olsson & Sörensen (2011) menar även 

de att hermeneutiken handlar om att skapa förståelse på en beskrivande nivå för att kunna uppnå 

förståelse av den mening som kommer fram genom tal och texter.  

Olsson & Sörensen (2011) beskriver hermeneutiskt forskningsperspektiv som en metod för att 

fånga upplevelser och uttryck, tolka och förstå sammanhang samt att ha möjlighet till 

förklaringar. Olsson & Sörensen (2011) menar vidare att begreppen samtal och text är 

väsentliga, sedan krävs det även att forskaren har stor förkunskap.  

Tolkningen avslutas, enligt Olsson & Sörensen (2011), när forskaren har kommit fram till en 

sammanhängande enhet utifrån texten och tolkningar sker gentemot innehållet i texten som 

helhet. Fejes & Thornberg (2015) beskriver hermeneutiken som en lämplig metod att använda 

när studiens syfte är att få tillgång till informanternas egna upplevelser av olika aspekter.  

4.2 Forskningsansats 

Induktion och deduktion är två huvudsakliga strategier i vetenskapligt arbete. Induktiv ansats 

ingår övervägande i kvalitativa forskningsmetoden (Backman, 2008). 

Fejes & Thornberg (2015) beskriver en induktiv ansats som en metod för att dra generella 

slutsatser utifrån observationer, en mängd enskilda fall samt erfarenheter. Olsson & Sörensen 

(2011) nämner att om forskningsarbetet bedrivs efter den induktiva linjen, så handlar det om 

att forskaren upptäcker faktorer i verkligheten och sammanför dessa till allmänna principer.  
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En deduktiv ansats däremot utgår ifrån en allmän regel eller sanningen (Fejes & Thornberg, 

2015). Som exempel berättar Fejes & Thornberg (2015) att forskaren kan ta en hypotes eller 

påstående och utifrån flera olika fall, undersöka om detta stämmer överens med verkligheten. 

Därför menar Fejes & Thornberg (2015) att så länge teorin bekräftas, så tillför den deduktiva 

slutledningen inte någonting nytt. 

4.3 Metodteori 

Forskaren ges bättre förutsättningar att lyckas med en kvalitativ undersökning med hjälp av 

hermeneutiken som ett komplement för att kunna garantera att de krav som finns på 

vetenskaplighet blir uppfylld (Hartman, 2012). 

Backman (2008) anser att den kvalitativa forskningsprocessen ger ett stort utrymme av 

variationer och innehåller mycket flexibilitet samt dynamik. Backman (2008) beskriver vidare 

att det ibland försiggår en stark interaktion från olika delar samtidigt.  

Figur 7 visar en illustration av den kvalitativa forskningsprocessen som visar olika moment som 

ingår (ibid).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Den kvalitativa forskningsprocessen. (Backman, 2008) 

I vanliga fall sker intervjuer muntligen (Backman, 2008), i denna studie har dock ett annat 

angreppssätt använts av geografiska skäl. Mailfunktionen har använts för att möjliggöra 

Fråga 

Analysenhet 

Problem 

Fråga 

Observation 

Hypotes 

Tolkning 

Analys 



20 
 

intervjuer med respondenter som befinner sig långt ifrån forskarens bostadsort. På detta sätt kan 

en intervju genomföras trots att intervjuledaren och den intervjuade befinner sig på olika orter 

(ibid). De intervjuade får med detta angreppssätt möjligen också mer tid för eftertanke när 

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

muntligen.  

Backman (2008) menar att detta förmodligen medför att svaren troligtvis blir mer genomtänkta 

då det inte blir samma tidspress att svara snabbt. Backman (2008) anser däremot att en nackdel 

kan vara att de båda parterna inte kan se varandras kroppsspråk för att underlätta 

kommunikationen utan det kan lätt uppstå feltolkningar och missförstånd.  

4.3 Val av informanter 

De människor som ingår i urvalet har en tendens att medvetet väljas därför att de har något 

speciellt att bidra med, har en unik inblick eller en särskild position (Denscombe, 2009). Här 

finns det emellertid inga fasta regler att följa, vilket är värt att betona och inriktningen beror på 

om undersökningens övergripande syfte är att producera resultat som är generaliserbara eller 

att gå på djupet i en speciell situation för att utforska det specifika (ibid).  

Här utgick jag efter vad som var syftet med forskningen och vilka jag ville rikta mig mot för att 

skapa förutsättningar att lyckas få fram bra information i forskningen. De berörda var 

föreningarna i SHL och Hockeyallsvenskan i och med att det är de som har arenaverksamhet 

inom ishockeyn i Sverige och då kändes det som ett självklart val för forskningen.  

De som blev tillfrågade var sportchefer/klubbchefer, restaurangchefer, arenachefer, 

klubbdirektörer, ordförande samt VD för föreningarna. Svaren som kom tillbaka var 4 stycken 

svar från SHL föreningarna och antalet svar från Hockeyallsvenskan kom upp till 3 stycken. 

4.4 Genomförande 

I denna uppsats använder jag mig av ett hermeneutiskt förhållningssätt med en kvalitativ 

metodteori för att gå den induktiva vägen. 

Egen modell som är framtagen i syfte att visa hur jag gick tillväga i min process. 
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Figur 8. Working model for structure. (WMFS) (Egen modell) 

Processen började med att komma fram till en intressant och relevant fråga. Vad jag ansåg 

skulle kunna väcka intresse hos läsarna, men även för mig själv som forskare och att samtidigt 

kunna definiera begreppet och bena ut vad det egentligen handlade om var ett viktigt steg för 

att ta sig vidare. Det handlade även om att få en klar bild över vad som skulle göras för att 

skaffa sig en klar bild så handlade nästa steg om att läsa in sig på ämnet och läsa all tillgänglig 

forskning jag kunde hitta kring ämnet. 

Bearbetning var ett återkommande fenomen med tanke på att forskningsprocessen är en svår 

process, så för mig handlade det hela tiden om att få tid att reflektera och fundera över det jag 

just läst och hur jag skulle använda det i arbetet.   

Det söktes artiklar på Learning resource center, Luleås Universitetsbibliotek samt redan 

publicerade uppsatser som rör ämnet för att få så mycket inspiration som möjligt. Det var även 

här nödvändigt för mig att stanna upp och tänka efter och få bearbeta det jag läst och hur det 

ska appliceras. 
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Med all denna information i beaktning så skickade jag ut frågor till elitföreningar och 

informanterna kontaktades via mail med frågor. Intervjufrågorna (bilaga 1) skickades ut till alla 

SHL föreningar (12 stycken) samt alla föreningar i Hockeyallsvenskan (14 stycken). Först 

skickades intervjufrågorna till SHL föreningarna och där fick jag svar av 4 stycken föreningar. 

I steg 2 skickades en påminnelse till resterande föreningar som inte gett någon respons samt att 

intervjufrågorna skickades till föreningar från Hockeyallsvenskan i en andra omgång. Svaren 

som tillkom var 3 stycken från Hockeyallsvenskan och inga fler från SHL. 

De tillfrågade personerna som representerade föreningarna hade lite olika positioner. Jag 

började att rikta mig mot klubbarnas VD men i några av fallen så fanns inte dessa som alternativ 

på hemsidan med mailkontakt och så vidare, så istället fick jag handplocka personer som jag 

ansåg låg närmast i intresse och kunskap. Dessa positioner som blev utvalda var 

klubbchefer/sportchefer, klubbdirektörer, restaurangchefer samt ordförande.  

Intervjuerna genomfördes med utgångspunkt där syftet med studien förmedlades till samtliga 

respondenter, då Denscombe (2009) berättar om vikten att respondenterna får möjligheten att 

avgöra om de vill delta eller inte.  

Därefter ställdes frågor om klubbens åsikt om arenans motivering till alkoholförsäljning vid 

matcherna, om klubben ser någon ekonomisk förändring sedan alkoholens inträde till 

hockeyevenemang, om de anser att alkoholen kompletterar ishockeyn så att det blir en 

helhetsupplevelse för besökarna samt hur de tror att hockeyevenemanget skulle se ut utan 

alkohol.  

När jag fått tillbaka många av svaren så påbörjades processen att bearbeta information för att i 

nästa steg veta hur jag skulle lägga upp uppsatsen, vilka rubriker som skulle finnas med och 

hur jag skulle få till den röda tråden. Hur dispositionen skulle se ut.  

I studiens slutfas var det dags att tänka igenom allt innehåll en sista gång, samla ihop material, 

bearbeta denna och få fram den slutliga uppsatsen. Det sista jag gjorde var att titta igenom 

alltihop, att ändra- och lägga till smådetaljer för att komplettera det sista inför det färdiga 

resultatet.   

4.5 Validitet och reliabilitet 

Ejvegård (2009) berättar att om forskningsresultat ska ha vetenskapligt värde så krävs det att 

mått, parametrar, mätinstrument, test och undersökningsmetoder är reliabla och valida för att 
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vara användbara och lämpliga. Ejvegårds (2009) definition av validitet är att forskaren mäter 

det som avses att mäta medan reliabilitet innebär att tillförlitligheten och användbarheten av ett 

mätinstrument anges. 

Olsson & Sörensen (2011) menar att hög grad av överrensstämmelse visar på hög reliabilitet 

samtidigt som att hög validitet uppstår om det som ska mätas mäts.  Olsson & Sörensen (2011) 

berättar vidare att validitet och reliabilitet används i den kvantitativa innehållsanalysen, medan 

begreppen trovärdighet, beroende och överförbarhet används i den kvalitativa 

innehållsanalysen. 

4.5 Analys 

Som Olsson & Sörensen (2009) beskriver det så menar de att i likhet med annan kvalitativ 

metod, börjar analysarbetet redan under datainsamlingen. 

 Denscombe (2009) beskriver innehållsanalys som en metod som är ett hjälpmedel för forskaren 

att kunna analysera innehållet i dokumentet. Det är en metod som kan tillämpas på skrift, ljud 

eller bilder, för att kvantifiera innehållet. Innehållsanalysen är enkel att tillämpa i och med att 

den i allmänhet följer en logisk och relativt enkel procedur (ibid). 

I form med att Denscombe (2009) menar att innehållsanalysen bryter ned texten i mindre 

enheter och utarbetar relevanta kategorier för att analysera data, så var det precis på det sättet 

som resultatet i uppsatsen utformades.  

I uppsatsen var en målsättning att kunna hitta många dolda sidor av det som kommunicerades i 

intervjuerna med föreningarna, och detta är enligt Denscombe (2009) utmärkande för en 

innehållsanalys. Men däremot har innehållsanalysen svårt att hantera textens underförstådda 

meningar (ibid). Detta gör att metoden används i uppsatsens syfte att gräva lite djupare i ämnet 

och få fram saker som det inte finns någon kännedom av. 

Som hermeneutiken tar upp om att den metoden handlar om strävan efter förståelse och att tolka 

människans beteende, så är detta någonting som även ingår i en innehållsanalys på så sätt att 

det visar det som finns under ytan, och detta medförde att innehållsanalysen var relevant för 

forskningen. 
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4.6 Etisk aspekt 

Ämnet som behandlas i uppsatsen är känsligt då det behandlar alkohol och alkohol är någonting 

människorna inte gärna pratar om, men som ändå ska finnas där som en självklar företeelse i 

form av dess närvaro i samhället (Nilsson, 2012). Därför var det viktigt för mig som forskare 

att vara försiktig med hur jag riktade frågorna så det inte skulle uppstå en obehagskänsla för 

respondenterna.  

Denscombe (2009) anser att människor aldrig får tvingas till någonting, utan deras deltagande 

ska vara frivilligt. Det ska även vara upp till de själva om de vill delta eller inte, så därför är det 

viktigt att de får all information som behövs för att kunna ta ett beslut om de vill delta eller inte. 

Forskaren bör inför varje vetenskaplig undersökning göra en övervägning angående hur mycket 

den nya kunskapen är värd gentemot vad eventuella risker i form av negativa konsekvenser för 

berörda skulle kunna bli (Vetenskapsrådet, 2002). Vetenskapsrådet (2002) menar på att det är 

viktigt för forskaren att ta i beaktning både långsiktiga och kortsiktiga följder och Denscombe 

(2009) nämner vidare att när det gäller forskning via internet är deltagarnas personliga integritet 

någonting att ta hänsyn till som forskare.  

Vetenskapsrådet (2002) lyfter deras regel som lyder 

”forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om 

deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De 

skall därvid upplysas om att deltagandet är frivillig och om att de har rätt att 

avbryta sin medverkan” (s.7). 

I denna uppsats har detta tagits i beaktning under processen på det sättet att när frågorna har 

skickats ut så har det stått klart och tydligt att svaren som framkommer enbart kommer användas 

i forskningssyfte och som bara kommer utelämnas till examinatorn.  

Tack vare att frågorna mailades ut till de svarande så gavs möjligheten för de tillfrågade att 

kunna tänka igenom svaren ordentligt och sedan även avgöra om de ville delta eller inte.  

Alkohol är en etisk fråga i sig, så det var viktigt för mig som forskare att vara försiktig i valet 

av att utforma frågor till föreningarna för att inte få någon eller några av informanterna att ta 

illa vid sig.  
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5. Resultatredovisning 

I resultatet har jag redovisat och sammanfattat de svar jag fått fram från klubbarna i form av 

kategorier enligt en innehållsanalys. Kategorierna är ”Ekonomiska aspekter”, 

”Föreningarnas tankar om policy”, ”Mötet mellan elitklubbarna och upplevelsesamhället” 

samt ”Ishockeyevenemang utan alkoholförsäljning.” 

5.1 Ekonomiska aspekter 

Servering i samband med event som ishockey har i det här fallet varit förekommande sedan 

långt tillbaka och är inget nytt. Därmed är det också svårt att säga hur en ekonomisk förändring 

ser ut sedan alkoholens inträde inom ishockeyevenemang– däremot så finns det en övertygelse 

över att mat och dryckesförsäljning är enväldigt en viktig del i föreningarnas ekonomi.  

”dels ekonomiska, dels att få till ett helhetsevenemang i arenan där människor 

umgås och där arenan är en central träffpunkt i kommunen” 

I och med arenans ingång i föreningarnas verksamhet så påbörjades möjligheten att ta emot 

gäster i restaurang, loger och liknande vilket inte fanns innan. Det är såväl av ekonomiska som 

arenaupplevelse skäl som föreningarna har restaurangverksamhet.   

”vi kan inte se någon skillnad explicit på grund av alkoholen eftersom den har 

funnits med i erbjudandet ända sedan vår evenemangsarena byggdes. Då fick vi 

möjlighet att ta emot gäster i vår restaurang, loger och liknande vilket inte fanns 

innan” 

Restaurangverksamheten bidrar med ett positivt resultat. Mat och dryck är sammantaget en 

väldigt viktig komponent i både upplevelsen för besökaren och ekonomin för 

föreningarna/arenorna.  

”alkohol är ett naturligt inslag i våra sociala umgängesformer”  

och är enligt föreningarna inget som sticker ut i någon mening oavsett om det är evenemang i 

en arena eller ett vanligt restaurangbesök, en privat middag eller vilken tillställning som helst. 

”det är såväl av ekonomiska som arenaupplevelse skäl som vi har 

restaurangverksamhet” 
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5.1.1 Konklusioner 

 Här besvarades forskarfråga 1. Vad är elitföreningarnas syn på alkohol vid 

ishockeyevenemang? 

 Det är inte kritiskt för ekonomin att ha alkoholförsäljning, men marginalen på alkohol 

är större än på mat till exempel. Sedan är det vanligt att människor umgås över en bit 

mat och öl/vin.  

 Föreningarna har även liknande åsikter över att alkoholförsäljningen är bra på så sätt för 

att öka beläggningen på arenan. De är eniga om att det handlar om att skapa ett utbud 

för besökarna med mål att locka publik.   

5.2 Föreningarnas policy 

Det förekommer alkoholförsäljning på arenorna men många av föreningarna erkänner att de är 

i noga samråd med myndigheter och polis i hur hanteringen sker. Likaså skapas det ytor och 

områden där det inte serveras alkohol för att tillgodose besökare som värdesätter en alkoholfri 

miljö. 

”vi följer noggrant Länsstyrelsens riktlinjer och har dessutom genomgått projekt 

gällande  tex ”Ansvarsfull Alkoholservering” där vår personal inte överserverar” 

Lägsta åldersgränsen på servering är 20 år trots att det på vanliga restauranger och barer är 18 

år, och leverantörsavtalen på Alkohol görs av SHL centralt.  

I värdegrunden finns det en vilja med avståndstagande från alkohol och alla slags droger för 

idrottsutövare, men de skiljer helt och hållet på det idrottsliga och upplevelsen för publiken. 

Föreningarna anser att dessa alkoholregler inte gäller för besökarna av den anledningen att de 

inte är där för att idrotta utan för att vara på ett event och uppleva underhållning på plats. På så 

sätt kan de konsumera alkohol.  

 

”för att man ska kunna njuta av god dryck i samband med god mat och en öl i 

goda vänners lag” 

 

 Det finns ingen acceptans för ungdomslagen och juniorlagen med spelare, ledare och tränare 

att förtära alkohol vid matchtillfälle, vid turneringar eller på läger. Föreningarna bjuder vid ett 

fåtal tillfällen personalen på mat och dryck.  
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”vid de få tillfällen som det är okej med alkoholförtäring, är julfester annars får 

det inte förekomma överhuvudtaget. Vid resor osv är det helt förbjudet” 

Många var överens om att de aldrig serverar alkohol vid arrangemang för idrottarna som 

föreningen svarar för, inte ens till de vuxna.  

”i föreningen har vi en väldigt strikt policy, ingen sprit, spelarna får inte uppträda 

berusade ute på stan, vara försiktiga med var de vistas, vara förebilder osv” 

För att vara tydlig så är alla idrottare, ung som gammal, organiserade i den ideella föreningen 

som bedriver idrott. De som jobbar i organisationen får inte dricka alkohol under arbetstid. 

”vi tycker att idrottande och alkohol policymässigt inte hör hemma och inte i 

samband med våra träffar”. 

5.2.1 Konklusioner 

 Även här besvarades delvis forskarfråga 1. Vad är elitföreningarnas syn på alkohol 

vid ishockeyevenemang? 

 Det finns ingen acceptans med alkohol för spelarna, tränarna och ledarna inom 

föreningen, men föreningarna menar att dessa regler inte gäller för besökarna med tanke 

på att de inte är där för att idrotta utan de är där för att få en upplevelse på plats.  

5.3 Mötet mellan elitföreningarna och upplevelsesamhället   

För publiken är en ishockeymatch en underhållningsföreteelse fullt jämförbar med andra 

liknande företeelser som teater, kultur, en konsert, ett restaurangbesök eller liknande 

upplevelse. Upplevelsen/arrangemanget får en annan dimension och lockar publik med hjälp 

av alkoholförsäljning, ungefär som på en teater när besökaren äter och dricker under eller innan 

föreställningen.  

Föreningarna är överens om att det handlar om att besökarna ska kunna få njuta av god dryck i 

samband med god mat och en öl i goda vänners lag. Helheten och upplevelsen är viktigare idag 

än för 20-30 år sedan. En förening skriver att  

”Paketering med match, mat och dryck är i dag viktigt för oss för att sälja ut 

matcherna”  
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Föreningarna konkurrerar med massor av andra event och om det bara skulle varit hockey och 

inget annat så går ju matchen att se på TV till ett billigare pris. Om alkohol, mat och restauranger 

skulle försvinna från utbudet så skulle det vara negativt för föreningarna.  

”i dag har i stort alla arenaidrotter stor tv bevakning vilket gör att man måste 

jobba mer och mer aktivt för att sälja de biljetter man har i sin arena, då fler än 

tidigare stannar hemma i tv soffan och ser matcherna” 

För att attrahera gäster till evenemangen i arenan, oavsett om det är ishockey eller en konsert 

så följer föreningarna utbudet som gäller för upplevelseerbjudanden över hela Europa, kanske 

även världen.  

”Arenautvecklingen kommer från USA och England där man under åren utvecklat 

hur man säljer biljetter till att även inkludera mat och dryck” 

Arrangemangen runt matcherna med restaurangverksamhet bedrivs av ett eget bolag. Det är 

restaurangbolag som sköter ansvaret av serveringen, föreningarna i sig har ingenting med det 

att göra. Föreningarna menar på att det säljs ca 10 000 middagar per säsong och det i sig talar 

för att produkten idrott/mat/alkohol är populär. Varför det införts från början var för att det blev 

ombyggnationer och det byggdes restauranger i arenorna. En förening menar på att anledningen 

till detta var att  

”…politikerna ville förbättra villkoren för idrotten och dess publik om jag minns 

rätt…” 

Allt annat runt omkring arenan har blivit så mycket större än hur det var förut, föreningarnas 

tänk är att få ett helhetsevenemang för människor att umgås där arenan är en central träffpunkt 

i kommunen. De påpekar samtidigt att bara en liten del av de som kommer dricker alkohol.  

 

”…alkohol är ett naturligt inslag i våra social umgängesformer och inget som 

sticker ut i någon mening oavsett om det är evenemang i en arena eller ett vanligt 

restaurangbesök, en privat middag eller vilken tillställning som helst…” 

”…det är inte alkoholen i sig själv som är dragkraften utan helheten med mat, 

dryck och ishockey…”.   
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Föreningarna är överens om att  

”det blir fel att bryta ut alkohol som enskild företeelse i frågeställningen” 

En enskild förening anser att de borde  

”kunna ha samma kultur på arenan som på andra ställen i samhället” 

5.3.1 Konklusioner 

 Här besvarades forskarfråga 2. Vilken betydelse har alkohol för upplevelsen av 

ishockeyn? 

 Föreningarna menar på att det handlar om att skapa en helhetsupplevelse för besökarna 

i och med att föreningarna erkänner att de känner av konkurrensen från andra 

underhållningsföreteelser i samhället.   

5.4 Ishockeyevenemang utan alkoholförsäljning 

Några av föreningarna är inne på att alkohol och hockey i sig inte hör ihop,  

”däremot kan man nog med säkerhet säga att många gäster i många fall skulle 

ha valt andra upplevelser om möjligheten inte fanns” 

Om det inte skulle förekomma alkoholförsäljning så anser föreningarna att största skillnaden 

skulle vara att det blir mindre utnyttjande av arenan samt att det skulle bli mindre matchintäkter 

då många företag lägger sina arrangemang på arenan tack vare föreningens rättigheter och 

matservering. Samtidigt betalar de även andra saker som till exempel matchsponsorskap.  

Däremot kan det med säkerhet sägas att många gäster i många fall skulle ha valt andra 

upplevelser om möjligheten till att köpa alkohol inte fanns. Föreningarna resonerar så att om 

de inte serverar alkohol så skulle en hel del av representationen flytta till annan plats där alkohol 

finns, för då väljer de istället sammanhang där det finns en helhetsupplevelse.  

Alkohol på menyn gör så att föreningarna själva anser att de klarar av att ha större och bättre 

utbud på maten det vill säga att det finns resurser för att lyfta helheten.  

”vi har råd att lyfta helheten då”  
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”i relation till att gästerna kan välja konserter, teaterföreställningar, 

restaurangbesök och andra helhetsupplevelser där det också serveras alkohol så 

0är föreningarna ganska övertygade om att det skulle se annorlunda ut vid 

ishockeyevenemanget om det inte erbjöds” 

En effekt föreningarna anser skulle kunna bli verklighet är att det blir färre i publiken  

”och lite lugnare / tystare kanske. Alkohol gör nog att vi svenskar tar ut svängarna 

lite extra” 

5.4.1 Konklusioner 

 Här besvarades forskarfråga 3. Hur uppfattas behovet av alkoholförsäljning vid 

ishockeyevenemangen av elitföreningarna? 

 Alkohol ger föreningarna en förutsättning att lyfta helheten och de kan se ganska tydligt 

att om mat och alkohol inte skulle finnas tillgängligt, så skulle väldigt många gäster 

välja andra sammanhang där det finns för att de är ute efter en helhetsupplevelse. 
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6. Diskussion 

Avslutningsvis diskuteras forskningens metod och resultatets genomförande, det har tagits fram 

en modell för att beskriva empirin tillsammans med bakgrunden samt att det förs en dialog över 

fördelar och nackdelar med metoden. Vidare diskuteras det angående slutsats och sist men inte 

minst så tittar uppsatsen på hur detta kan tillämpas på vidare forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Den här uppsatsen tar upp hermeneutiken som förhållningssätt. Hermeneutiken som metod blev 

utvald av den anledningen att jag ansåg att den skulle ge mest tillförlitlig fakta i och med att jag 

vände mig direkt till källan. Dessutom ville jag skapa en förståelse snarare än att kvantifiera. 

Utifrån min hermeneutiska utgångspunkt var målsättningen att hitta dolda sidor, och det är 

precis det som forskaren vill uppnå med en hermeneutisk utgångspunkt.  

I uppsatsen användes innehållsanalys som ett hjälpmedel för att underlätta arbetet med att 

analysera innehållet av intervjuerna 

Den kvalitativa forskningsmetoden som användes i form av att kontakta föreningarna via mail 

och skicka intervjuerna via det sättet är ett risktagande då det innebär att det kan bli många 

bortfall. Det finns ingen garanti att alla ens har öppnat mailet i och med att det kan hamna i 

någon skräpkorg och så vidare.  

Hermeneutisk forskningsmetod är inte ett sätt att hitta sanningar, utan det handlar om tolkningar 

(Hartman, 2004) och sättet jag gått tillväga fungerar i det här sammanhanget genom att tolka 

och analysera det insamlade materialet. Metoden är positiv på det sättet att det är lätt för 

efterkommande forskare att ta vid och utveckla det befintliga resultatet. Det fungerar även på 

så sätt att det blir en enkel och tydlig struktur. Denscombe (2009) trycker på att 

innehållsanalysens styrka ligger i att det är en metod som är tydlig och som i princip kan 

upprepas av andra forskare och detta gör det relevant för mig som forskare att använda det som 

en metod. 

Enligt min mening kunde jag utifrån metoden utmärka att svaren jag fick in var väldigt lika 

varandra och detta gjorde att jag ifrågasatte metoden lite grann. Fick jag verkligen ut så mycket 

som möjligt utifrån studien så jag gav mig själv chansen till att kunna arbeta på bästa sätt? 
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En svårighet som uppstod var att jag inte fick in svar från alla föreningar, och detta innebar att 

jag hade mindre material att jobba med samt att jag kanske gick miste om värdefull information 

som jag hade kunnat få från de andra föreningarna. Så en smartare metod hade eventuellt kunna 

varit att använda mig av kvalitativ forskningsmetod i form utav djupintervjuer, för att få ut 

maximalt från föreningarna som jag skulle tillfrågat.  

Personerna som blev tillfrågade hade inte samma befattning, och detta medförde att det blev 

olika infallsvinklar. Det bidrog till att det skapades en mättnad. Mättnad är upptäckten av att 

det inte tillförs någon ny kunskap, ytterligare intervjuer och observationer tillför inte mer till 

processen (Hartman, 2004). 

Kategorierna som framträder i flera intervjuer indikerar på att föreningarna är överens när det 

kommer till svaren på frågorna. Detta gör att frågorna blir mer trovärdiga än om det skulle 

komma från något enskilt uttalande (Denscombe, 2009). 

Jag anser ändå att jag fick svar på mina frågeställningar utifrån mitt hermeneutiska 

förhållningssätt med hjälp av innehållsanalysen, det framgick att alla föreningar resonerade 

väldigt likt och det måste ändå visa på att det var rätt frågor som blev utskickade i studien.  

6.2 Resultatdiskussion 

Enligt Mossberg (2003) så finns det ett behov av att bli tillfredsställd, att vi kräver något mer 

än bara materiella prylar. Detta är någonting upplevelserna kan ge oss och föreningarna nämner 

detta i form av deras åsikt över att allting runtomkring arenan har blivit så mycket större och 

därför krävs det ett större engagemang och ett annat tänk kring upplevelsen ishockey. Därefter 

har deras val av alkoholförsäljning uppstått och som föreningarna uttrycker sig har detta 

medfört att det har blivit ett större intresse kring ishockeyn än vad det var innan.  

Det ökande intresset kan jag själv se utifrån att arenorna har tillkommit och det har gjort allting 

så mycket större. Det har blivit ett större intresse från omgivningen genom att det finns fler 

möjligheter att skapa en häftig upplevelse.  

Enligt vad Mossberg (2003) beskriver som upplevelsesituationer med före, under och efter 

upplevelsen så kan detta appliceras på en ishockeyupplevelse utifrån vad föreningarna berättar 

om att upplevelsen/arrangemanget får en annan dimension och lockar publik med hjälp av 

alkoholförsäljning som likt med teater erbjuds när besökaren äter och dricker under, innan eller 

efter föreställningen.  
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Upplevelsen är uppdelad i tre delar som gör det, enligt mig, svårare för föreningarna att kunna 

tilltala besökarna som gör att de lockas till evenemanget. Skulle evenemanget bara handla om 

ishockeymatchen så förväntar sig besökarna inget annat än ishockey, men att det innefattar tre 

perioder med försnack, mellansnack och eftersnack och med två periodpauser, gör det svårare 

att lyckas underhålla besökarna under så lång tid.  

Att alkohol är så lättillgänglig genom alkoholförsäljning vid idrottsevent, menar Mattsson m.fl 

(2014)  är en bidragande faktor för hög alkoholkonsumtion hos supportrar, och som det står i 

RF:s policy (2013) så vädjar RF om att föreningarna ska avstå från allt som kan öka 

alkoholkonsumtionen i sponsorsammanhang. För föreningarna så handlar det om någonting helt 

annat, de menar att alkoholen medför en social miljö där människor vill träffas och umgås över 

en bit mat och dryck.  

Det som kunde utmärkas från den insamlade empirin var just att fokus flyttades från 

alkoholförsäljning till upplevelsen av ishockeyn, och detta medförde att jag som forskare 

tolkade det som att föreningarna duckar lite för frågan. Det uppstod en känsla av att 

föreningarna inte riktigt vill prata om ämnet. De vill inte prata om alkoholförsäljning som en 

enskild faktor, utan den stora anledningen är helheten och då har dom bytt riktning för att ändra 

fokus. Som RF (2007) tar upp i sin policy menar de att alkohol inte bör säljas i sportevenemang 

överhuvudtaget, ändå gör föreningarna detta regelbundet.  

Föreningarna och Mossberg (2003) är överens om att det är viktigt att kunna skapa ett mervärde 

för besökaren i form av en helhetsupplevelse och detta är någonting föreningarna menar att de 

tar i beaktning under sitt ishockeyevenemang.  

6.3 Att utforma en helhetsupplevelse för besökarna 

Genom att använda modellen interaktioner som påverkar besökarens evenemangsupplevelse 

(Andersson m.fl, 2009) ges förutsättningar för att utforma en helhetsupplevelse för besökarna. 

I form av de olika strategierna program, personal, andra besökare, upplevelserum, souvenirer 

och måltider och evenemang som en historia så går dessa att applicera på resultatet som 

framkom utifrån föreningarnas önskan och målsättning att skapa en helhetsupplevelse på deras 

evenemang.  

Program är viktig och användbar på så sätt att det involverar Pine & Gilmores (1999) 4 E. Det 

handlar om vad Andersson m.fl (2009) kallar för upplevelsefälten där föreningarna har chansen 

att påverka besökarnas känsla av att absorberas av upplevelsen genom att antingen delta eller 
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att kunden sammansmälts med upplevelsen. Föreningarna menar på att det är upp till besökarna 

själva att göra ett val om de vill gå på ishockey istället för andra upplevelsebaserade 

tillställningar som till exempel teater och konserter, men däremot så är det föreningarnas ansvar 

att kunna erbjuda någonting extra som sticker ut från de andra upplevelseerbjudandena.  

Personalen på ishockeyevenemangen har i uppgift att tillfredsställa aktörer, stödja laget, stärka 

kommunens image och förbättra den lokala samhällsandan. Föreningarna tar upp att med tanke 

på att konkurrensen gentemot andra upplevelser har blivit större så finns det en medvetenhet 

om att föreningarna måste jobba mer och mer aktivt för att sälja biljetter. Och detta medför 

större krav på de anställda samt de som jobbar ideellt. 

Nästan den viktigaste delen i hela modellen är andra besökare. Alla föreningar är överens om 

att det är en viktig aspekt att få njuta av god dryck i samband med god mat och öl i goda vänners 

lag. Att arenan är en träffpunkt i kommunen för människor att umgås.  

Upplevelserummet är viktig då den bidrar aktivt till upplevelsen. Här är platsen där besökarna 

kan komma i kontakt med varandra och hitta en mötesplats för att socialisera. Arenorna är 

platsen för detta och där förekommer det restauranger med mat och alkoholservering. 

Souvenirer och måltider är en strategi för att stärka evenemangets varumärke och genom 

måltidens överensstämmande med evenemangets tema så förstärks besökarnas upplevelse. 

Föreningarna använder måltider för de är medvetna om att paketeringen med match, mat och 

dryck är viktig i förhållande till att kunna finnas som ett alternativ för besökarna som söker 

efter en helhetsupplevelse. Souvenirer finns i form av att förstärka minnet av besöket.  

Evenemang som en historia är en aspekt som kan ge extra mening till besökarnas upplevelse. 

Historien i ett ishockeyevenemang är historien på isen som handlar om de två lagen och 

domarna. 

Modellen Interaktioner som påverkar besökarens evenemangsupplevelse (Andersson, m.fl, 2009) visar 

på hur ett evenemang ska utformas för att skapa en upplevelse för besökarna och i uppsatsen är 

detta relevant för det kopplas i syfte att utveckla en bra besökarupplevelse och följande modell 

är en tolkning och en egen version av empirin tillsammans med modellen.  
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Figur 9. Creating experiences in icehockey events. (Egen modell) 

Både alkohol och idrott är en del av upplevelsen på ett ishockeyevenemang och detta medför 

ett samspel mellan parterna som ska samarbeta. Enligt föreningarna är detta en fördel i arbetet 

med att skapa en upplevelse för besökarna samtidigt som det gynnar föreningarna ekonomiskt. 

Samtidigt som alkoholbiten, enligt föreningarna, inte är någon företeelse som sticker ut i någon 

mening utan det förekommer i sociala sammanhang som ett vanligt restaurangbesök, en 

privatmiddag eller vilken tillställning som helst.  

6.4 Slutsatser 

Utifrån uppsatsen har bilden blivit ganska tydlig över hur föreningarna resonerar kring 

alkoholförsäljning under deras evenemang. De är lika mycket inne på upplevelsen som vi 

upplevelseproducenter och de är väl medvetna om att upplevelseindustrin ligger i framkant och 

därmed vill de följa med i utvecklingen. Det som även framkommit är att det inte handlar om 

alkoholen eller den ekonomiska aspekten i sig, utan det handlar mer om upplevelseperspektivet 

gentemot besökarna. 

Betydelsen alkohol har för upplevelsen av ishockeyn är att den skapar en helhetsupplevelse och 

ger ett mervärde för besökarna. Upplevelsen handlar om en helhet med mat och alkohol, och 

ingår som en del av ishockeyevenemanget och föreningarna uppfattar behovet av alkohol som 

en del av utbudet. De gör ingen skillnad på ishockeyn i sig från andra arrangemang som teater 

och konserter, utan föreningarna påvisar att det är underhållningen som står i fokus, och där 

ingår de olika faktorerna som mat/dryck, ishockey och kringarrangemang runtomkring. 

Uppsatsens titel diskuterar idrottens ideal och upplevelsesamhället, och RF tar upp mycket om 

idrottens policy samt vad som anses vara viktigt att ta i beaktning. Idrotten har sina 

bestämmelser i form av policy och idrottsliga överenskommelser, som innebär att det är noll 
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tolerans till alkohol inom idrottssammanhang medan föreningarna ser ishockeysammanhang 

som en del i upplevelsesamhället där besökarna får en helhet i form av underhållning. 

6.5 Fortsatt forskning 

Det vore intressant för vidare forskning att titta på en bredare studie i ett större perspektiv, att 

kunna gå in på djupet i föreningarna och att med hjälp av en forskning mot andra idrotter där 

det inte byggs lika mycket evenemang kring mat och dryck, kunna jämföra 

hockeyföreningarnas arenaförsäljning mot andra idrotter.  

Det vore även intressant att experimentera och ta bort alkoholförsäljningen vid några 

ishockeyevenemang och se vad effekten skulle bli. Skulle det komma lika mycket publik eller 

skulle det bli ett bortfall på grund av att personerna i fråga hellre sitter hemma i tv-soffan och 

dricker sin öl där? Föreningarna skulle få en ganska klar bild över hur pass viktig alkoholbiten 

är för ishockeyevenemanget, eller oviktig… 
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Bilaga 1. 

Frågor 

- Vad är arenans motivering till val av alkohol vid matcherna? 

- Ser ni någon radikal ekonomisk förändring sedan alkoholens inträde 

till hockeyn? 

- Anser du/ni att alkoholen kompletterar ishockeyn så det blir en 

helhetsupplevelse för besökarna? 

- Hur tror ni att ishockeyevenemanget skulle se ut utan alkohol? 

- Vad har ni för policy när det gäller alkohol och idrott? 

 

 

 

 

 


