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Sammanfattning, abstract 
Syftet med studien är att skapa förståelse för hur utbudet av mat och dryck bidrar till den 
kultur och det sociala samspel som skapas mellan åskådarna under fotbollsevenemang. De 
frågeställningar som studien söker svar på är Vilken betydelse har mat och dryck för 
upplevelsen under evenemanget? Hur upplever publiken det sociala samspelet på arenan? 
Hur ser interaktionen ut i den sociala kontexten? och Vilken kultur kommer till uttryck? 
Studien utgår ifrån en kvalitativ ansats och genomfördes utifrån dold observation och 
intervjuer. Observationsschema och intervjuguide pilottestades för att säkerställa dessa. 
Studien genomfördes på två fotbollsmatcher i Allsvenskan för herrar. Resultatet av studien 
analyserades genom konventionell innehållsanalys. Resultatet som framkom visade att det 
fanns en gemenskap och en tillhörighet åskådarna emellan. Utbudet av mat och dryck var 
självklart och oreflekterat. På arenan framkom en kultur där ett visst beteende och vissa 
handlingsmönster var självklara inom kontexten. 
The purpose of the study is to create an understanding of how the supply of food and drink 
contributes to the cultural and social interaction created between the spectators during football 
events. The research questions the study seeks to answer are, How important is food and 
drinks for the experience during the event? How the audience perceive the social interaction 
in the arena? What did the interaction look like in the social context? and What cultural 
expression can be seen? The study was based on a qualitative approach and was carried out 
based on observation and interviews.The observation Schedule and interview guide was pilot 
tested to ensure quality. Results of the study were analyzed by conventional content analysis. 
The result showed a community and belonging among the spectators. The range of food and 
drink was obvious and unreflective. A culture emerged in the arena where a certain behavior 
and certain behavior patterns were obvious in the context. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 
Kultur, sociokulturellt perspektiv, fotbollsevenemang, snabbmat, alkohol, hälsa, tillhörighet, 
praktikgemenskap, socialt samspel, artefakter 
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Inledning 
Tidigare studier visar att individers kostvanor påverkas av grupptryck vilket styrs både 
indirekt och direkt av det sociala sammanhanget (Patring, 2014). Wenger (1998) beskriver att 
alla människor ingår i olika sociala sammanhang, även kallat praktikgemenskaper, där det 
sker och skapas ett lärande i den sociala kontexten. Praktikgemenskaper kan förklaras som en 
grupp människor som samlas kring ett gemensamt intresse eller verksamhet, exempelvis en 
fotbollsmatch. Andersson, Larsson och Mossberg (2009) förklarar att ett viktigt motiv till att 
gå på evenemang inte endast har med själva aktiviteten att göra utan också socialiseringen 
under evenemanget. Helhetsupplevelsen ligger till stor grund enligt Andersson et. al. (2009) 
eftersom dessa individer tagit sig utanför sin vardag för att uppleva något annat. Besökarna 
förflyttas till en tillrättalagd värld för en viss tid där upplevelserummet, exempelvis 
fotbollsarenan, blir centrala delar för hela upplevelsen (Andersson et. al, 2009). 
Bland idrottens sponsorer och samarbetspartners förekommer företag inom branscher som 
läsk och godis. Företagens produkter säljs på idrottsevenemangen vilket kan ifrågasättas 
(Riksidrottsförbundet, 2013). En policy inom Riksidrottsförbundet (2013) är att motverka 
övervikt samt att främja sund livsstil. Riksidrottsförbundet vill därmed verka för att minska 
den konsumtion av “skräpmat” som förekommer under idrottsevenemangen. Enligt WHO 
(2015) ökar fetma kraftigt bland människor i samhället, vilket beror på flera olika 
komponenter, men en viktig faktor på den snabba viktuppgång som skett de senaste åren 
verkar bero på all den snabbmat och socker som människor äter (WHO, 2015). Tidigare 
forskning visar även att det finns ett samband mellan intensivkonsumtion av alkohol och 
sportevenemang (Andersson, 2014). Denna studie kommer att utföras vid två sportevenemang, 
två fotbollsmatcher i Allsvenskan för herrar. Ambitionen med studien är att skapa förståelse 
för hur utbudet av mat och dryck bidrar till den kultur och det sociala samspel som skapas 
mellan åskådarna under fotbollsevenemang. Skapar individerna på evenemanget en 
praktikgemenskap där ett visst beteende eller kultur är självklar? 

 

Bakgrund och tidigare forskning 
I följande avsnitt kommer tidigare forskning med anknytning till studien att redovisas. 
Avsnittet är indelat i fem rubriker, den första rubriken kommer att beskriva 
fotbollsevenemang i dess helhet, den andra kommer att beröra idrottsevenemang och dess 
koppling till alkohol och kost. Den tredje rubriken kommer att ta upp det sociala samspel som 
sker på arenan samt kulturen som uppstår och interaktioner som förekommer. I den fjärde 
delen presenteras vilken kost elitidrottare äter då det anses relevant för att få en förståelse för 
vilken skillnad det är mellan utbud under evenemangen och idrottarnas levnadsvanor. I den 
femte delen kommer arenans ordningsregler att presenteras. 

 
 

Idrottsevenemang 
Andersson, Larsson och Mossberg (2009) beskriver att för att kunna arrangera ett stort 
evenemang krävs både ett samarbete med olika företag och organisationer samt ett antal 
intressenter. Intressenter kan vara mer eller mindre betydelsefulla och definition är de grupper 
eller individer som kan påverka eller påverkas av de målsättningar som ställs på evenemanget. 
För evenemang med publik är just publiken en av de viktigare intressenterna då evenemanget 
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är beroende av biljettförsäljning. Publikens upplevelse är viktiga för att evenemanget ska 
lyckas (Andersson et. al, 2009). 

 
Såhär beskriver Riksidrottsförbundet (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 TV-soffan 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.” 
Elitidrotten har, enligt Riksidrottsförbundet (2002), en stark attraktionskraft på individer i alla 
åldrar i samhället. De menar även att många unga inspireras av och ser idrottarna som 
förebilder. Andersson, Larsson och Mossberg (2009) förklarar att exempelvis ett 
idrottsevenemang upplevs olika beroende på vem man frågar och på individens eller andra 
inblandades känslor och beteenden. Helhetsupplevelsen ligger till stor grund eftersom dessa 
individer tagit sig utanför sin vardag för att uppleva något annat som är byggt och skapat i en 
speciell värld kring ikoner, traditioner, symboler och språk. De beskriver hur besökarna för en 
tid förflyttas till en tillrättalagd värld där aktörer, upplevelserum samt exempelvis arenan blir 
centrala delar för hela upplevelsen (Andersson et. al, 2009). 

 
Alkohol och kost med koppling till idrottsevenemang 
Alkoholkonsumtionen och försäljningen av alkohol har ökat sedan 1990-talet (Hensing, 2009) 
och blivit en del av vår kultur där 9 av 10 vuxna dricker alkohol (IQ, 2015). Under 2012 
investerades så mycket som omkring en miljon kronor i reklam för alkohol. När det gäller 
tillväxten av reklam för alkohol inom de tre senaste åren har den mer än fördubblats, vilket 
gör att skillnaden är stor mellan reklam för alkohol i jämförelse med annan typ av reklam (IQ, 
2015). En australiensk studie visar att det är märkbart fler snabbmats- och 
alkoholreklamavbrott vid TV-sända sportsändningar än vid alla andra TV-sändaprogram 
tillsammans (Victorian health promotion foundation, 2014). 
Vi 
Idrottsföreningar tjänar ofta pengar på olika sponsorer menar Regeringen (2003), inte helt 
ovanligt från olika bryggerier. Svenska Fotbollförbundet är Sveriges största 
specialidrottsförbund och har över en miljon medlemmar samt 3000 föreningar. För 
finansieringen av klubbarna är det betydelsefullt vilken position klubben har inom 
seriesystemet. Exempelvis har en topplacerad klubb i Allsvenskan större möjligheter att 
finansiera sin verksamhet än de klubbar som har en lägre placering i systemet. De 
arenaidrotter som har flest besökare är de som besitter störst möjligheter att generera egna 
pengar (Regeringen, 2003). Idrottssponsring överlag förknippas ofta med att en produkt eller 
med att ett företag syns på reklamskyltar på arenan, annonser i matchprogram eller på 
idrottarnas kläder. De elitidrottare som är vanligt förekommande på TV exponerar reklamen 
för produkten eller företaget för en mycket stor publik vilket gör att sponsorerna, som ofta är 
ett företag, vinner en ökad kännedom. Även för internationella företag är det en möjlighet att 
få sitt varumärke spritt och dessutom sammankopplat med de positiva värden som idrotten ger 
(Regeringen, 2003). 
Inom fotboll är sponsorer med anknytning till alkohol vanligt förekommande, exempelvis 
finns en fotbollsklubb som har haft ett samarbete med ett bryggeri. Då ölen från detta bryggeri 
såldes via systembolaget fick fotbollslaget en viss procent av försäljningen. Ett annat exempel 
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är en klubb som från 1995 till 2007 hade ett samarbete med ett annat bryggeri där även de 
fotbollslaget fick pengar för att dem visade upp företagets logga, detta avtal förlängdes även 
(Regeringen, 2003). Dessa sponsorer leder till en tydlig koppling mellan fotboll och alkohol 
och det är inte heller ovanligt förekommande att idrottsföreningar själva kontaktar 
alkoholföretag för att fråga om ett sponsorkontrakt. Under en undersökning som skickades ut 
till ett flertal idrottsföreningar i Sverige frågade man “Vad anser idrotten om sponsring via 
alkoholbranschen?” Många av de klubbar som svarade ansåg att sponsring av alkohol inte 
förekom då de endast exponerar deras läsk (Regeringen, 2003) Andra klubbar, som i exemplet 
nedan, svarade: 

Bryggerier och dryckesproducenter är naturliga samarbetspartner för elitklubbar. Många 
klubbar driver idag sin verksamhet i egna arenor eller arenor där klubbarna har 

försäljningsrättigheter inne i arenan. Publiken förväntar sig möjligheten att kunna köpa mat 
och dryck under matcherna, även alkoholhaltiga drycker. Det är därför naturligt att etablera 
samarbete med företag som levererar dryckesprodukter, främst öl och läsk. Affärsnyttan för 

dessa företag är uppenbar, man erhåller marknadsföring för det egna varumärket genom 
exponering på dräkter och inne i arenan samtidigt som man erhåller en marginal- försäljning 

som gör det enklare att motivera sponsoraktiviteten. Dryckesföretag och bryggerier har 
utvecklats till att vara bland de största samarbetsparterna för svensk elitidrott, vilket i sin tur 
ökar kvalitén på den idrottsliga produkten som respektive förening säljer (Regeringen 2003, 

s. 63). 
De som är mest mottagliga för reklam är ungdomar (12-25 år) och medelåldern på dessa 
evenemang är 20-60 år. Det anses olämpligt att de ungdomar och även barn som går på 
matcherna ser deras idoler och förebilder göra reklam för bryggeriernas läsk, vilket är 
vanligast förekommande, då de kan förväxlas med alkoholdrycker. Exponeringen av reklam 
är däremot något alla åldrar utsätts för då intresset för sport är något som ofta följer med oss i 
livet. Från att exempelvis varit aktiva utövare går individerna vidare till att bli åskådare under 
matcherna (Regeringen, 2003). Annan tidigare forskning visar att det finns ett samband 
mellan intensivkonsumtion av alkohol och sportevenemang. Var sjätte man över 30 år dricker 
sig berusade en gång i månaden vilket då ofta sker vid sportevenemang och med umgänge 
(Andersson, 2014). En fallstudie konstaterar att supportrar och den alkoholkonsumtion som 
förekommer under idrottsevenemang har en stark koppling, vilket beror på den tillgänglighet 
av alkohol som förekommer under evenemang. Då alkoholen är lätt att få tag på indikerar 
detta till att alkoholkonsumtionen höjs (Mattsson, Ekblom & Unogård, 2014). Detta påvisar 
även en undersökning som gjorts från Australian Drug Foundation’s Good Sports 
Accreditation Programs, där studien utfördes på fotbollssupportrar som visade att dem ansåg 
att alkoholen har en mycket central roll för deras upplevelse under fotbollsmatcher (Lloyd, 
Matthews, Livingston och Jayasckara, 2011). Inom ett flertal idrotter, speciellt fotboll och 
hockey, har en så kallad “klack-kultur” utvecklats där förtäring av öl är ett naturligt inslag i 
kulturen (Regeringen, 2003). Beskrivning av klack-kultur se teoretisk referensram. 
Enligt Norberg och Danielsson (2009) har andelen personer med övervikt och fetma ökat 
under de senaste tjugo åren och studier visar även att fler barn och ungdomar blivit 
överviktiga (Riksidrottsförbundet, 2000). I skolan har idrott och hälsa minskad i omfattning 
och barn och ungdomar tillbringar mer tid stillasittande samtidigt som näringsintaget ökar i 
form av godis och läsk (Regeringen, 2003). Det är speciellt ungdomar och barn som ser de 
aktiva elitidrottarna som förebilder och inspireras av dem. Med tanke på vad som säljs under 
sportevenemang, gällande förtäring och dryck, och vilka sponsorer som exponeras talar det 
för ett icke hälsofrämjande koncept (Regeringen, 2013). Enligt Carter (2013) ger ofta 
livsmedelmiljöer vid sportevenemang möjligheter till att köpa och konsumera energitäta och 
näringsfattiga livsmedel och drycker. Vidare menar Carter (2013) att detta gör det svårt för 
åskådarna att få en möjlighet till att göra hälsosamma val under dessa event. Enligt åskådarna 
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anses den stora tillgången på “skräpmat” som normalt och självklart inom dessa kontexter 
(Carter, 2013. Idrotten är en viktig folkhälsofaktor som måste främjas beskriver Regeringen, 
(2013), i dagens Sverige är motion och idrott viktiga folkhälsofrågor, till skillnad från den 
ölkultur som följt med fotbollen (Regeringen, 2003). 

 
 
Interaktioner och kultur inom sociala samspel 

 
Inom sociala kontexter påverkas individer av varandra och av kontexten, lärande äger rum i 
sociala sammanhang där man lär av varandra i ett socialt samspel (Johansson, 2012). Trost 
och Levin (2011) beskriver att människor styrs av vad de, medvetet eller omedvetet, tror att 
andra människor skulle tycka om vi gjorde det ena eller det andra, eftersom olika grupper 
eller kategorier av människor tolkas av omvärlden ha olika värden eller värderingar. En 
individ kan både tillhöra och accepteras inom grupper eller kategorier, samt inte tillhöra och 
accepteras inom andra grupper eller kategorier. En individ kan även tillhöra in- och utgrupper. 
Ingrupper är de grupper individen redan är medlem i och som skapar eller upprätthåller 
individens jag. Utgrupper kan vara grupper som har en lägre status och som individen helst 
inte är medlem i. Utgrupper kan också vara de grupper med högre status som individen vill 
tillhöra och därför försöker efterlikna i beteenden som individen tror är giltiga eller 
utmärkande för de inom gruppen (Trost & Levin, 2011). 
Enligt Andersson, Larsson och Mossberg (2009) lever människan idag i ett individualiserat 
samhälle, och trots detta vill individer vara tillsammans med andra individer och då helst med 
de som har samma intresse som dem själva. Studier har visat att ett viktigt motiv till att gå på 
evenemang inte endast har med själva aktiviteten att göra utan också socialiseringen under 
evenemanget. Individerna är på evenemanget tillsammans med andra av samma intresse 
(Andersson et. al, 2009). 

 
Under evenemang “legaliserar” individen en ny status. Denna status innebär olika symboler 
som definierar personen i sammanhanget (Andersson et. al, 2009), vilket exempelvis vara 
attribut som en viss t-shirt där fotbollslagets namn står på. Genom dessa symboler är 
individen maskerad och är då redo för själva upplevelsen. Själva poängen med maskeringen 
är att tillhöra en arena där möjligheten till att bli någon annan förverkligas. En alternativ värld 
till den som individen befinner sig i till vardags som innehåller andra typer av sociala koder 
och kulturella normer, och på så sätt skapas oftast starka band mellan individen under 
evenemanget och aktiviteten som sker vilket också förstärks genom mönster eller ritualer som 
utförs (Andersson et. al, 2009). 
En annan studie visar att individers kostvanor påverkas av grupptryck (Patring, 2014). 
Grupptrycket styrs både indirekt och direkt av det sociala sammanhanget. Valet av vilken kost 
man väljer sker dels medvetet och omedvetet, samt av ens egen identitet och sammanhanget. 
Det är individen själv som utgör valet, där av ett eget val, men det påverkas av viljan att vilja 
passa in i det sociala sammanhanget (Patring, 2014). 
Radmann (2013) förklarar att forskare utifrån socialpsykologiska teorier och metoder 
beskriver gemenskapen samt det våld vissa fotbollssupportrar använder sig av under 
fotbollsevenemang som ritualer. Forskaren Marsh myntade begreppet “aggro” för att kunna 
beskriva hur supportrarna använder läktarna under evenemangen för att visa sin manlighet 
samt tillhörighet till sin subkultur (Radmann, 2013). Radmann (2013) beskriver hur en 
individs identitet, tillhörighet samt gemenskap är viktiga aspekter när någon förklarar varför 
man är med i olika grupper som exempelvis en supportergruppering. Att supportermiljöer ger 
en känsla av tillhörighet och förstärkt gruppidentitet beror på att de delar gemensamma 
värderingar och ideologi (Radmann, 2013). 
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Elitidrottare, vikten av rätt kost för prestation 
Under ett fotbollsevenemang deltar åskådare i alla åldrar, 20-60 år, många av dessa åskådare 
ser fotbollsspelarna som idoler eller förebilder, framförallt barn (Regeringen, 2003). Enligt 
Riksidrottsförbundet (2000) skiljer sig Elitidrottarnas levnadsvanor, framför allt kostvanor, åt 
mot det utbud som erbjuds under idrottsevenemangen. Träning och tävling styr idrottarnas 
vardag vilket leder till extrema krav på både deras hälsa och prestation. En elitidrottare har en 
hög energiförbrukning då de dagligen utför mycket ansträngande fysisk belastning, jämfört 
med huvudandelen av befolkningen är de i behov av specifik kost. Kosten skall vara 
näringsrik innehållandes allt från frukt och grönt till kött och fet fisk samt vitaminer och 
mineraler (Riksidrottsförbundet, 2000). Alkoholkonsumtion påverkar idrottare negativt före 
fysisk aktivitet och ökar risken för skador i allmänhet. De får försämrad förmåga att aktivera 
sina muskler, försämrad reaktionstid och koordination. Även nervsystemet påverkas negativt 
(Mattsson, Ekblom & Unogård, 2014). 

 
 

Regelverk i samband med fotbollsmatch 
Svenska fotbollsförbundet syn på fotbollens främjade aspekter 

Svensk fotboll är en positiv kraft i samhället. Fotboll och föreningar främjar god folkhälsa, 
ungdomsverksamhet, demokratisk fostran, integration och jämställdhet. Genom ideella 

arbetsinsatser tas ett stort samhällsansvar. Fotbollen har en möjlighet att påverka och stödja 
en hållbar utveckling i samhället, inte minst genom att vara med och påverka fotbollsintresset 

som en konsekvens av en hälsosam och aktiv livsstil. Många fantastiska initiativ tas ute i 
breddföreningarna, i elitföreningarna och distriktsförbunden, men även inom Svenska 

Fotbollförbundet (SvFF, 2016a). 
I studien anses det relevant att veta vilka regler som gäller för publiken under herr 
Allsvenskans fotbollsevenemang då detta ramar in vad som gäller för att vistas inne på 
arenan. När individerna som ska se matchen tillträder arenan anses de följa vissa regler som 
äger rum inne på arenan. För att ingå i praktikgemenskapen bör åskådarna förhålla dig till 
dessa regler då det är dessa som sätter ramarna för praktikgemenskapen. Wenger (1998) 
beskriver de regler som sätter ramarna för en praktikgemenskap för Boundary objects, vilket 
kommer att beskrivas mer utförligt under den teoretiska referensramen. På Svenska 
Fotbollsförbundet hemsida finns ett gemensamt regelverk för arrangemang kring 
fotbollsmatcher (Svenska Fotbollsförbundet, SvFF, 2016a). 

 
Ordningsregler på arenan (enligt Svenska fotbollsförbundet (SvFF), 2016b) 
Arrangerande förening ska, innan visitation sker enligt 15-16 §§, informera åskådarna om 
vilka ordningsregler som gäller på arenan i samband med match. Information om 
ordningsreglerna ska tydligt framgå̊ vid entréerna och på biljetterna. Ordningsreglerna ska 
vara identiska för alla föreningar i Allsvenskan och Superettan. /---/ 

· det är inte tillåtet att medföra alkohol eller andra droger, /---/ 
· den som är alkoholberusad, påverkad av andra droger eller som bär klädesplagg 

med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av 
personer med anspelning på kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller 
religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet 
som gäller den enskilde som person, inte äger tillträde till arenan. 
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Syfte 
Syftet med studien är att skapa förståelse för hur utbudet av mat och dryck bidrar till den 
kultur och det sociala samspel som skapas mellan åskådare under fotbollsevenemang. 

 
Frågeställningar 

· Vilken betydelse har mat och dryck för upplevelsen under evenemanget? 
· Hur upplever publiken det sociala samspelet på arenan? 
· Hur ser interaktionerna ut i den sociala kontexten? 
· Vilken kultur kommer till uttryck? 

 
Problemformulering 
Regeringens bestämmelser angående idrottspolitiken i Sverige formuleras såhär: 
“Målen för den statliga idrottspolitiken är att statsbidraget ska ge möjligheter för flickor och 
pojkar, kvinnor och män att motionera och idrotta för att främja en god folkhälsa, att stödja 
en fri och självständig idrottsrörelse samt att ge flickor och pojkar, kvinnor och män positiva 

upplevelser av idrott som underhållning” (Regeringen, 2003). 
Att främja en god folkhälsa och samtidigt arbeta för att individer i samhället skall få en 
positiv upplevelse av idrott som underhållning görs inte utan en viss problematik. Utbudet av 
kost och dryck som serveras under idrottsevenemang gynnar inte folkhälsan, eftersom utbudet 
oftast består av snabbmat, godis, alkohol och läsk. Forskning enligt WHO (2015) visar att fler 
människor idag dör på grund av fetma än av svält och undernäring. Att fetma ökar kraftigt 
beror på flera olika komponenter men den stora mängd snabbmat och socker som konsumeras 
har en stor inverkan (WHO, 2015). Med tanke på de negativa konsekvenser denna typ av 
dryck och kost kan generera vill studien utmynna i om dessa komponenter är viktiga för 
helhetsupplevelsen för ett idrottsevenemang. Kan det vara kulturen som bildas på arenan som 
påverkar åskådarnas beteende inom den sociala kontexten. 
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Teoretisk referensram 
Syftet med studien är att skapa förståelse för hur utbudet av mat och dryck bidrar till den 
kultur och det sociala samspelet som skapas mellan åskådarna under idrottsevenemang. De 
teorier som valts är de som anses relevanta för studien. De teoretiska utgångspunkterna består 
av en beskrivning av de teorier, perspektiv och begrepp som studien grundar sig i men även 
för att skapa förståelse för resultatet. 

 
 

Socialkonstruktivistiskt perspektiv 
Detta perspektiv sätter relationen mellan individ och samhälle i fokus och med språket som 
centralt medie i denna process. Socialkonstruktivismen menar att istället för att betrakta 
världen som bestående av objektiva fakta är det människor som konstruerar världen genom att 
språkliggöra den (Aasebo & Melhuus, 2007). Då det som studerats i undersökningen är social 
interaktion anses detta perspektiv relevant för studien. Bakgrunden och det som bestämmer 
om något har en betydelse eller inte är kontexten men genom att individer existerar i en redan 
given värld, bidrar den kulturella och sociala verkligheten och våra handlingar i denna värld, 
till att bestämma kontexten (Wennberg, 2001). Socialkonstruktivismen försöker svara på 
frågan hur den sociala kontexten påverkar vår kunskap. I socialkonstruktivism undrar man 
inte om kunskap är sann eller giltig utan hur den tillkommit eller producerats (Wennberg, 
2001). 

 
Sociokulturellt perspektiv 
Denna teori bygger på att individers lärande äger rum i olika sociala sammanhang och 
samspel med andra individer. Socialisationen där lärandet sker inom kan delas in i den 
primära socialisationen, familj och nära vänner, och den sekundära socialisationen, 
exempelvis att vara åskådare tillsammans med andra (Säljö, 2013). Lärandet sker även via 
medierande verktyg eller redskap. Det sociokulturella perspektivets målsättning är att studera 
människor handlingar och sätt att kommunicera inom praktiker i tid och rum, situerade 
handlingar. En individs sätt att handla eller resonera är relativt till de redskap som finns och 
inom kontexten som individen befinner sig i. Individernas handlingar finns i och påverkar 
kontexten, individerna påverkar även varandra, och på så sätt skapas också nya sociala 
praktiker (Johansson, 2012). 
Kulturella redskap innebär både fysiska och immateriella redskap, även kallade artefakter. 
Artefakterna går att dela in i de primära, sekundära samt tertiära. De fysiska redskapen är 
sådant som individer själva har skapat. Exempelvis, böcker, datorer, telefoner, knivar och allt 
annat som finns runt omkring oss (Säljö, 2013) De immateriella redskapen är språket. För att 
individer skall förstå varandra, vara delaktiga och förhålla sig till det sociala livet använder de 
sig av språket. Språket som redskap kan delas in i två nivåer. Indikativ vilket innebär då man 
benämner olika saker genom att peka ut dem samt de symboliska, vilket innebär att lärandet 
sker i en språklig, symbolisk omgivning som är normativ och etiskt grundad (Johansson, 
2012). 
Primära artefakter innebär de fysiska redskap som individer använder sig av för att kunna 
utföra en viss aktivitet, som exempelvis en hammare för att kunna slå in en spik i en bräda. 
För att ha tillgång till de primära artefakterna måste de ses och förstås i de sammanhang 
någon deltar i. (Säljö, 2013). I studien kan det vara redskap som en megafon för att alla i 
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klacken, eller en del av åskådarna, skall kunna synkroniseras och sjunga samma hejarramsa. 
Det kan också vara ett ölglas eller en varmkorv. Då individer själva skapat dessa redskap ger 
de oss möjligheter och egenskaper som dem inte hade haft annars (Säljö, 2013). 
Sekundära artefakter innebär de redskap som gör att individer kan minnas samt förstå saker 
och ting. Det kan vara allt från en almanacka till språket (Säljö, 2013). 

 
Tertiära artefakter är de redskap som individer aktivt kan använda sig av men som inte går att 
ta på. Detta kan exempelvis vara normer. De tertiära artefakterna lär oss att utveckla en kritisk 
förmåga samt att utveckla våra kunskaper om saker och ting (Säljö, 2013). Under studien kan 
detta exempelvis uttrycka sig genom hur publiken beter sig och vilka typer av normer som 
förekommer på arenan. Alla individer är ständigt medierande resurser och på så sätt är de hela 
tiden en resurs för varandra genom interaktion. Medierade innebär att individerna samspelar 
med redskap när de agerar och handlar på olika vis samt när de förstår varandra. Individerna 
är då hela tiden en resurs för varandra genom interaktion (Säljö, 2013). När en eller flera 
individer på läktaren exempelvis inte förstår varför domaren blåser för offside finns det en 
kommentator som förklarar för åskådarna. För många individer är det lättare att förstå 
resonemang när medieringen sker muntligt inom olika sociala sammanhang. Detta på grund 
av att muntlig kommunikation ger fler möjligheter till återkoppling, ger möjlighet för de 
deltagande att anpassa sig samt samordna en gemensam förståelse (Säljö, 2013). 

 
Då lärande är situerat äger det rum i olika kontexter, de processer som sker inom kontexterna 
gör att lärandet struktureras och tar form. Människan lär sig att fungera i en komplex och 
föränderlig kontext (Johansson, 2012). Detta är en process som börjar redan när en människa 
föds. En individ lär sig att samverka i olika kontexter tillsammans med andra och förstår hur 
man ska hantera och röra sig inom de ramar som situationen kräver. Vissa ramar och agerande 
ser olika ut beroende på var individen befinner sig. Exempelvis om en individ går i ett 
varuhus eller umgås med vänner på en klubb ser beteendet olika ut vilket individen lärt sig att 
bekanta sig med. Detta gör att individer kan uppträda med olika identiteter i olika 
sammanhang, vilket kan ses som en konsekvens (Säljö, 2013). Denna teori anses relevant för 
studien då det studeras interaktioner mellan åskådare, om det förekommer specifika artefakter 
samt om det bildas en kultur på arenan. 

 
Communities of practice (praktikgemenskaper) 
Denna teori har sin utgångspunkt i sociokulturellt perspektiv på lärande (Wenger, 1998). Då 
en av utgångspunkterna handlar om att människor lär sig i sociala sammanhang anses denna 
relevant då studiens syfte innefattar interaktioner mellan individer på en arena. För att få en 
förståelse för hur interaktionerna ser ut och vad som kännetecknar en möjlig 
praktikgemenskap är denna teori en förutsättning för detta. Praktikgemenskaper kan förklaras 
som en grupp av människor som samlas kring en gemensam verksamhet. Det kan vara allt 
från en arbetsplats till en idrottsaktivitet, annat gemensamt intresse eller gemensamma mål för 
någonting, som exempelvis fotboll. 
Grupperna är integrerade i individernas vardag och det som förenar de är intresset för 
verksamheten eller en problematik. Intresset eller problematiken gör att individerna inom 
gruppen strävar efter samma sak, varav gemenskap uppkommer. Wenger (1998) menar på att 
människor är sociala varelser, vilket är en central aspekt kring lärande. Lärandet (som sker), 
sker genom deltagande i sociala kontexter/gemenskaper. Det är en omfattande process som 
kräver att man är aktiv deltagare i dessa sociala gemenskaper för att på så sätt kunna 
konstruera identiteter inom dessa. Alla individer hör till olika praktikgemenskaper och ofta 
flera under samma tid i livet, vilket förändras genom tid. För att det skall ske en lärprocess 
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inom dessa praktikgemenskaper genom socialt deltagande måste vissa nödvändiga 
komponenter inkluderas, meaning, practice, community samt identity (Wenger, 1998). De 
fyra olika komponenterna kan förklaras enkelt så här: 

· Meaning (lärande som erfarenhet), vår förmåga att individuellt och kollektivt se våra 
erfarenheter och världen som meningsfulla. 

· Practice (lärande som görande), våra delade historiska och sociala resurser och perspektiv 
som kan upprätthålla ömsesidigt agerande i praktiken. 

· Community (lärande som en tillhörighet), våra sociala konfigurationer vilket företag kan 
definiera som värt att sträva efter och där vårt deltagande anses vara en kompetens. 

· Identity (lärande som att bli), hur lärande kan ändra vem man är och skapar personliga 
historier som i sin tur blir till ramar för kontexten av våra samhällen. 
Wenger (1998) skriver om Boundary objects, han förklarar det som enheter som exempelvis 
kan länka samman samhällen tillsammans, då de tillåter olika grupper att samarbeta om en 
gemensam uppgift. Man kan beskriva Boundary objects och ta ett exempel som en arena. 
Arenan sammankopplar olika grupper av människor som “förts” dit av samma anledning, de 
har ett gemensamt intresse för fotbollen som kommer att utövas på arenan. Boundary objects 
kan även förklaras som ramarna för en praktikgemenskap, regelboken för fotbollen eller de 
regler som individer anses följas då de kliver in på arenan. Som exempelvis åskådare bör man 
följa dessa regler och ramar inne på arenan för att få vara en del av praktikgemenskapen. 
Skapandet och hanteringen av Boundary objects är av stor vikt för att utveckla och bibehålla 
samstämmighet mellan korsande och sociala världar (Wenger, 1998). 

 
Utanför avvikandets sociologi 
Denna teori anses relevant då individer skapar regler inom sociala grupper, som i detta fall 
kan relateras till de interaktioner och sociala samspel som sker på idrottsarenorna som 
kommer att studeras i denna studie. 
Individer delar gärna in sig själva i sociala grupper där de gör upp regler vilka de vid vissa 
tillfällen eller under vissa omständigheter strävar efter att följa tillsammans (Becker, 2011). 
De sociala reglerna definiera situationer och beteendeformer som passar in för dessa. Vissa 
handlingar ses som riktiga (rätt) och andra som felaktiga (fel). Reglerna kan vara av många 
olika slag, antingen regler som gäller ett helt samhälle och som då poliser bevakar eller andra 
regler inom mindre sociala grupper som är informella överenskommelser Vidare menar 
Becker (2011) att när en regel har etablerats i en grupp eller socialt sammanhang kan den som 
brutit mot denna betraktas som utomstående, ett avvikande beteende enligt en “lag” behöver 
inte betyda att det är kriminellt. En utomstående är en särskild person som resterande inom en 
social grupp inte kan lita på. Inom vissa sociala grupper bildas en viss kultur som möjligt är 
avvikande men inte heller mer okonventionellt. För att kunna förstå individen inom den 
avvikande kulturen måste individerna förstå själva kulturen (Becker, 2011). 
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Begreppsdefinition 
Förklaring av viktiga begrepp som används i studien. 

 
Kultur 

 
Enligt Säljö (2014) är begreppet kultur den uppsättning idéer, kunskaper, värderingar och 
andra typer av resurser individer införskaffar sig genom interaktion med omvärlden. 
Begreppet kultur är något som skapats av individer och finns mellan de och omvärlden, vilket 
kan relateras till denna studie. Vidare menar han att i kulturen ingår det olika fysiska redskap, 
artefakter, som hela vår vardag är fylld av. Artefakter som olika verktyg och instrument och 
olika former av kommunikationsteknologi. Individer samlar erfarenheter och utvecklar olika 
typer av verktyg för specifika syften. Inom kulturen utvecklas dessa artefakter menar Säljö 
(2014), vilket medför att människor så småningom kommer att leva i en konstgjord värld 
(Säljö, 2014). 
Aasebo och Melhuus (2007) beskriver att individens kunskaper och färdigheter även förs 
vidare genom att människor observerar den som kan och sedan tar efter ett beteende. 
Exempelvis sättet att tänka, bete sig, kommunicera och att uppfatta verkligheten, vilket är 
format av sociala och kulturella erfarenheter. Individer skapar sin omvärld och anpassar sig 
till denna, man utvecklar och lär till stor del i den värld man skapat. Återskapande av 
färdigheter och kunskaper är något som äger rum i alla kulturer och under alla sociala och 
historiska villkor (Säljö, 2014). Kultur är ett komplext begrepp enligt Aasebo och Melhuus 
(2007), förändringsperspektivet är centralt. Kultur är någonting medlemmarna ständigt 
förändrar eller som förändras till följd av att förändringar på samhällsnivå ger nya 
utvecklingsmöjligheter. 

 
Supporterkultur 

 
Enligt Samuelson (2015) kan synen på en match delas in på två grundläggande sätt. Antingen 
går en person på en match som om denna person exempelvis skulle gå på bio eller en konsert, 
man betalar för att bli underhållen. Det andra synsättet är att personen är en supporter. En 
supporter skiljer sig åt då de ser sig själva som mer viktiga än själva fotbollen. De menar att 
spelare kommer och går, sånger eller hejarramsor kommer och går, men supportarna består 
alltid. De bygger upp en så kallad vi och de- känsla. “Vi skall slå de”, “Vi skall sjunga högst”, 
“Vi ska ha de bästa sångerna” osv. Supportrarna upplever att de stödjer sitt lag och sina 
spelare till segrar (Samuelsson, 2015). Vidare beskriver Samuelsson (2015) att det finns olika 
sorters supporterkulturer, även kallat klack-kulturer. Vissa av dem innefattar slagsmål, andra 
inte. En del använder sig av spektakulära uttryck, flaggor och banderoller medan andra 
fokuserar på hejaramsor och sånger. Däremot börjar alla dessa olika typer av 
supporterkulturer att efterlikna varandra mer och mer. Detta menar Samuelsson (2015) är tack 
vare social media. Supportrarna kan via sociala medier få inspiration från varandra och där 
med efterlikna varandra, inte bara inom Sverige utan världen över. I en klack på läktaren är 
det naturligt att bete sig annorlunda gentemot hur man annars beter sig till vardags. Många 
supportrar beter sig “illa” på läktaren för att på så sätt kunna “psyka” det andra 
motståndarlaget, vilket beror på vi och de-känslan. I den logik som finns på läktaren är det 
också logiskt att ha ett visst beteende (Samuelson, 2015). 
Studien kommer att beröra åskådarna på läktaren runt hela arenan. Alla individer på arenan är 
åskådare på fotbollsmatchen även de som står i klacken. Med klacken menas de personer som 
tillsammans står upp på kortsidan av arenan och leder de ramsor och sånger som utförs under 
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matchen. Det är dessa individer som vanligtvis kallas supporter. Då denna studie inte kommer 
att göra skillnad på de åskådarna som befinner sig i klacken eller de som sitter på läktaren 
kommer alla gå under namnet åskådare. 

 
 
Hälsa 

 
För att bättre förstå hälsodiskursen, sättet att prata om hälsa, i samhället menar Lindgren och 
Eriksson (2010) att det är viktigt att känna till att det finns olika perspektiv på vad som är 
hälsa då begreppet hälsa är stort. De beskriver det patogena samt det salutogena perspektivet 
av hälsa. Det patogena perspektivet används ofta inom den medicinska vetenskapen där fokus 
ligger på den fysiska kroppen och på sjukdom. Det patogena perspektivet brukar ses som det 
normativa och dominerar hälsodiskursen i samhället. Vidare menar Lindgren och Eriksson 
(2010) att den hälsodiskurs som framträder i det västerländska samhället idag framförallt 
skapas av den medicinska vetenskapen, den handlar om produktion av kunskap som visar 
riskerna med ohälsosamma matvanor och inaktivitet (Lindgren och Eriksson, 2010). Det 
salutogena perspektivet dominerar inom hälsopromotion, det vill säga förmågan att 
kontrollera och förbättra sin hälsa, vilket innebär att hälsa ses som ett tillstånd. Vidare 
beskriver Lindgren et. al, (2010) att för att komma tillrätta med fetma och övervikt i samhället 
framställs hälsofrämjande levnadsvanor så som hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet som 
betydelsefull för folkhälsoarbetet. De menar att det handlar om en hälsodiskurs som via staten 
och forskningen främst fokuserar på goda hälsobeteenden. Hälsosamma matvanor och 
utövande av fysisk aktivitet under barn och ungdomsåren påverkar ett långsiktigt 
hälsobeteende (Lindgren et. al, 2010). Detta kan relateras till studien då den behandlar utbudet 
av mat och dryck inne på arenan, kulturen som kommer till uttryck samt hur människor lär av 
varandra i en gemenskap och ett socialt samspel. 
WHOs definition av hälsa lyder så här 

“Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, socialt och psykiskt välbefinnande, 
och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder”. 

Hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet oavsett ålder, kön, religion eller 
funktionsnedsättning. Hälsa ses som en resurs för det dagliga livet, ett positivt begrepp där 
både sociala, personella samt fysiska aspekter spelar in (WHO, 2016). 

 

Metod 
Metodkapitlet i denna studie delas in i olika rubriker, detta för att öka läsarens förståelse för 
studiens uppbyggnad och genomförande. Avslutningsvis ligger analysen av studiens material. 

 
Metodval 
Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) menar att man bör göra val med utgångspunkt i 
ontologiska och epistemologiska frågor då man utför vetenskapligt kunskapsskapande vilket 
även Åsberg (2001) menar då han beskriver vikten av att ha i åtanke vilken verklighet som 
ska undersökas. Dessa utgångspunkter är viktiga att reflektera kring då det kommer att spegla 
sig i vilken metod som väljs, vilket syfte och forskningsfråga man har samt hur studien 
kommer att tolkas (Åsberg, 2001). Denna studie är relaterad till det ontologiska perspektivet 
genom att de individer som studerats alla har haft egna erfarenheter och subjektiva 
upplevelser med sig vilket påverkat deras “sanning” av verkligheten. Åsberg (2001) förklarar 
att innan något empiriskt undersöks har man redan vissa bestämda föreställningar om 
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tillvarons grundkaraktär, vidare menar han att dessa föreställningar därmed kommer att utgöra 
den ram inom vilken kunskap skapas och framstår som meningsfull. 
Trost och Levin (2011) beskriver hur allt mer forskning inom socialvetenskap har kommit att 
imitera den naturvetenskapliga forskningen. Vidare menar de att den socialvetenskapliga 
forskningen istället ska studera den sociala verkligheten på dess egna premisser då 
naturvetenskaplig forskning och dess mätbara metoder är konstruktioner som inte bryr sig om 
människan i sociala relationer och den sociala verkligheten. Man ska gå ut bland människorna 
med en etisk medvetenhet för att få en bild av vad som sker inom det vida fältet av socialt liv. 
Då är observationer ett bra sätt för att lyssna, ställa frågor samt lyssna till svaren (Trost & 
Levin, 2011). Denna studie vill skapa förståelse för ett fenomen och inte mäta detta, varav en 
kvalitativ ansats har valts för denna studie. 

 
Datainsamling 
Arvastson och Ehn (2009) beskriver att en bra observation är något mer än bara en manual, 
det är observatörens uppgift att granska och vara kritisk till sitt eget seende. Seendets förmåga 
kan lära oss att se verkligheten på nytt, men man måste samtidigt vara medveten om risken 
för att se det man vill se eller inte se det man studerar objektivt (Arvastson & Ehn, 2009). 
Observationer är bra att använda sig av då man studerar samhällslivet och hur människor 
beter sig i olika sammanhang. I denna studie var det två fotbollsmatcher i herr Allsvenskan 
som studerades. Valet av att studera herr Allsvenskan gjordes på grund av att det är 
publikdragande matcher där det ofta förekommer en stor publik. För att kunna studera så 
många individers interaktioner och beteenden som möjligt under evenemanget var det 
relevant för studien med stor publik. För att kunna komplettera det observatören ser under en 
observation är intervjuer ett bra komplement menar Arvastson och Ehn (2009) för att få ett 
mångsidigt material. Där av utfördes även intervjuer som ett komplement till observationerna. 
I denna studie utfördes dold observation för att kunna studera hur interaktionen samt 
publikens beteende “såg ut”. Med en dold observation menas att de individer som infinner sig 
på arenan inte kommer att vara medvetna om forskarnas närvaro och inte heller vad som 
studeras, detta för att man ska kunna studera individerna i dess naturliga kontext utan 
påverkan (Lalander, 2013). En sådan observation har sin fördel då den sker i en miljö som är 
relativt offentlig. Då observeras inte heller individernas privatliv och som forskare behöver 
man inte heller informera individerna om själva observationen. Individerna kan inte heller 
knytas till det som dokumenteras då deras namn eller andra kännetecken inte registreras 
(Lalander, 2013) (vilket inte heller anses relevant för studien.) Observationerna filmades för 
att senare kunna gå tillbaka och studera materialet, vilket tas upp under rubriken 
genomförande i metoden. Även ett antal korta intervjuer utfördes för att kunna komplettera 
observationen. 

 
Urval 
Observationerna ägde rum på två fotbollsevenemang. De åskådare som befann sig på arenan 
var den population som observerades. Intervjufrågorna ställdes till åskådarna under de två 
olika evenemangen genom ett bekvämlighetsurval, de personer som fanns till hand valdes ut. 
Intervju valdes i samband med observation för att få insikter om de förhållanden som råder 
inom den sociala miljön på arenan vilket Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2013) menar är 
viktigt för att samla kunskap om de sociala förhållanden som råder. Intervjuerna utfördes 
innan matchen och under halvlek för att inte störa individerna under fotbollsmatchen. På så 
sätt kunde även individerna som stod i exempelvis kön till kioskerna studeras och intervjuas 



17  

då de köpte förtäring eller dryck. Vid första evenemanget intervjuades sex respondenter, lika 
så vid det andra evenemanget. 

 
 

Genomförande 
Innan studien utfördes pilottestades både observationsschemat (se bilaga 1) och 
intervjuguiden (se bilaga 2). Detta gjordes för att få en första insikt om forskningsfrågorna, 
materialvalet och analystekniken kompletterade varandra (Boréus, 2013), samt för att 
säkerställa att dessa var gångbara i praktiken. Pilottestet utfördes under ett mindre 
fotbollsevenemang och utifrån detta justerades både observationsschemat och intervjuguiden. 
En åtgärd var exempelvis att inte endast närvara mitt i publiken utan även stå vid sidan av för 
få ett vidare perspektiv vid observation av fotbollsmatcher. En annan åtgärd var att under 
studiens observation studera “klacken” närmare. Intervjuguiden testades på ett flertal olika 
individer vid samma evenemang, den fungerade väl men en fråga behövde justeras. Fråga 
nummer fyra i intervjuguiden var en stängd fråga men genom att utveckla en följdfråga kunde 
fler tankar och reflektioner från individerna som intervjuades att möjliggöras. 
För att få fram datamaterial och empiri kring studien utfördes som tidigare nämnt observation 
och intervju. Lalander (2013) beskriver vikten av att befinna sig i den andres miljö och 
därmed närma sig den andres utsiktspunkt. För att kunna göra studien möjlig bokades två 
dagar för att kunna närvara på två olika fotbollsmatcher. Biljetter till de båda matcherna 
bokades via en hemsida på internet och innan observationen togs ett medvetet val att inte 
kontakta arrangörerna för fotbollsevenemangen då detta inte ansågs relevant för studien då 
den var dold. Två fotbollsmatcher valdes att studeras, detta för att eventuellt kunna förbättra 
delar som missats under den först observerade fotbollsmatchen. Lalander (2013) beskriver 
vikten av att upprepa en observation för att exempelvis kunna ta reda på olika typer av sociala 
samspel som återkommer. 

 
Under de båda fotbollsmatcherna delades uppgifterna upp, en observerade och förde samtidigt 
anteckningar medan den andra filmade delar av fotbollsmatchen. Vid de tillfällen då 
evenemanget filmades användes en mobiltelefons kamera och under de intervjuer som 
genomfördes ställde en frågorna medan den andra spelade in materialet via mobiltelefon och 
samtidigt analyserade omgivningen. 

 
Innan observationens genomförande utformades ett observationsschema, för att observationen 
skulle bli effektiv och relevant gentemot syftet med studien. Det användes ett 
anteckningsblock och en penna för att kunna notera relevanta händelser under evenemanget. 
Observationen filmades för att möjliggöra att senare kunna gå tillbaka till det material som 
samlats in och då kunna analysera materialet mer objektivt och därmed eventuellt kunna hitta 
mönster och kännetecken. Filmerna analyserades sedan för att kunna gå tillbaka och reflektera 
över interaktioner, beteenden och handlingsmönster åskådarna emellan på arenan. Enligt de 
forskningsetiska principer som finns raderades sedan materialet för att inte kunna användas i 
annat syfte än i undersökningen. De intervjufrågor som ställdes till individerna på arenan 
utformades genom en intervjuguide för att få lämpliga svar gentemot syftet med 
undersökningen. Intervjuguiden innehöll fem olika frågor samt följdfrågor. Vid första 
observationen intervjuades sammanlagt sex personer, dessa intervjuer spelades in via 
ljudinspelning med telefon. Ljudinspelningen transkriberades in i ett datorprogram, Word 
2013, för att sedan kunna “plocka ut” relevanta citat och kommentarer. Vid observation 
nummer två intervjuades ytterligare sex personer och samma procedur som vid första 
observationen utfördes. 
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Etiska ställningstaganden 
I studien har man tagit hänsyn till de fyra huvudkrav man bör ha i åtanke då det bedrivs 
forskning. Dessa fyra huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2016). De individer som under 
studien intervjuades informerades verbalt om studiens syfte samt att det var frivilligt att 
medverka. Under studien kunde individerna inte heller identifieras och materialet användes 
endast för syftet med studien. Då syftet var att utföra en dold observation behövdes det inte ta 
hänsyn till dessa krav under observationen (Lalander, 2013). De filmer som gjordes på 
evenemanget som ägde rum raderades efter att materialet tolkats och analyserats, detta för att 
individernas identiteter inte skulle kunna avslöjas men också för att inte kunna användas i 
annat syfte än till undersökningen. 

 

Analys 
Analysmetoden innehållsanalys ansågs vara bäst lämpad för undersökningen. Innehållsanalys 
utgår ifrån två olika grenar, kvantitativ och kvalitativ, den genomförda studien är en kvalitativ 
studie och därmed analyseras materialet genom kvalitativ innehållsanalys. En text kan enligt 
Boréus och Bergström (2005) analyseras antingen manuellt (av människor) eller med datorns 
hjälp, under studien gjordes detta manuellt då materialet skulle studeras med mer utvecklande 
tolkningar och bedömningar. 
För att finna mönster i större material är innehållsanalys en bra analysmetod att använda sig 
av. Med innehållsanalys menar man att förstå datan för det den uttrycker, detta innebär att 
man analyserar data för det den säger och inte gör någon djupare tolkning (Boréus & 
Bergström, 2005). Enligt Hsiu- Fang och Shannon, (2005) kan även kvalitativ innehållsanalys 
delas in i tre olika former av analyser beroende på vad man ämnar studera i texten eller vilket 
syfte man har. Denna studie utgår ifrån konventionell innehållsanalys vilket innebär en 
förutsättningslös kodning av det empiriska materialet, d.v.s. inte utifrån förbestämda 
kategorier (Hsiu-Fang & Shannon, 2005). 
Processen att analysera en intervjutext kan se olika ut. Intervjuerna transkriberades och det 
filmade samt det nedskrivna materialet utifrån de två observationerna fördes över i text in i ett 
datorprogram (word 2013). Graneheim och Lundman (2004) menar att för att få en känsla för 
helheten av texten läses denna igenom upprepade gånger. Efter att upprepade gånger läst 
igenom texten plockades meningar och fraser ut som innehöll information som var relevant 
för studiens syfte och de tre analysenheterna. De tre analysenheterna var idrottsevenemang, 
utbud av mat och dryck samt interaktioner och kultur inom sociala samspel. De tidigare 
nämnda meningar, citat och fraser valdes ut utifrån de tolv intervjuer som utförts samt från 
materialet av observationerna. Meningar och citat markerades i olika färger i 
datorprogrammet Word 2013 för att kunna sortera ut materialet in i de kategorier som gjorts 
med hjälp av forskningsfrågorna. Utifrån denna analys framkom två nya huvudkategorier, 
tillhörighet samt självklart och oreflekterat. Graneheim och Lundman (2004) menar att dessa 
meningar eller fraser blir sedan meningsbärande enheter vilket gör texten kortare och mer 
lätthanterlig men behåller ändå innehållet. 
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Resultat 
Resultatet av denna studie är uppdelad under de två observationer som genomfördes. Under 
varje observation presenteras tre huvudrubriker, Idrottsevenemang, Utbud av mat och dryck 
och Interaktioner och kultur inom sociala samspel. Under rubriken Idrottsevenemang är texten 
uppdelad i Utanför arenan och Inne på arenan för att få en så målande beskrivning som 
möjligt av fotbollsevenemangets olika delar. Avslutningsvis under resultatkapitlet presenteras 
en sammanfattande analys där två nya relevanta teman uppkommit utifrån resultatet. 

 
Idrottsevenemang 
Här presenteras en målande beskrivning av fotbollsmatch ett. 

 
Fotbollsmatch 1 

 
Observationen har delats in i Utanför arenan och Innanför arenan för att ge läsaren förståelse 
uppbyggnaden av en arena där fotbollsmatcher äger rum. 

 
Utanför arenan 

 
Första observationen som genomfördes var på en relativt stor arena. Denna är uppbyggd som 
en klassisk fotbollsarena i betong med två läktarvåningar. Arenans form är (av rektagulär 
form) som en rektangel och har tak över läktarvåningarna. Över fotbollsplanen finns inget tak. 
Utanpå är arenan målad i en färg och inuti går läktarens färger och sittplatserna i en annan. 
Hela arenan är uppdelad i olika sektioner från A till Ö där varje sektion är inhängnad. Vid köp 
av en biljett väljer individen vilken sektion och plats som de vill sitta eller stå på. Biljetterna 
är uppdelade efter de olika sektionerna som finns på arenan vilket innebär att om en åskådare 
har valt sektion A kan denna biljett inte användas till sektion B. Vissa sektioner har samma 
ingång där personal och vakter står för att både visitera åskådarna, syna deras biljetter och se 
till så att de kommer till rätt sektion. 

 
Inne på arenan 

 
Det var mycket folk som skulle ta plats inne på arenan och det bildades långa köer utanför de 
olika sektionerna. För att komma upp till de olika läktarvåningarna fick åskådarna gå upp för 
ett flertal trappor. Under dessa läktarvåningar fanns det ett utrymme där det fanns toaletter för 
både män och kvinnor och en kiosk, de olika sektionerna var uppbyggda på likadant sätt. På 
båda arenans långsidor fanns det numrerade stolar som fälldes ner om man vill sitta ner. På 
arenans kortsidor fanns ståplatser i trapp-format och där klacken stod under matchen. 

 
Utbud av mat och dryck 
Utanför arenan såldes godisstänger i flertalet olika smaker, popcorn och snacks i olika stånd. 
Med anknytning till arenan fanns det två restauranger, den ena serverar bland annat 
hamburgare, pommes frites, läsk och wraps. Den andra restaurangen serverade även den 
hamburgare, pommes frites, drycker med alkoholhalt upp till 7.0%, sallader och olika 
friterade tilltugg. 
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Inne på arenan i de olika sektionernas kiosker fanns en kyl med kalla läskedrycker. Öl såldes i 
stora plastglas. Alkoholprocenten låg på 3.5 %. De sålde kaffe och te med mjölk till. I stora 
grytor kokades det korv som serverades med bröd, ketchup, senap och rostad lök. 
Hamburgare stektes på stekplattor och serverades med bröd, sallad och dressing. Både inne i 
kiosken och utanför återfanns ställningar där godispåsar hängde och där det låg kexchoklad 
och andra chokladkakor nedanför. Det fanns även personal som gick runt med korgar på 
magen och sålde popcorn, olika godispåsar, chokladkakor samt snacks i form av baconchips 
och läsk. Personalen gick runt inne på läktaren och cirkulerade vid kioskerna. 

 
Interaktioner och kultur inom sociala samspel 
Observationen började utanför arenan där folk stod i olika grupper och samtalade både om 
matchen och fotbollslagen som skulle mötas, men också sådant som inte verkade beröra 
matchen. Flera individer köpte mat, snacks och dryck av olika slag utanför arenan. Antingen 
från de restauranger som fanns med anknytning till denna eller från de olika stånd som stod 
utanför arenan. På den ena restaurangen fanns det ett VIP- område som liknade en 
uteservering, där stod människor och drack öl tillsammans och pratade. Under en intervju 
med en man från VIP- området tillfrågades han om han någon gång reflekterat över utbudet 
av dryck och förtäring under dessa fotbollsevenemang. 
“När jag idrottsutövar skulle jag inte hålla på med det här” (håller upp en öl) “men nu är jag 
här för själva evenemanget. Så det är ju mer att man är här för det och vill ha det trevligt som 

man köper sånt här gött”. 
Ett flertal familjer befann sig på arenan för att titta på matchen. Utanför arenan hade de 
anpassade aktiviteter för barn. Exempelvis en hoppborg som gick i samma kulörer som ett av 
de fotbollslag som skulle spela under matchen. Det fanns även ett bås där barn kunde få sina 
ansikten målade i samma färger som det lag de var där för att heja på. 
Redan utanför arenan var det tydligt vilka individer som “hejade” på vilket lag då många bar 
olika klädesplagg som utmärker vilket detta lag var, exempelvis halsdukar, mössor och tröjor. 
I kön på väg in på arenan samtalade många av åskådarna med varandra i sitt sällskap och det 
centrala samtalsämnet verkade vara matchen. Inne på arenan var klacken det första som lades 
märke till. De sjöng hejaramsor och det hördes en trumma som spelades. Majoriteten av dem 
som stod i klacken hade samma färger på kläderna som utmärkte de lag de hejade på och de 
flesta vevade med flaggor eller halsdukar som också utmärkte laget. De hade staplat ut (?) 
plakat och banderoller. Många ur publiken som inte var med i klacken hade även de något på 
sig som kännetecknade vilket av lagen de hejade på. Det var mycket folk och arenan såg näst 
intill fullsatt ut. Flertalet ur publiken stod i långa köer i de olika kioskerna innan matchens 
start och flertalet åskådade höll en öl i handen. De barn som var med under evenemanget åt 
oftast någon typ av förtäring, exempelvis godis, popcorn eller annat snacks. 
Olika ritualer kom till uttryck genom majoriteten av åskådarna. Dessa ritualer genomfördes 
samtidigt av åskådarna både innan och under fotbollsmatchen. 

· Innan matchen startade spelades hemmalagets sång. Då den spelades ur högtalarna på 
arenan ställde sig del del av publiken som hejade på det laget upp, höll upp sin halsduk i 
båda händerna och sjöng med i sången. 

· När spelarna sprang in på arenan och ställde upp ropades alla spelarnas namn ut för 
hemmalaget. Kommentatorn ropade ut förnamnet och sedan ropade majoriteten i publiken ut 
efternamnet tillsammans. Högt och tydligt. 

· När spelarna hade “taktiksnack” i en rund ring tillsammans innan matchen startade skrek 
publiken ett “åh-ande” ljud under tiden som sedan övergick till jubel när spelarna gjorde 
klart att taktiksnacket var över. 
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· Under matchen var publiken ständigt närvarande i matchen genom att jubla när något bra 
hände för de laget det var där för att stötta och heja på, eller bua när något dåligt hände. Det 
var flera i publiken som gjorde detta samtidigt och de som hade sittplatser ställde sig ofta upp 
då något anmärkningsvärt hände. 

· Många ur publiken skrek på domaren då de inte höll med om diverse bedömningar. 
· De ur klacken var synkade vid ramsor och andra sånger. En individ som stod i mitten av 

klacken höll en megafon och startade alla ramsor, sen hängde resten av klacken med och 
sjöng, samt många ur resterande publik. 

 
Det var få av åskådarna som valde att köpa något ur kioskerna när matchen var igång, 
majoriteten valde att göra detta under halvlek vilket gjorde att det blev långa köer till 
kioskerna. 
Ur de intervjuer som genomfördes var flertalet åskådare som ansåg att utbudet av mat inte var 
viktigt för själva upplevelsen av matchen än vad det var som ansåg att det var viktigt.(?) 
De som ansåg att det inte var viktigt beskrev däremot vikten av att något bör serveras men att 
själva utbudet inte spelade någon större roll. 
“Nä utbudet är inte så viktigt... men det är ju bra att det finns och sådär tänker jag. En korv 

och kaffe..öl.”. 
Vid frågan “Har du någon gång reflekterat över vad som serveras på arenan?” var det 
flertalet av intervjupersonerna som svarade att de inte hade gjort det. Efter en stunds 
reflektion var det många som svarade på liknande sätt. 

“Nä det har jag faktiskt inte gjort... tänkt på alltså. För det är ju liksom alltid det som säljs. 
På alla matcher.” 

“Har inte direkt reflekterat över det, men det är la det gamla vanliga typ. Korv, 
hamburgare... som det alltid har varit” 

”Jag har inte reagerat för det har funnit så länge att det är någonting man är van vid. 
Invuxen i. ” 

Vid frågan “Hade ditt sällskap reagerat om du istället kom tillbaka till läktaren med en sallad 
och vatten istället för en korv och öl? Om ja, hur”? Var det ett flertal som påstod att deras 
sällskap hade reagerat på ett negativt sätt om de valt sallad och vattnet istället. 

“Ja dom hade ju retat mig...ja det hade dom verkligen gjort.” 
“Ja dom hade nog hånat mig. Det är ingen jävel som dricker vatten och äter sallad under 

fotboll”. 
“Eh, ja..dom hade reagerat. Verkligen. Skrattat…” 

Vid frågan “Idrott ses som en hälsosam aktivitet och vid dessa evenemang serveras endast 
snabbmat, har ni någon gång reflekterat över denna kombination?” Var det få av 
intervjupersonerna som hade reflekterat över detta eller som ansågs att kombinationen var 
underlig. 

”Alltså på den här nivån är det ju en nöjesbransch, och då blir ju utbudet där efter. ” 
Under halvlek fanns flertalet åskådare som pratade med varandra men som inte verkade vara 
bekanta med varandra sedan tidigare. Detta observerades då de började samtala med varandra 
och samtalet endast berörde matchen. Ett exempel är två män som stod vid sidan av kiosken 
där konversationen startade direkt kopplad till matchen, utan en hälsning eller en presentation 
av varandra. Konversationen fortsatte om vilka spelare som hade gjort bort sig eller vilka som 
hade hanterat en matchsituation bra. Trots att de inte kände varandra verkade samtalet att 
fortsätta under hela pausen då de båda hade ett gemensamt intresse att samtala om. Vid 
matchens start gav de varandra en klapp på axeln och gick mot läktaren igen. 

 
Vid frågan “Hade det varit samma sak att gå till en match ensam eller hur stor betydelse har 
sällskapet för upplevelsen?” var det fler individer som beskrev att det inte hade varit samma 
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upplevelse om de hade gått till matchen ensam. Samhörigheten och sällskapet spelar en roll 
för själva upplevelsen under evenemanget enligt majoriteten av intervjupersonernas svar. 

 
”Nej, mycket roligare med sällskap, helt klart.” 

 
”Ja det spelar en ganska så stor roll vilka man går med. Hade ju inte varit samma känsla att 

sitta här på en stol själv och skrika på domaren som att göra det med gubbarna” 
 
Det var åskådare som antydde att det fanns, eller uppkom, en gemenskap under matcherna 
med andra åskådare ur publiken och därav antydde att det inte gjorde någonting om man var 
där tillsammans med någon eller ensam. 

 
“Jo men det är samma sak, det är ju gemenskap här. Alla är ju här av samma anledning, 

fotbollslaget.” 
 
När matchen var över småpratade åskådarna om matchen, antingen med sällskapet de anlände 
tillsammans med eller med andra individer de inte verkade känna. Läktaren tömdes sakta på 
folk och det var få som stannade vid kioskerna på vägen ut. En del av de åskådarna som 
lämnade arenan verkade lätt berusade då de var högljudda, vinglade när de gick och 
“sluddrade” vid tal. 

 
Fotbollsmatch 2 
Här presenteras en målande beskrivning av fotbollsmatch två. 

 
Idrottsevenemang 

 
Observationen har delats in i utanför arenan och innanför arenan för att ge förståelse för 
uppbyggnaden av arena där fotbollsmatchen äger rum. 

 
Utanför arenan 

 
Observation två genomfördes på en mindre arena och som inte låg lika centralt som den 
tidigare. Matchen som spelades var ett lag ifrån herr Allsvenskan. Det fanns ett stort och högt 
galler runt hela området för att obehöriga inte ska kunna ta sig in på arenan. Denna arena var 
uppbyggd på samma sätt, en klassisk fotbollsarena, som den tidigare. Den är relativt nybyggd 
i betong och har ett plan med läktare. Köpet för biljett till denna fotbollsmatch fungerade på 
samma sätt som den tidigare matchen. 

 
Inne på arenan 

 
Arenan var som tidigare nämnt mindre än den förra, färgerna som representerar laget fanns 
med på diverse olika delar av arenan. Arenan är relativt öppen i jämförelse med den tidigare 
som studerats, öppen på så sätt att alla åskådare kunde röra sig fritt inom publikområdet. Det 
fanns inga avspärrningar mellan de olika sektionerna. Det fanns endast en ingång till arenan 
med personal och vakter som kollade biljetter. Efter tillträdet på arenan fick man själv ta sig 
till den sektion och plats som stod på biljetten. På långsidan av läktaren fanns det rader med 
sittplatser som var numrerade, på kortsidan av läktaren stod klacken i en trappliknande form 
utan sittplatser. Klacken hade hängt upp flaggor och andra banderoller som visade vilket av 
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lagen de var där för att heja på. Denna match var inte lika publikdragen som den tidigare 
matchen så det fanns ett flertal tomma platser. 

 
 

Utbud av mat och dryck 
Utanför arenan såldes ingen förtäring eller dryck av något slag, det fanns endast en 
snabbmatsrestaurang intill arenan och ett café. Inne på arenan fanns ett flertal olika kiosker 
tillgängliga för samtliga i publiken. Utbudet i kioskerna och deras uppbyggnad inuti var 
snarlika de som tidigare observerats under första fotbollsmatchen. Det som skiljde sig åt var 
att dessa kioskers utsida såg ut som små stånd som var döpta efter olika matbutiker i 
närområdet. Namnet hade ingenting med utbudet inne i kiosken att göra utan alla stånd bestod 
av samma utbud av mat och dryck. I kioskerna såldes öl med 3.5%- alkoholhalt, läskedrycker, 
kaffe (med mjölk om så önskades), kanelbullar (som stod utanför ståndet i lådor), wraps, korv 
med bröd (där det fanns tillgång till senap och ketchup, lammkorv med bröd), samt en frysbox 
med gräddglass och isglass. Det stod även en stor ställning, antingen utanför eller inuti 
kiosken, där det hängde godispåsar, godisbitar, nötter, popcorn och olika typer av choklad. 

 
Interaktioner och kultur inom sociala samspel 
Även vid denna observation hördes en trumma som spelades och sånger eller ramsor som 
sjöngs. Det var däremot inte lika hög ljudvolym eller lika aktivt som vid observationen vid 
första matchen. Flertalet åskådare bar halsdukar, t-shirtar eller annan typ av klädsel med 
färger från det lag som de var där för att representera och heja på. Det var tydligt vilka av de 
ur publiken som ingick i klacken, det var även de som hördes mest. Innan matchen stod det 
små grupper av människor och samtalade med varandra, mestadels om matchen och laget. Det 
var inte många åskådare som stod för sig själva utan majoriteten av åskådarna stod 
tillsammans med andra i små grupper. De svar som framkom under intervjuerna styrker även 
det som noterades under observationen. Vid frågan “Hade det varit samma sak att gå till en 
match ensam eller hur stor betydelse har sällskapet för upplevelsen?” svarade åskådarna 
såhär 

 
“Kamratskapen är ju nästan lika viktig som själva matchen. Som att träffa gubbar och tjöta 
och ta en bira innan och sådär, så att. Är man här själv så skulle det nog säkert vara en kul 

upplevelse men inte lika så kul tror jag”. 
“Äh nej inte riktigt, det är väl roligare när man har vänner med sig. Man umgås samtidigt 

tänker jag liksom”. 
“Nej ibland går jag själv och ibland går jag med vänner, beror på vilka som kan den dan. Jag 

träffar i så fall folk jag känner här om jag går hit ensam”. 
 

Både innan och under matchens observerades olika ritualer som verkade vara gemensamt för 
alla ur publiken. Åskådarna samtalade med varandra men framförallt kunde man höra diverse 
olika uttryck som brukades av majoriteten. 

 
· När hemmalagets spelares namn ropades ut ropade kommentator endast ut förnamnet och 

publiken ropade ut efternamnet tillsammans. 
· När en spelare under matchen gjorde något dåligt eller domaren dömer något som ogillas av 

de flesta ur publiken hördes ett buande ljud. 
· När en spelare gjorde något bra eller när domaren dömde något som blev negativt för 

motståndarlaget jublade majoriteten ur publiken. 
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Vid halvlek var köerna även på denna match långa till kioskerna, endast ett fåtal åskådare satt 
kvar på sina platser under pausen. Åskådarna handlade diverse förtäring eller dryck i 
kioskerna, bland annat korv med bröd, folköl, snacks och kaffe. Även barnen inne på arenan 
tog del av utbudet men köpte mer av godis, choklad, chips och popcorn. När matchen 
återupptogs observerades läktaren för att studera publiken, majoriteten av åskådarna åt eller 
drack något av ovanstående. 

 
Vid frågan “Hade ditt sällskap reagerat om du istället kom tillbaka till läktaren med en sallad 
och vatten istället för en korv och öl? Om ja, hur”? svarade de flesta att de tror deras sällskap 
hade reagerat på något sätt. 

 
“Alltså… det skulle nog upplevas lite konstigt tror jag.. för att jag är på en fotbollsarena. Så 

det hade nog varit lite underligt om jag kom tillbaka med en sallad” 
“Nej det tror jag inte men samtidigt skulle jag nog inte göra det. Man behöver bestick och 

använda båda händerna, smidigare att äta en korv” 
“Ja det tror jag att dom hade gjort, de hade förmodligen slängt en blick att man var lite nyttig 

när man väl går på fotboll”. 
På läktaren observerades en grupp med barn där de flesta av de satt med en chipspåse i 
handen eller något form av godis. Det var färre antal som inte hade någon typ av förtäring i 
sin hand än de som hade. 

 
Vid frågan “Hur viktigt är utbudet av mat och dryck för upplevelsen under matchen”? var det 
vissa av åskådarna som ansåg att det inte hade någon betydelse men nämnde att utbudet som 
serverades under matchen som viktigt. Andra svarade att de inte ansåg att utbudet var 
speciellt bra. 

 
“Det skulle nog helt enkelt kännas ganska dött utan korv och kaffe och zingo”. 

“Inte mycket, inte särskilt mycket. Nåt måste serveras men bara det finns nåt kaffe, folköl och 
korv räcker det”. 

“Väldigt viktigt tycker jag, att det finns varierat utbud. Att det inte bara finns korv med 
bröd”. “Jag tänker att det hade varit trevligt om det fanns nån matigare sallad av nåt slag. 
Jag tycker att utbudet är dåligt” Samma intervjuperson sa även så här: “Jag tycker det är 

väldigt konstigt att det bara serveras snabbmat på idrottsevenemang ja. Eftersom att 
idrottsspelarna själva inte äter det” 

“Jag tycker nog inte det är så viktigt, men kiosk och snabbmat är naturligt och självklart 
här”. 

Under denna match verkade inte lika många individer var alkoholpåverkade som under den 
första. Då matchen var slut stannade vissa åskådare kvar och samtalade om matchen, både de 
som kommit tillsammans men även med andra som inte verkade vara bekant med någon 
sedan tidigare. 
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Sammanfattande analys av resultatet 
Under denna rubrik presenteras de två huvudkategorier som framkom utifrån analysen, 
tillhörighet samt självklart och oreflekterat. 

 
Tillhörighet 
Vid sammanfattning av de båda matchernas observationer och intervjuer framkom att det är 
av stor vikt för åskådarna att känna tillhörighet. Majoriteten av åskådarna verkade samtala i 
mindre eller större grupper, både under match och halvlek. I dessa grupper pratade åskådarna 
både om matchen, fotbollslaget, händelser som skett under matchen och sådant som inte 
verkade beröra matchen. De flesta anlände till matcherna i sällskap med andra och inte 
ensamma. Utifrån intervjuerna som genomfördes, verkade det som att de som kom ensamma 
fann gemenskap med andra åskådare på plats genom sitt gemensamma intresse. Det framstod 
att gemenskapen åskådarna emellan kunde byggas upp under tid, vid flertalet matcher eller 
uppstå genom samhörigheten som råder under evenemanget. Det gemensamma intresset och 
samhörigheten uppkommer då åskådarna är där för att heja och stötta det lag som spelar under 
fotbollsmatchen. Flertalet av intervjupersonerna ansåg att gemenskap, det sociala samspelet 
och de interaktioner som sker åskådarna emellan är viktigt för att helhetsupplevelsen av 
evenemanget ska vara lyckat. 

 
 

Självklart och oreflekterat 
Utbudet av mat och dryck var som tidigare nämnts begränsat vilket gjorde att det var denna 
typ av förtäring och dryck åskådarna handlade och åt av. Utbudet gällande både mat, dryck, 
godis och snacks som fanns var detsamma under de båda matcherna som observerades. Vid 
de frågor som ställdes angående mat- och dryckesutbudet tycks inte åskådarna ha reflekterat 
över vad det är som säljs och konsumeras under evenemangen. Utifrån svaren verkade 
utbudet inte vara ifrågasatt då många av intervjupersonerna antydde att de aldrig reflekterat 
över detta. Utbudet verkar vara oreflekterat, en viss typ av mat och dryck tycks förväntas att 
finnas. Det verkar även förefalla att utbudet är självklart för åskådarna då det förväntas finnas 
under fotbollsmatcherna. Flertalet av intervjupersonerna påstår att det är vad som alltid har 
funnits och att det därmed inte är något konstigt. Det är vad som säljs under matcherna och 
det verkar även som att det bidrar till deras helhetsupplevelse enligt intervjupersonernas svar. 
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Diskussion 
Diskussionen av studien delas upp i olika delar, metoddiskussion samt resultatdiskussion. 
Resultatdiskussionen kommer i sin tur att delas in i de fyra olika forskningsfrågor som studien 
bygger på. Två av forskningsfrågorna gällande interaktionerna inom den sociala kontexten 
och åskådarnas upplevelse av det sociala samspelet har förts samman under en rubrik då dessa 
berör varandra. 

 
Metoddiskussion 
Validitet av ett forskningsprojekt kan beskrivas som i vilken utsträckning forskningen som 
genomförts och de metoder som använts verkligen undersöker det som avses undersökas 
(Fejes & Thornberg, 2015). Vidare menar de att validitet inte används i lika stor utsträckning 
inom kvalitativ forskning. Tillförlitlighet och generalisering är mer avpassade för kvalitativ 
forskning (Fejes & Thornberg, 2015). Genom studien skulle en förståelse för fenomen skapas, 
inte mätas, därmed utfördes en kvalitativ studie. 
Man kan aldrig på förhand förlita sig på eller tro att det man studerat nödvändigtvis går att 
finna och generalisera på andra platser och situationer. Det är istället något som måste 
undersökas, diskuteras, och argumenteras för menar Svensson och Ahrne (2013). När man 
läser en kvalitativ forskningsrapport kan man inte med säkerhet veta att det skrivna är sant, att 
forskaren faktiskt har gjort det den påstår. Läsaren måste förlita sig på att forskningen är riktig 
samt att studien har genomförts så som beskrivs. Om man lyckas med att övertyga läsaren att 
resultaten är trovärdiga har man i någon mening lyckats med studien (Svensson & Ahrne, 
2013). I denna studie beskrivs metoden i detalj så att studien ska  kunna genomföras på 
samma sätt i en annan situation. Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om studien 
genomförts på en annan arena än exempelvis där en fotbollsmatch äger rum, eller i en annan 
situation. Om flera olika arenor inom fotboll studerats hade dock sannolikt resultatet sett 
likadant ut eftersom liknande mönster framkom på de båda arenor som studerades. Hade 
däremot samma studie utförts under andra sportevenemang med samma metod kan resultatet 
sett annorlunda ut. 
Fejes och Thornberg (2015) menar att kvalitativ forskning producerar gestaltningar så som 
begrepp, tolkningar och beskrivningar av processer eller mönster som i sin tur gör det möjligt 
för läsaren att identifiera en process. En process i eller en kvalité hos ett fenomen som man 
tidigare inte reflekterat över, noterat eller varit medveten om (Fejes & Thornberg, 2015). 
Åsberg (2001) menar att det är viktigt att ha i åtanke att alla individer sedan tidigare har egna 
erfarenheter och sanningar med sig, vilket påverkar deras bild och sanning av verkligheten. 
Även hos forskare kan detta resultera i att man redan har vissa bestämda föreställningar om 
tillvarons grundkaraktär. Detta kan enligt Åsberg (2001) utgöra ramar inom vilka kunskap 
skapas och framstår som meningsfull. 

 
Då observationen delats upp på så sätt att en har filmat medan den andra förde 
observationsanteckningar kan resultatet påverkats eftersom alla individer ser olika 
händelseförlopp utifrån sin egen sanning och verklighet. Detta kan ses som en svaghet med 
denna studie, exempelvis om man bytt uppgift med varandra finns det möjlighet att den andra 
antecknat eller observerat andra händelser som den ansåg relevanta för studien. Dock valde 
man att filma observationen för att på så sätt tillsammans kunna analysera observationens 
händelseförlopp och därmed få ett bredare perspektiv av studien, vilket kan ses som en styrka 
då resultatet sedan tillsammans kunde analyseras och inte enbart av en person. En annan 
styrka med studien är att observationsschemat och intervjuguiden pilottestades innan 
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genomförande av studien. Eftersom de pilottestades kunde eventuella brister upptäckas och 
därmed åtgärdas, vilket gav studien en högre kvalitet. Under observationen gjordes ett 
medvetet val att stå både nära klacken samt övriga åskådare för att på så sätt kunna observera 
händelseförloppen på de båda platserna. Hade observationen skett på en sektion som inte varit 
nära klacken hade resultatet eventuellt kunnat se annorlunda ut då vissa möjliga 
händelseförlopp kunde gåtts miste om. Exempelvis artefakter som megafonen och den 
allsången och hejarramsorna som genomfördes där. Om intervjuerna hade utförts med samma 
personer som slumpmässigt valdes ut men i en annan miljö hade eventuellt resultatet av dessa 
sett annorlunda ut. Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2013) beskriver hur människor går in i 
vissa identiteter beroende på var de befinner sig. När åskådarna tillträder arenan menar 
Wenger (1998) att åskådarna får en tillfällig identitet genom den praktikgemenskap de ingår i. 
Denna identitet är sammankopplad med idrottsevenemanget de befinner sig på. Hade 
intervjuerna utförts utanför arenan när individerna inte hunnit tillta sin tillfälliga identitet 
kanske inte svaren sett likadana ut. 

 
Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen är som tidigare nämnt uppdelad i de olika forskningsfrågor som studien 
bygger på. 

 
Betydelsen av kost och dryck under evenemanget 

 
De observationer och intervjuer som genomförts under studien visade att publiken uttrycker 
att utbudet av mat och dryck inte är viktigt under fotbollsevenemanget. Utan någon vidare 
reflektion besvarade flertalet intervjupersoner fråga fem (se bilaga 2) med ett nej. När de 
sedan fick reflektera över frågan var det flertalet som nämnde det aktuella utbudet och 
refererade till detta som naturligt och självklart. Åskådarna antydde att själva utbudet i sig 
inte var viktigt men att det bör finnas exempelvis korv och öl när de går på fotbollsmatcher. 
Under observationerna gick majoriteten av publiken vid halvlek till kioskerna för att köpa 
något att äta eller dricka, det var få ur publiken som inte gjorde detta. Om utbudet av mat och 
dryck inte haft någon betydelse borde det varit tomt vid kioskerna och det borde inte funnits 
långa köer. Själva utbudet verkar inte ha någon betydelse men att det serverades någon form 
av förtäring och dryck verkade som sagt vara av stor vikt. 
Vid observationer och intervjuer kan man se att publiken på arenan tycks ingå i en 
praktikgemenskap. Som tidigare nämnt menar Wenger (1998) att individerna förhåller sig till 
regler och ramar för att få vara en del av denna gemenskap. Reglerna och ramarna kommer 
till uttryck genom handlingar och sätt att agera på. Exempelvis väljer majoriteten att köpa 
någon form av mat, dryck eller snacks under halvlek. Att inte alla åskådare väljer att köpa av 
utbudet kan bero på att de är olika engagerade inom praktikgemenskapen. Då de flesta dock 
väljer att göra detta kan det beror det på att åskådarna vill bibehålla den enhällighet som inom 
en praktikgemenskap är viktigt att förhålla sig till (Wenger, 1998). Inom praktikgemenskaper 
sker det också ett lärande genom vissa komponenter menar Wenger, (1998). Under 
observationen uppmärksammades bland annat meaning och identity inom gemenskapen. 
Meaning innebär lärande genom erfarenheter, vår förmåga som människor att kunna se våra 
erfarenheter och världen vi lever i som meningsfull (Wenger, 1998). Inne på arenan, då 
majoriteten av åskådare strävar efter samma sak och har samma intresse genom handlingar, 
krävs ett aktivt deltagande för att skapa nya erfarenheter som gör fotbollsmatchen 
meningsfull. Identity är något temporärt som ständigt konstrueras inom kontexten (Wenger, 
1998). Under fotbollsmatchen kan åskådarna temporärt konstruera en specifik identitet inom 
kontexten. Inom kontexten ingår vissa uppenbara handlingsmönster så som att köpa korv, läsk 
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eller öl. Att köpa korv, läsk eller öl ingår i praktikgemenskapen samtidigt som de ger uttryck 
för primära artefakter som det sker ett lärande via. För att kunna utföra en viss fysisk aktivitet 
använder sig individer av primära artefakter (Säljö, 2013) som kommer till uttryck i 
exempelvis en korv, chipspåse eller en öl. Denna primära artefakt kan användas för att kunna 
skapa en gemenskap och ett lärande åskådarna emellan under evenemanget. 

 
Som tidigare nämnt anses utbudet oreflekterat och självklart. Inom praktikgemenskapen lär 
individerna av varandra genom utbyte av erfarenheter och ett gemensamt intresse. Förutom 
den praktikgemenskap som kommer till uttryck på arenan ser man ett tydligt lärande som sker 
under matcherna då individerna tar efter varandra i beteende. Ett flertal familjer observerades 
som tillsammans gick för att se matchen. Både föräldrar och barn köpte av utbudet i kioskerna 
eller av personalen som gick runt med korgar fyllda med godis och dryck på 
idrottsevenemanget. Barnen ser föräldrarna köpa av utbudet som säljs under matchen, det 
faller sig då naturligt för de att det är vad man äter och dricker under ett fotbollsevenemang, 
vilket leder till att utbudet förblir oreflekterat. Likaså kan det sett ut när föräldrarna själva 
varit barn och de följt med sina föräldrar på fotbollsmatcher då det framkommer ur 
intervjuerna att det alltid verkar varit vad som erbjuds under dessa evenemang. Ett lärande 
inom familjen och dess generation har därmed skett vilket ger uttryck för den primära 
socialiseringen (Säljö, 2014). Intervjupersonerna antyder att utbudet är något som alltid 
funnits vilket de är “invuxna i”. Ingen reflektion kring varför eller vad verkar skett vilket kan 
relateras till det lärande som Säljö (2014) beskriver. Familjerna och de andra åskådarna har 
lärt sig att röra sig inom ramen i kontexten under fotbollsevenemanget, vilket Säljö (2014) 
menar är på grund av att individer lär sig av varandra genom tid då dem alla ständigt är 
resurser för varandra genom interaktion. 
Publiken kan välja att acceptera det utbud som finns till försäljning under 
idrottsevenemangen, vilket inte verkar ha ändrats under lång tid. Hade man däremot börjat 
sälja annan typ av förtäring och dryck, eller ett mer varierat utbud, är det inte säkert att det 
nödvändigtvis bidragit till att fler valt att köpa av detta utbud. Flera åskådare antydde att deras 
sällskap skulle reagera negativt om de kom med en sallad och ett glas vatten istället för en 
korv och en öl under matcherna. De menade att deras sällskap skulle tycka att de var konstiga 
och underliga då de befann sig på en fotbollsarena. De antog att deras sällskap eventuellt 
skulle skratta åt de. Detta kan bero på kulturen som bildas under evenemanget, och kommer 
att diskuteras längre ner i diskussionen, samt att det förekommer en typ av grupptryck och 
sociala regler. Människor vill gärna tillhöra olika sociala grupper och som inom dessa strävar 
efter att följa gemensamma regler. Dessa gemensamma regler innebär att vissa handlingar ses 
som “rätt” och andra som “fel”. Då en regel inom en social grupp etablerats ses den som 
bryter mot denna som en utomstående (Becker, 2011). Då åskådarna inte hade kommit tillbaka 
med den typ av kost och dryck som förväntas av dem hade det inneburit att de brutit mot de 
regler som finns inom gruppen. Andra studier visar även att individers kostvanor kan påverkas 
av grupptryck då valet av kost kan influeras av det sociala sammanhanget (Patring, 2014). 
Detta kan kopplas till intervjusvaren som framkom i studien då individerna tycks vilja tillhöra 
en social grupp och att de påverkas av grupptrycket som finns inom sällskapet. Trost och 
Levin (2011) menar att människor medvetet eller omedvetet styrs av vad andra människor 
skulle tycka om man gjorde det ena eller det andra. En individ kan tillhöra och accepteras 
inom vissa grupper men inte inom andra, tillhörighet i en ingrupp så som praktikgemenskapen 
som uppstår på arenan skapar och upprätthåller individens jag (Trost & Levin, 2011). 
En av åskådarna som intervjuades hade gärna sett ett bredare utbud av mat och dryck. 
Intervjupersonen ifrågasatte varför det är denna typ av utbud som endast förekommer under 
sådana evenemang då de skiljer sig mycket åt gentemot vad en elitidrottare äter. Elitidrottare 
är som tidigare nämnts en grupp individer som har extrema krav på både hälsa och prestation 
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då de skiljer sig från huvuddelen av befolkningen (Riksidrottsförbundet, 2000), vilket man 
bör vara medveten om i denna diskussion. Elitidrottares kost gentemot det utbud av mat och 
dryck som säljs under evenemangen är av stor skillnad. Vatten för elitidrottare, öl och läsk för 
åskådare, frukt och grönt för elitidrottare, hamburgare och korv för åskådare. Som tidigare 
beskrivits är det många unga som ser dessa elitidrottare som sina förbilder och inspireras av 
dem. På arenan lär de sig att läsk och snacks är en del av fotbollsupplevelsen. Detta tycks man 
särskilt kunna se under observation två där ett flertal barn satt på läktaren och drack läsk, åt 
godis, chips och annat snacks under matchen. Ohälsosamma val av kost och dryck kan leda till 
ohälsa, enligt WHO (2016) är hälsa både fysiskt och psykiskt där den fysiska hälsan påverkas 
indirekt av val av kost och dryck. Under sportevenemang menar Carter (2013) att de livsmedel 
och drycker som serveras är både energitäta och näringsfattiga vilket gör det svårt för 
åskådarna att få en möjlighet till att göra hälsosamma val under dessa evenemang (Carter, 
2013). Tidigare studier visar att barn och ungdomar har under de senaste tjugo åren blivit allt 
mer överviktiga och den hälsodiskurs som framträder i det västerländska samhället idag visar 
kunskap och risker med ohälsosamma matvanor och inaktivitet (Riksidrottsförbundet, 2009 & 
Lindgren och Eriksson). Däremot framkommer det under intervjuerna att åskådarna inte ser 
fotbollsevenemanget som någon hälsorelaterat. De ser det som en nöjesbransch där utbudet 
blir därefter. Nytta, de hälsosamma valen, behöver inte nödvändigtvis förknippas med nöje, 
fotbollsmatchen, för åskådarna. Då studien inte undersökt åskådarnas hälsotillstånd går det 
inte att uttala sig om i vilken utsträckning “nöjet” påverkar deras hälsa. Men att i tidig ålder 
förknippa fotboll med godis och läsk skulle kunna bidra till risker för ohälsosamma 
beteenden, WHO (2015) menar att fetma ökat kraftigt de senaste åren och detta verkar bero på 
den snabbmat och mängd socker som människor äter. 

 
Under idrottsevenemangen förekommer sponsring av förtäring och dryck som även de kan ses 
som artefakter för lärande. Exponeringen för reklam är något som individer i alla åldrar 
påverkas av inom sport då sport är något som följer oss långt upp i åren (Regeringen, 2003). 
Enligt en Australiensisk studie existerar det till stor del reklam kring snabbmat och alkohol 
under idrott och sportevenemang (Victorian health promotion foundation, 2014). 
Exponeringen under evenemangen kan leda till ohälsosamma val av förtäring både för vuxna 
och barn. Barnen kan i sin tur även påverkas genom fostransaspekter. Hade föräldrarna till de 
barn som medverkar under fotbollsmatchen reflekterat över utbudet av förtäring och dryck är 
det möjligt att valet sett annorlunda ut. Istället för att köpa av det utbud som förekommer kan 
de istället ta med sig hälsosammare val av kost och dryck om de blir hungriga under matchen. 
Skulle färre åskådare välja att köpa av det utbud som förekommer kanske det eventuellt skulle 
kunna leda till ett förändrat utbud på sikt. Men föräldrar, precis som de andra åskådarna, 
påverkas av exponeringen av reklam och sponsorer. Genom detta sker det en naturlig 
koppling mellan den kost som förekommer och alkohol. Enligt en studie av Lloyd, Matthews, 
Livingston och Jayasckara (2011) visar det att alkohol har en central roll för upplevelsen 
under evenemanget och en annan studie påvisar att konsumtion av alkohol under 
sportevenemang till stor del beror på tillgängligheten av den (Mattsson, Ekblom & Unogård, 
2014). 
Lärandet är en process som börjar redan när människor föds, från födseln lär vi oss att 
samverka i kontexter och förstår hur vissa ramar markerar hur vi ska hantera oss i olika 
situationer (Säljö, 2013). Barnen på arenan lär sig av föräldrarna och deras beteende inom 
kontexten, som i sin tur påverkats av tidigare fostran samt sponsring och reklam. Oavsett vad 
elitidrottare, barn eller övriga åskådare äter och dricker är de redan invanda beteenden som de 
är invuxna i då de befinner sig inom olika kontexter. 
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Publikens upplevelse av det sociala samspelet och interaktioner inom den 
sociala kontexten 

 
Redan utanför arenan tycks åskådarna kommunicera med varandra, framförallt med det 
sällskap de kom dit med men även med andra genom att vara en del av gemenskapen. 
Gemenskapen kom till uttryck bland annat utifrån sättet de klädde sig, hur individerna 
agerade på samma sätt och genom upprepade mönster som verkade självklara för alla 
individer på arenan. Wennberg (2001) menar att det som bestämmer om något har en 
betydelse eller inte är kontexten. Vidare förklarar Wennberg (2001) att människor existerar i 
en redan given värld, därför bidrar även våra handlingar och den kulturella och sociala 
verkligheten till att bestämma kontexten. Den sociala kontexten påverkar vår kunskap och hur 
den har tillkommit eller hur den har producerats (Wennberg, 2001). 
Vissa artefakter verkar bidra till att det sker ett socialt samspel på arenan. Exempelvis 
använder en åskådare i klacken en primär artefakt i form av en megafon för att alla i klacken 
ska kunna samspela och sjunga samma ramsor. Då åskådarna tillsammans utför en aktivitet 
kan det bidra till det sociala samspel på arenan samt till ett lärande. Primära artefakter är 
fysiska redskap som används för att utföra en viss aktivitet och för att ha tillgång till dem 
måste de ses och förstås i det sammanhang de deltar i (Säljö, 2013). Åskådarna är medierande 
resurser för varandra och förenade med redskap när de agerar, därmed förstår de varandra 
genom interaktion. Medieringen kan även ske muntligt (Säljö, 2013) vilket observerades 
under studien då exempelvis individer samtalade om matchen och dess händelseförlopp med 
varandra. Muntlig kommunikation ger fler möjligheter till återkoppling och ger möjlighet för 
de deltagande att anpassa sig samt samordna en gemensam förståelse (Säljö, 2013). 
Majoriteten av de intervjuade personerna ansåg att sällskapet hade en betydande roll för dem 
under evenemanget. Radmann (2013) beskriver att tillhörighet och gemenskap uppkommer då 
individer innehar gemensamma värderingar och intressen. Under observationen sågs flertalet 
åskådare samtala med varandra och röra sig inom sällskapet både utanför och inne på arenan. 
Under intervjuerna som utfördes var det åskådare som både påstod att det inte hade varit 
samma upplevelse att gå på en match själv och åskådare som ansåg att det fanns en tydlig 
gemenskap mellan åskådarna inne på arenan. De som ansåg att sällskapet hade en betydande 
roll för helhetsupplevelsen av fotbollsmatchen beskrev att sällskapet hade lika stor del som 
själva matchen i sig och att många av de ritualer som genomfördes inte hade varit lika 
underhållande utan sällskap. Exempelvis skrikandet på domaren eller på spelarna från det 
motsatta laget. Samuelson (2015) beskriver att dessa beteenden beror på att man inne på 
arenan tilldelar sig och de andra åskådarna ett “vi”, vilket gör att en gemenskap bildas och gör 
olika beteenden legitima, som exempelvis att bua på motståndarlaget och att skrika svordomar 
under matchen. Handlingar och beteenden som är naturligt då det är för att visa stöd för sitt 
lag och för att “vi” ska psyka “de”. Med “de” menas motståndarlaget (Samuelson, 2015). 
Kamratskapen är av betydelse och att det finns ett umgänge som är minst lika nöjsamt som 
själva upplevelsen i sig är av stor vikt. Socialisering under evenemangen beskriver 
Andersson, Larsson och Mossberg (2009) är ett motiv med betydande del för individer som 
ska gå på evenemang, och inte endast aktiviteten som utförs under evenemanget. Det finns en 
gemenskap inne på arenan bland alla åskådarna, i alla fall för de som är där för att heja på 
samma lag. Detta framkom även i ett flertal intervjuer där åskådare beskrev att om man gått 
dit ensam fann man samhörighetskänslan under evenemanget, tillsammans med de andra 
åskådare som stöttade samma lag. 
Åskådare som upplevde sällskapet som en viktig del för helhetsupplevelsen är eventuellt inte 
lika fästa vid laget jämfört med de som de som ansåg att sällskapet spelade mindre roll. Som 
tidigare nämnt fann de en gemenskap åskådarna emellan. Utifrån intervjuerna görs 
bedömningen att det är så nya bekantskaper skapas. Enligt Andersson, Larsson och Mossberg 
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(2009) är publiken en av de viktigaste intressenterna under ett evenemang och deras 
upplevelse är därmed viktiga för ett lyckat idrottsevenemang. Vidare menar de att 
helhetsupplevelsen är viktig då dessa individer valt att ifrån gå sin vardag sin för att uppleva 
något annat tillsammans med andra. Riksidrottsförbundet (2002) beskriver även de att oavsett 
kännedom inför varandra finns det åskådarna emellan ett otvingat umgänge som är av 
betydelse och där idrottsstjärnorna ses som hjältarna under evenemanget. Andersson et. al. 
(2009) menar att individer med likadant intresse helst vill vara tillsammans. Denna 
gemenskap uppkommer av det gemensamma intresset, en strävan efter samma mål, vilket 
kommer i uttryck genom att stötta och heja på sitt lag, samt liknande handlingsmönster under 
idrottsevenemanget. 
Detta kan även känneteckna en praktikgemenskap, Wenger (1998) menar att människor som 
samlas kring ett gemensamt intresse för någonting skapar en praktikgemenskap tillsammans 
då alla strävar efter samma sak. Vidare menar Wenger (1998) att alla människor är sociala 
varelser som lär tillsammans med andra. Detta lärande sker inom de sociala kontexter man är 
en gemenskap i och det är en process som kräver att man är en aktiv deltagare för att på så sätt 
kunna konstruera identiteter inom dessa praktikgemenskaper. Genom att åskådarna 
gemensamt innehar ett starkt intresse för ett lag förs åskådarna samman i en 
praktikgemenskap. De träffar andra individer på arenan som delar samma intresse som de och 
därmed uppstår en form av tillhörighet. Individerna verkade inte individualisera sig då det 
framkommer olika maskeringar som gör stor del av publiken till “en”. Åskådarna använder 
sig av olika artefakter, en halsduk eller tröja med lagets färger och agerar på likasinnade sätt 
under evenemanget. Individerna urskiljer sig inte ifrån varandra utan agerar snarare i 
samverkan.. Själva poängen med att maskera sig på detta sätt är att få bli någon annan för ett 
tag och få ta del av en gemenskap som inte annars tillhör vardagen (Andersson, Larsson och 
Mossberg, 2009). 
Under studien har inte supportrar studerats specifikt men Radmann (2013) menar att 
gemenskapen och tillhörigheten är viktiga aspekter till varför man exempelvis är med inom en 
supporterkultur. Vidare beskriver han att det ger en känsla av gruppidentitet samt tillhörighet 
vilket framgår för åskådarna under studiens observation och intervjuer, att få vara någon 
annan tillsammans med andra likasinnade. Vissa handlingar och agerande verkar legaliseras 
på grund av att åskådarna bildar denna gemenskap samt “blir någon annan”. Som exempelvis 
buandet på domaren eller skrikandet på det andra fotbollslaget när de tacklat någon. 
Handlingar som i den vanliga vardagen anses som inte passade blir på arenan naturliga då de 
är andra normer och en annan kultur som utgör de sociala koderna inom denna 
praktikgemenskap. Som Samuelson (2015) beskriver uppkommer det supportrarna emellan en 
Vi-känsla som gör att vissa beteenden blir naturliga för stödja laget till seger. Detta beteende 
observerades bland åskådarna på arenan. Enligt Andersson, Larsson och Mossberg (2009) 
socialiserar människor sig på ett annat sätt och genom detta sätt finner man tillsammans en 
gemenskap som blir stark bunden till idrottsevenemanget och vissa beteenden. 

 
Kulturen som kommer till uttryck 

 
Med hjälp av de observationer och intervjuer som genomfördes kan en speciell kultur 
identifieras under fotbollsevenemangen. Som tidigare nämnt i diskussionen sågs tillhörighet 
och gemenskap som självklart för åskådarna och viktigt för helhetsupplevelsen av 
idrottsevenemanget. Det visade sig tydligt att det utbud av mat och dryck som förekom på 
arenan var självklart och oreflekterat, både enligt vad som observerades men även vad som 
framkom av svaren vid de tolv intervjuer som genomfördes. 
Enligt Säljö (2014) menas begreppet kultur som något som skapats av individer och som finns 
mellan dem och omvärlden, exempelvis när åskådarna “buade” tillsammans åt domaren eller 
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använde artefakter som halsdukar för att visa vilket lag de representerade. Självklara 
handlingsmönster och beteenden, barn som vuxen, man som kvinna. Säljö (2013) menar att 
alla individer hela tiden är en resurs för varandra genom interaktion. Vidare menar han att 
lärande är situerat och äger rum i olika kontexter, de processer som sker inom dessa kontexter 
gör att lärandet struktureras och tar form. Människan lär sig att fungera i en komplex kontext 
där man lär sig hur man ska hantera och röra sig inom de ramar som finns för just den 
situationen eller kontexten, vilket nämns tidigare i studien. Vissa ramar och agerande kan se 
olika ut beroende på var en individ befinner sig menar Säljö (2013). Exempelvis, som tidigare 
nämnt, agerar och beter sig åskådarna annorlunda inne på arenan i jämförelse med hur de 
eventuellt skulle agera och bete sig på sin arbetsplats då detta beteende inte vore passande 
inom den kontexten. 
Vad skulle då hända om åskådarna gick utanför ramarna och inte följde de tydliga 
handlingsmönster eller de beteenden som observerades inne på arenan. Becker (2011) menar 
att individer gärna delar in sig själva i sociala grupper där regler görs upp och där det finns en 
strävan att följa dem tillsammans. Då en regel etablerats i en grupp eller i ett socialt 
sammanhang kan den som brutit mot denna betraktas som utomstående. Inom vissa sociala 
grupper bildas en viss kultur som möjligt är avvikande men inte heller helt okonventionellt. 
För att kunna förstå individen inom den avvikande kulturen måste individerna förstå själva 
kulturen (Becker, 2011). Om åskådarna inne på arenan inte förstått den kultur som råder 
skulle förmodligen inte helhetsupplevelsen av evenemanget anses lyckat. Flertalet 
handlingsmönster och artefakter verkar starkt sammankopplade med evenemanget vilket gör 
att ett avvikande beteende eller agerande skulle göra att den individen anses som 
utomstående. Att ses som utomstående skulle påverka upplevelsen på ett sådant sätt att en 
gemenskap gås miste om inom kontexten. Beteendet inom en viss kontext är legitimt då det 
förekommer inom just den kontexten. Under evenemang “legaliserar” individen en ny status 
som gör att de särskiljer sig från vardagen. Det uppkommer nya sociala koder och en ny 
kultur med andra normer (Andersson, Larsson och Mossberg, 2009). Detta gör individerna 
starkt sammankopplade inom den specifika sociala kontexten som de själva väljer att ingå i. 
Andersson et. al. (2009) beskriver att banden som för samman individerna stärks av ritualer 
eller mönster. 
Det verkar även ske ett lärande genom tertiära artefakter på arenan. Tertiära artefakter lär 
individer att utveckla kunskaper om saker och ting (Säljö, 2013) vilket kommer i uttryck 
genom de normer som förekommer under evenemanget på arenan. Under observationen 
framkom ritualer, mönster och normer som tycks kunna urskilja kulturen under evenemangen. 

· De ritualer som nämns tidigare i resultatet (allsången, utropandet av lagnamnen, buandet 
och hurrandet, m.m.) 

· Sångerna och ramsorna som sjöns, framförallt av klacken men även av majoriteten av 
resterande åskådare. 

· Den liknande klädsel som åskådarna bar under evenemanget, så som halsdukar, tröjor samt 
mössor. 

· Hur majoriteten av åskådarna tillsammans samtalade med varandra om framförallt 
matchen. 

· Den förtäring och dryck som köptes innan och under halvlek. 
Individer styrs omedvetet eller medvetet av vad de tror att andra individer skulle anse om de 
utifrån ett visst handlande (Trost och Levin, 2011). Flertalet av de ritualer och mönster som 
förekom på arenan verkade att vara omedvetna, precis som kosten verkade att vara 
oreflekterad. Socialisationen faller sig naturligt, att handla i ett visst mönster då kulturen är 
starkt sammankopplad med situation och kontext. Socialisationen som sker kan delas in i 
primära socialisationer där ett lärande äger rum inom sociala sammanhang, exempelvis inom 
familjen (Säljö, 2013). Dessa typer av interaktioner och lärande kunde observeras då flertalet 



33  

familjer befann sig på arenan. Det uppenbara mönstret för vilka normer och beteenden som 
blir legitima utger ett lärande familjen emellan. De barn som går på matcherna ser hur deras 
föräldrar, och andra individer på arenan, agerar och på så sätt lär de sig hur samspelet inom 
kontexten går till. Föräldrarna agerar efter den kultur, då de gemensamt ingår i den, som är 
uppbyggd på arenan och barnen agerar därefter. Det tycks inte endast ske ett lärande inom 
familjen utan det verkar ske ett lärande åskådarna emellan genom det sociala samspelet som 
sker inne på arenan. För att vara en del av kulturen bör åskådarna ta efter varandra, följa de 
regler som finns och handla så som “alla andra” individer inne på arenan gör för att vara en 
del av tillhörigheten inom kulturen. Dessa regler kan förklaras som Boundary objects, 
åskådare bör följa dessa regler och ramar inne på arenan för att få vara en del av 
praktikgemenskapen och för att bibehålla samstämmigheten (Wenger, 1998). 

 
Inom herr Allsvenskan finns vissa ordningsregler som satts upp under evenemanget vilket ger 
tydliga ramar för vilka beteenden som är och inte är tillåtna. Dessa regler skall vara identiska 
för alla föreningar inom Allsvenskan och ska tydligt framgå vid entréerna (Svenska 
fotbollsförbundet, SvFF, 2016a). Även dessa regler sätter ramar för beteenden och 
handlingsmönster inne på arenan vilket återfinns i Wengers (1998) teori om Boundary 
objects. 
I dagens Sverige är motion och idrott viktiga folkhälsofrågor, lika viktig är dock inte den 
ölkultur som följt med fotbollen (Regeringen, 2003). Att det finns en ölkultur framkom under 
observationerna då majoriteten stod och drack en öl där det även förekom berusade individer, 
framförallt under observation ett. Ölkulturen under observation två var inte lika uppenbar då 
det var färre som stod och drack öl, men också färre åskådare. Ölkulturen som skapades inne 
på arenan verkade uppenbar för åskådarna då det faller sig naturligt inom det ramar som finns 
i praktikgemenskapen, men också på grund av exponeringen av reklam för alkoholhaltiga 
drycker. Enligt Säljös (2013) teori om sociokulturellt perspektiv lär människor sig av 
varandra och på arenan är utbudet av mat och dryck lika självklar som den ölkultur som 
verkar förekomma. 
Sammanfattningsvis verkar kulturen prägla åskådarnas beteenden under idrottsevenemanget. 
Flertalet handlingsmönster upprepar sig under de både observationern och de genomförd 
intervjuerna. På grund av dessa handlingsmönster och upprepade beteenden uppstår en 
gemenskap då alla agerar på samma eller liknande sätt. Gemenskapen tycks grunda sig i det 
gemensamma intresset för fotbollen. Andersson, Larsson och Mossberg (2009) menar att 
individer med samma intresse helst vill vara tillsammans och enligt Wenger (1998) är det 
gemensamma intressent en grund för att en praktikgemenskap kan finnas. Denna 
praktikgemenskap är starkt sammankopplad på grund av kulturen och dess normer som 
existerar inne på arenan. Denna kultur och vad den innebär är också självklar och oreflekterad 
inom denna kontext. Den verkar också oförändrad under lång tid. Enligt Aasebo (2007) är 
kultur något som medlemmar ständigt förändrar genom att samhället förändras och ger nya 
möjligheter till utveckling. Är det då möjligt att förändra invanda beteenden och 
handlingsmönster under ett idrottsevenemang om det successivt ändras på samhällsnivå? 
Forskning enligt WHO (2015) visar att fler människor dör på grund av fetma än av svält och 
undernäring idag, och som tidigare nämnt blir allt fler barn överviktiga på grund av 
energiöverskott och stillasittande. Regeringen (2003) beskriver att målet med idrottspolitiken 
både är att främja folkhälsan samt att ge både män och kvinnors positiva upplevelse av idrott. 
Det utbud som idag serveras under idrottsevenemang verkar inte främja en god folkhälsa, 
däremot ser hälsodiskursen annorlunda ut i dagens västerländska samhälle med en större 
medvetenhet om vad som är hälsosamma val av mat och dryck, vilket skulle kunna bidra till 
att utbudet förändras under fotbollsevenemang. Däremot verkar hälsodiskursen inte haft 
någon påverkan inne på arenan då åskådarna tycks anse utbudet självklart och höra till 
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upplevelsen. Det bildas där en speciell matkultur som verkar oreflekterad och självklar för 
helhetsupplevelsen som är ohälsosam. 
På grund av den uppenbara kulturen, invanda beteenden och handlingsmönster verkar 
åskådarna själva inte vilja ändra utbudet då det är sammankopplat med helhetsupplevelsen för 
ett lyckat fotbollsevenemang. Så länge det förekommer reklam och sponsorer för ohälsosam 
förtäring och drycker kan det försvåra för en hälsoförändring under idrottsevenemang då 
åskådarna påverkas av exponeringen Så länge som exempelvis alkholen är lätttillgänglig 
under evenemangen visar stuider att det kommer indikira till en förhöjd konsumtion bland 
åskådarna (Mattsson, Ekblom & Unogård, 2014). 
Men enligt Aasebo (2007) är kultur något föränderligt och med tanke på den hälsodiskurs som 
råder idag är det kanske även möjligt att förändra en given fotbollskultur trots åskådarnas 
förväntningar och exponering av reklam. En förändringsprocess skulle förmodligen ta lång tid 
eftersom resultatet som framkommit genom denna studie visar att både mat- och 
dryckeskulturen tycks självklar och passerar närmast oreflekterad för att vara en del av 
tillhörigheten. 

 

Framtida forskning 
Med tanke på den mat- och dryckeskultur som finns under dessa fotbollsevenemang hade det 
varit intressant för framtida forskning att studera arrangörernas perspektiv på utbudet av den 
mat och dryck som förekommer. Finns det möjligheter och intresse för att en förändring 
skulle kunna ske? Utbudet som förekommer på arenan “följer” inte den hälsodiskurs som 
råder i det västerländska samhället idag. Med tanke på hur många kiosker som finns under 
evenemangen borde man kunna ersätta några ut av dem med hälsosammare val av mat och 
dryck, så som sallad, frukt och hälsosammare val av dryck. Skulle arrangörerna vara villiga 
att göra en sådan förändring och hur tror de i så fall att detta skulle påverka åskådarnas 
helhetsupplevelse för ett lyckat evenemang? 
De sponsorer och den reklam som förekommer idag bidrar till fotbollslagets ekonomiska 
förutsättningar. Om sponsorer med hälsosammare val av mat och dryck skulle förekomma, 
skulle då detta påverka åskådarna till att välja hälsosammare val samt fotbollslagets 
ekonomiska vinning? Det skulle därmed vara intressant att genomföra forskning för att se 
vilka fotbollslag som skulle vara villiga att göra en sådan satsning för att se om det skulle 
påverka den självklara och oreflekterade mat- och dryckeskultur om idag råder inne på 
arenan. 



35  

Referenser 
Aasebo, T. S. & Melhuus, E. C. (2007). Rum för barn- rum för kunskap. Kropp, kön, vänskap 
och medier som pedagogiska utmaningar. Liber AB, Stockholm. 
Andersson, C. (2014). Associations between leisure activities and binge drinking in adults: 
Findings from a Swedish newly sick-listed sample. Sahlgrenska Academy at University of 
Gothenburg. DOI: 10.3233/WOR-131606. 
Andersson, T., Larson, M. & Mossberg, L. (2009). Evenemang: från organisering till 
utvärdering, Studentlitteratur, Lund. 
Arvastson, G. & Ehn, B. (2009). Observationens dynamik. Arvastson, G. & Ehn, B. (2009) 
(red.). Etnografiska observationer. Studentlitteratur AB, Lund. 
Becker, H. S. (2011). Utanför: Avvikandets sociologi. Arkiv förlag, Lund 
Bjereld, U. Demker, M. & Hinnfors, J. (2009). Varför vetenskap? Studentlitteratur AB, Lund. 
Boreus, K. (2013). Diskursanalys. Ahrne, G. & Svensson, P. (2013). (red.). Handbok i 
kvalitativa metoder. Liber AB, Stockholm. 
Boreus, K. & Bergström, G. (2005). Innehållsanalys. Boreus, K. & Bergström, G. (2005). 
(red.). Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 
Studentlitteratur, Lund. 
Carter, M.A. (2013). Is Junk Food Promoted Through Sport? S.186-187. S. 229. University 
of Otago.  https://ourarchive.otago.ac.nz/handle/10523/4609 [2016-08-10] 
Eriksson- Zetterquist, U. & Ahrne, G. (2013). Intervjuer. Ahrne, G. & Svensson, P. (2013). 
(red.). Handbok i kvalitativa metoder. Liber AB, Stockholm. 
Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Department of Nursing, Umeå 
University, Umeå 90187, Sweden. Accepted 8 October 2003.  
DOI:10.1016/j.nedt.2003.10.001 
Hensing G. (2009). Folkhälsorapporten 2009, Alkohol och narkotikamissbruk. 
Hälsokonsekvenser av alkohol- och narkotikamissbruk. S.311. Artikel nr 2009-126-71. 
Socialstyrelsen.se 
Hsiu-Fang, H. & Shannon, S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. 
Vol. 15 No. 9, November 2005 1277-1288 DOI: 10.1177/104973230527668. 
Johansson, T. (2012). Den lärande människan. Utveckling, lärande, socialisation. Liber AB, 
Malmö. 
Lalander, P. (2013). Observationer och etnografi. Svensson, P. & Ahrne, G. (2013). (red). 
Handbok i kvalitativa metoder. Liber AB, Stockholm. 
Lindgren, E-C. & Eriksson, L. (2010). Fanatiska levnadsvanor för hälsa eller kroppsligt 
utseende? Hallberg, L. R-M. (2010). (red). Hälsa & Livsstil. Forskning & praktiska 
tillämpningar. Studentlitteratur, Lund. 
Lloyd, B., Matthews, S., Livingston, M. & Jayasckara, H. (2011). Drinking cultures and 
social occasions Alcohol harms in the context of major sporting events. 
https://www.vichealth.vic.gov.au/media-and-resources/publications/sporting-events-drinking- 
cultures-and-social-occasions [2016-09-07] 

 
Mattsson, C., Ekblom, Ö. & Unogård, O. (2014). Alkohol och idrott. 
http://www.iq.se/public/assets/Documents/Rapporter/Rapport_2014_1_Alkohol Idrott.pdf 
[2016-09-07] 
Norberg, M. & Danielsson, M. (2009). Folkhälsorapporten 2009, Övervikt, hjärt- och 
kärlsjukdom och diabetes. S.201. Artikel nr 2009-126-71. Socialstyrelsen.se. 

http://www.vichealth.vic.gov.au/media-and-resources/publications/sporting-events-drinking-
http://www.iq.se/public/assets/Documents/Rapporter/Rapport_2014_1_Alkohol


36  

Patring, E. (2014). Omgivningens påverkan på matvanor och matval i olika sociala 
sammanhang. lic-avh,. Högskolan i Gävle. 
Radmann, A. (2013). Huliganlandskapet: medier, våld och maskuliniteter, Idrottsvetenskap, 
Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola. 
Regeringen (2003). Akoholbranschens idrottssponsrring och alkohol vid  ungdomsevenemang 
m. m del 1. (SOU 2003:65). Stockholm: Socialdepartementet. 

 

Riksidrottsförbundet (2013). Riksidrottsförbundets kostpolicy. 
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/antidoping/kosttillskott/rf_kostp 
olicy.pdf [2016-09-07] 
Riksidrottsförbundet (2000). Kostrekommendationer till elitidrottare. 
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/dokumentbank/policies/kostreko 
mmendation-till-elitidrottare.pdf?w=900&h=900 [2016-09-05] 
Samuelson, P. (2015). Vi skriker oss hesa men saknar en röst. Vulkan, Stockholm. 
Svenska fotbollsförbundet (SvFF), (2016a). Särskilda tävlingsbestämmelser, för föreningar i 
Allsvenskan och Superettan. 
http://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_69668/scope_0/ImageVaultHandle 
r.aspx151202104609-uq [2016-05-05] 
Svenska fotbollsförbundet (SvFF), (2016b). Socialt ansvarstagande. 
http://fogis.se/socialt-ansvarstagande/ [2016-05-05] 
Svensson, P. (2013). Teorins roll i kvalitativ forskning. Svensson, P & Ahrne, G. (2013). 
(red). Handbok i kvalitativa metoder. Liber AB, Stockholm. 
Säljö, R. (2013). Lärande och kulturella redskap: om lärprocesser och det kollektiva minnet, 
3. uppl. edn, Studentlitteratur, Lund. 
Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Studentlitteratur AB, 
Lund. 
Trost, J. & Levin, I. (2011). Att förstå vardagen. Med ett symbolisk interaktionistiskt 
perspektiv. Studentlitteratur AB, Lund. 
Vetenskapsrådet, (2016). Forskningsetiska principer. 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf [2016-04-12] 
Victorian health promotion foundation. (2014). Alcohol and junk food advertising and 
promotion through sport. https://www.vichealth.vic.gov.au/search/alcohol-and-junk-food- 
advertising [2016-04-20] 
Wenger, E. (1998). Communities of practice: learning, meaning, and identity, Cambridge 
University Press, Cambridge. 
Wennberg, S. B. (2001). Socialkonstruktivism- positioner, problem och perspektiv. Liber 
ekonomi, Malmö. 
WHO, (2016). Trade, foreign policy, diplomacy and health. 
http://www.who.int/trade/glossary/story046/en/ [2016-05-19] 
WHO, (2015). Obesity and overweight. 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ [2016-05-19] 
Åsberg, R. (2001). Ontologi, epistemologi och metodologi. En kritisk genomgång av visa 
grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser. Nr 2000:13, reviderad upplaga 
från september 2001. Göteborgs universitet. Institutionen för pedagogik och didaktik. 

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/antidoping/kosttillskott/rf_kostp
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/dokumentbank/policies/kostreko
http://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_69668/scope_0/ImageVaultHandle
http://fogis.se/socialt-ansvarstagande/
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.vichealth.vic.gov.au/search/alcohol-and-junk-food-
http://www.who.int/trade/glossary/story046/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/


37  

 
 

Bilaga 1 
Observationsschema 
Vilka:. 
Plats: 
Datum och tid: 
Syfte:......................................................................................................... 
Faktorer som kan påverka före och under observationen:............................................. 
........................................................................................................................................ 
Fylla i under/efter observationen: 
Situation: 
(ex. vad är det som sker) 
Förlopp/händelse: 
(ex. vad händer, i vilken ordning etc.). 
Miljö: 
(ex. hur ser den fysiska miljön, rummet, interiörer etc. ut) 
Aktörer: 
Beteende: 
(ex. hur beter sig de inblandade, kroppsspråk, gester, blickar, språk 
Fylla i under/efter observationen: 
Tankar om observationen: 
Kultur: 
Mat & dryck: 
Direkta: Slutsatser/tolkningar: Analytiska: Personligt 

· Kulturen som uppstår 
· Mat och dryck 
· Interaktion och samspel mellan åskådarna 
· Samt deras relation till mat och dryck 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

• Hur viktigt är utbudet av mat och dryck för upplevelsen under matchen? 
• Hade ditt sällskap reagerat om du istället kom tillbaka till läktaren med en sallad och 

vatten? Om ja, hur? 
• Hade det varit samma sak att gå till en match ensam eller hur stor betydelse har 

sällskapet för upplevelsen? 
• Idrott ses som en hälsosam aktivitet och vid dessa event serveras endast snabbmat, har 

ni någon gång reflekterat över denna kombination? 
• Har du någon gång reflekterat över vad som serveras på arenan? 
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