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Abstract 
This study was made by two students for their bachelor theses in Tourism Studies at 

Södertörns högskola in Sweden. The aim of the study was to investigate the social aspects of 

football tourism from a sustainable perspective. The study investigated what's essential for 

football travellers when they travel both abroad, but also in Sweden, to see a football game. 

Another factor that was investigated was how the locals, especially those living near a arena, 

are influenced by the behavior of the football travelers when a football event is taking place. 

The problems that may arise with a football trip are that locals and travelers can end up in 

conflicts that can lead to social consequences at the destination as well as reduce social 

sustainability. This study investigated this phenomenon and by identifying the problems 

which arise with a football trip, it can help to increase the social sustainability of the 

destination.  

 

The method which was used to investigate the phenomenon of this study consisted of 

interviews with football travelers, the locals around Friends Arena, employees at Friends 

Arena and a football organizer. This was considered to contribute to a deeper understanding 

of the phenomenon and also give an understanding from different perspectives. At the same 

time, an observation was also performed on a football game to increase knowledge and 

understanding of a football event, but also to gain insight into the behavior of football 

travelers. The material that was gathered in form of interviews was then combined with 

theories to get a better perception of the phenomenon. The result of the study showed that the 

biggest motive for a football trip was to get and feel belonging with other supporters. It was 

the feeling of identity with other travelers that mattered the most. The result also showed that 

football travelers end up in a free zone where everything is allowed, which contributed to 

changing their behavior during the trip. Alcohol turned out to be a big part of this belonging 

with others and a significant part of the travel, especially in Sweden. This contributed that the 

local population, especially the older group, felt worried when there was a football event. It 

also turned out that because of this they had to adapt their personal needs and could not be 

near the arena when there was a football event. This also contributed to social conflicts 

among football travelers and locals and reduced social sustainability at the destination. 

 

The problems surrounding football tourism proved to arise among the locals when they felt 

worried and had to adapt to a football event. Football travelers didn't see this as a problem 

because they ended up in a free zone and ignored individuals around them. Sustainable 

tourism should satisfy the needs of the tourist while not having to destroy the need of the 

local population. This was not achieved in this case, which also makes the social 

sustainability of football tourism difficult to achieve. 

 

Keywords 
Sport tourism, Footballtourism, Experience, Event, Hooliganism, Sustainable tourism 

development. 

 



Sammanfattning 
Denna studie genomfördes av två studenter för deras examensarbete inom Turismvetenskap 

på Södertörns högskola i Sverige. Syftet med studien var att undersöka fotbollsturismens 

sociala aspekter utifrån ett hållbart perspektiv. Därav undersöktes vad som är väsentligt för 

fotbollsresenärer när de väljer att resa både utomlands, men även inom Sverige, för att se en 

fotbollsmatch. En annan faktor som undersöktes var hur lokalbefolkningen, speciellt de som 

bor nära en arena, blir påverkade av fotbollsresenärernas beteende när det pågår ett 

fotbollsevent. Problematiken som kan uppstå med en fotbollsresa är att lokalbefolkningen och 

resenärer kan hamna i konflikter och detta kan leda till sociala konsekvenser på destinationen 

samt minska den sociala hållbarheten. Studien undersökte fenomenet och genom att 

identifiera vilka problem som uppstår med en fotbollsresa kan det även leda till att öka den 

sociala hållbarheten på destinationen.  

 

Metoden som användes för att undersöka fenomenet i studien bestod i form av intervjuer med 

fotbollsresenärer, bofasta kring Friends Arena, anställda på Friends Arena samt en 

fotbollsarrangör. Vilket bidrog till en fördjupad förståelse för fenomenet och som kunde bidra 

till en förståelse utifrån olika perspektiv. Samtidigt utfördes även en observation på en 

fotbollsmatch för att öka kunskap och förståelse kring hur ett event går till, även för att få en 

insikt kring fotbollsresenärers beteende. Det materialet som samlades in i form av intervjuer 

sammanfogades sedan med teorier för att få en bättre uppfattning om fenomenet.  

 

Resultatet i studien visade att det största motivet för en fotbollsresa är att känna en 

gemenskap med andra supportrar. Resultatet visade även att fotbollsresenärer hamnar i en 

frizon där allt är tillåtet, vilket bidra till att deras beteende under resan förändras. Alkohol 

visade sig vara en del av gemenskapen och en väsentlig del av resorna, speciellt inom 

Sverige. Detta bidrog till att lokalbefolkningen, speciellt den äldre gruppen, kände oroligheter 

när ett fotbollsevent pågick. Det visade sig även att på grund av detta var de tvungna att 

anpassa sina personliga behov och inte kunde visa sig inom arenaområdet. Detta bidrog även 

till att sociala konflikter uppstod bland fotbollsresenärer och lokalbefolkningen och minskade 

den sociala hållbarheten på destinationen. Problematiken kring fotbollsturism visade sig 

uppstå bland lokalbefolkningen, då de kände oroligheter och tvingades anpassa sig efter ett 

fotbollsevent. Fotbollsresenärerna såg inte detta som ett problem då de hamnade i en frizon 

och förbisåg individer runtomkring sig. Hållbar turism ska tillfredsställa turistens behov 

samtidigt som behoven inte ska förstöra för lokalbefolkningen. Detta stämmer inte i det här 

fallet vilket bidrar till att den sociala hållbarheten inom fotbollsturismen blir svår att uppnå.  

 

Nyckelord   
Sportturism, Fotbollsturism, Upplevelse, Evenemang, Huliganism, Hållbar turismutveckling. 

 

 

 

 



Förord 
Vi vill tacka alla respondenter som har ställt upp på intervjuer så den här uppsatsen kunde bli 

genomförbar med information som behövdes för att uppsatsen skulle stärkas. Stort tack till 

lokalbefolkningen kring Friends Arena, personer som är eller har varit anställda på Friends 

Arena, fotbollsresenärer samt till Patrik Johansson som arbetar på reseföretaget LA Travel. 

Vi vill även tacka vår handledare Saeid Abbasian samt opponenterna som har gett oss 

feedback, konstruktiv kritik samt tips under arbetets gång.  
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1. Inledning 

1.2. Bakgrund 

Turism är ett begrepp som omfattar människors aktiviteter när de reser till eller vistas på 

platser som är utanför deras vardagliga miljö för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller 

andra syften (Tillväxtverket, 2016). Turism är världens största industri som förutspås att växa 

mer och mer i framtiden. I ökande grad har turismens ekonomiska betydelse erkänts av 

regeringar runtom i världen samt fortsätter turismen att utvecklas inom nya grenar 

kontinuerligt (Gibson, 1998: 155). Det har konstaterats att sedan 1995 har efterfrågan på 

aktiva semestrar ökat och fortsätter att öka även idag. Faktum är att en av de snabbast 

växande segment inom turismnäringen är resor relaterade till sport och aktiviteter (Gibson, 

1998: 155).  

 

I dagsläget är det allmänt känt att det finns tre stora olika kategorier som beskriver 

sportturism; betrakta ett sportevent, besöka sportrelaterade attraktioner och aktivt medverka i 

ett sportevent. Den förstnämnda kategorin omfattar händelse såsom FIFA World Cup, 

Football Championships och Olympiska spelen. Det är alltså sportevent som lockar till sig 

både inhemska samt internationella gäster som vill uppleva och betrakta ett sportevent. 

Denna kategori kan även kallas för Sportevengemang turism. VM 1994 blev aktiv främjad 

som en turistattraktion och under dess uppbyggnad prognostiserats att detta event skulle locka 

till sig 50 miljoner utländska besökare till USA, och dessa skulle spendera ungefär 100 

miljarder dollar (Gibson, 1998: 156). Den andra kategorin av sportturism utgörs av 

sportattraktioner och detta är det primära faktorn till varför besökarna väljer att resa till en 

vald destination. Det är sportrelaterade sevärdheter som lockar och rör sig allt från sporthallar 

såsom Basketball Hall och Fame men även idrottsplatser (Gibson, 1998: 156).  

Aktivt deltagande eller Aktiv Sportturism är den tredje kategorin som ingår i begreppet 

sportturism. Detta består av personer som reser till en vald destination för att utföra en 

sportaktivitet. Det kan handla om golf, fotboll, skidåkning, tennis och mycket mer. I 

kategorin är besökarna oftast aktiva sportturister där det primära syftet är att delta inom en 

sportaktivitet (Gibson, 1998: 157).  

 

Andereck el. al (2005) menar genom att en destination annordnar olika evengemang, som till 

exempel sportevent, kan det leda till turismutveckling (Andereck et al, 2005: 1057-1058). 

Begreppet hållbar turismutveckling ska tillfredsställa turistens behov samtidigt som 

destinationen och dess lokalbefolkning ska ha en högre form av levnadsnivå (Liu, 2003: 460). 

Begreppet berör även framtiden, att resurser inte får påverka eller förstöra för framtida 

generationer (Weaver, 2014: 524). Turismutveckling ses utifrån tre dimensioner; 

ekonomiska, ekologiska och sociala. Inom dessa aspekter ingår både positiva och negativa 

aspekter angående turismnäringen. Utifrån den ekonomiska dimensionen bidrar 

turismutveckling till ökad arbetsmöjlighet, ökad inkomst men kan även bidra till ökade 

skatter på destinationen. Utifrån den ekologiska dimensionen kan en ökad turistnäring bidra 
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till en mer medvetenhet om att bevara naturområden, men samtidigt kan destinationens 

kapacitet förstöras då det visats för mycket människor på destinationen. Vilket i sin tur kan 

leda till miljöförstöring samt ökning av föroreningar. Den sista dimensionen berör de sociala 

aspekterna, bland annat sociokulturella element. Andereck et al (2005) menar att en ökad 

turismnäring, genom att en destination arrangerar evengemang, kan bidra till utbyten av 

kulturella erfarenheter bland lokalbefolkningen och besökare och öka den kulturella och 

sociala världen (Andereck et al, 2005: 1057-1058).  

 

Getz (2012) menar däremot att evengemang kan ha sämre inverkan mellan lokalbefolkningen 

och besökare. Istället för att stärka kulturella värden och öka samhörigheten kan det istället 

leda till sociala spänningar mellan dessa två grupper och att det skapas en “vi” och “dem” 

känsla (Getz, 2012: 311-314).  

 

Liu (2003) beskriver att det finns mycket forskning inom hållbar turismutveckling, där olika 

slags grönare turism diskuteras. Författaren hävdar att detta inte helt stämmer eftersom olika 

verksamheter som anses vara gröna inte följer principerna för en hållbar turism. Skillnaden 

mellan hållbar utveckling och hållbar turismutveckling är att turismutveckling berör 

turismindustrin samt dess påverkan på hållbarhetsperspektivets tre dimensioner. Medan 

hållbar utveckling berör interaktionen mellan jordens miljö och människan (Hall, 2007: 27). 

 

 Weaver (2014) beskriver hållbar turismutveckling som ett fenomen där turismen får inte 

försvåra eller förstöra för framtida generationer. Den ska minimera ekologiska, sociala och 

ekonomiska dimensionernas kostnader och maximera deras förmåner och vinster (Weaver, 

2014: 524). 

 

Intresset för fotbollsresor har ökat oerhört mycket i Sverige under de senaste åren. Det spelar 

ingen roll om det är EM eller VM med landslaget, Champions League eller någon av de 

andra utländska ligorna. Fans vill se på matcher live istället för att titta på dem framför 

elektroniska apparater. Fansen och turisterna vill vara en del av fenomenala atmosfären som 

finns inne i arenan, men också utanför (Fotbollsresa, 2017).  

Med fotboll uppstår även olika supportar som stödjer olika lag. Anders Vennberg (2013) 

beskriver att supporterkultur är folkfest och fotboll på en och samma gång. Vennberg menar 

att det är en gemenskap som inte kan hittas på en annan plats. Den socialt utstötta blir bemött 

med öppna armar och den ensamma individen hittar vänner för livet. Det är en familj. 

Supporterkulturen innebär engagemang och kärlek till lagen. Människor värderas inte utefter 

ursprung, klasstillhörighet eller utseende, alla är jämlika och alla tillhör en och samma kultur 

(Svenska fans, 2013).   

 

Fotbollskulturen är unik men har även en mörk sida. I samband med fotboll talas det även om 

huliganism som oftast sker i samband med fotbollsmatcher. Det viktiga är att förstå 

skillnaden mellan en supporter och en huligan. Supporter vistats oftast på arenan för att 

uppleva fotbollsmatchen och lagen. En huligan är en person som är oftast är mer intresserade 

av våld och väcka oroligheter, än att uppleva och se själva fotbollsmatchen. Huliganismen, 

även kallad fotbollsvåldet, har förändrats under de senaste decennierna. Från att de endast 



 

3 

skedde på läktarna har det övergått till att våld utövas innan, under eller efter 

fotbollsmatchen. Oftast bestäms en tid och plats där de olika rivaliteterna ska mötas och 

konfrontera varandra. Det är idag en organiserad grupp som ägnar sig åt huliganism och 

uppgjorda slagsmål. Fotbollskulturen har därmed fått en mörkare och otryggare sida, från att 

vara en gemenskap med lagen har det övergått till våld och osäkerhet bland människor 

(omfotboll, 2015).  

 

Undersökningen kommer beröra fotbollsturism utifrån de sociala aspekterna samt den sociala 

hållbarheten med fotbollsresor. Även om intresset för fotbollsresor ökar idag, kan det bidrar 

det till oroligheter i samhället, om det skulle uppstå konflikter mellan supportrarna under 

matchen. Som även kan bidra till att missnöje skapas hos lokalbefolkningen då det vistas 

många besökare på destinationen, speciellt om konflikter uppstår. Allt detta bidrar till att 

ifrågasätta fotbollsturimens sociala hållbarhet och hur hållbart det är med fotbollsresor. Även 

om upplevelsen av en fotbollsmatch är starkare att se och uppleva på plats, kan den sociala 

hållbarheten minska på destinationen då oroligheter kan uppstå under eller efter en 

fotbollsmatch med olika supportrar.  

1.3. Problemformulering 

Fotboll är visserligen idag en del av många resor, och många individer reser utomlands för att 

uppleva ett fotbollsevent. Problemet som kan uppstå under en sådan resa är att bofasta, 

anställda och turisterna kan hamna i konflikter, vilket kan leda till sociala konsekvenser.  

 

Sportturism idag är ett fenomen som fortsätter att växa bland resenärer och har sitt ursprung 

redan i antikens Grekland och de Olympiska spelen (Hudson, 2003: 1). Fotboll och 

fotbollsresor är idag populära bland resenärer i Europa och framförallt för de individer som är 

fotbollsintresserade och vill uppleva en fotbollsmatch på plats. På grund av detta har det visat 

sig att sportindustrin gynnar även landets ekonomi (Söderman, 2013: 1).  

 

Det finns olika typer av evegemang, dessa varierar i storlek samt har olika betydelse för 

lokalbefolkningen. Li och Shi (2013) menar att megaevengemang så som Olympiska spelen 

kan påverka lokalbefolkningen negativt i och med att det byggs stora arenor med endast 

hänsyn till besökarna. Dessa attraktioner anpassas till de tillfälliga besökarna och hänsynen 

till de permanent boende hamnar i skuggan. Ett exempel på det här var Sommar- OS i Peking 

2008 som lockade till sig 1,5 miljoner människor. Problemet med detta uppstod då 

lokalabefolkningen kände sig förskjutna och skapade negativa känslor till besökarna som 

vistade sig på destinationen (Li & Shin, 2013: 561).  

 

Då en fotbollsmatch är ett typ av evengemang, som lockar till sig många besökare till en 

destination, kan det leda till sociala konsekvenser mellan lokalbefolkningen och besökare. I 

och med att många turister reser till en destination och kommer i kontakt med 

lokalbefolkningen. Weaver (2014) tar upp att hållbar turismutveckling varken ska förstöra 

eller försvåra för framtida generationer. Problemen som uppstår är att det kan leda till 

osäkerhet samt otrygghet bland de lokala som i sin tur kan resultera med konflikter mellan 
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turister och bofasta. Det kan även leda till socioekonomiska samt socioekologiska konflikter 

då området kring evengamenaget förstörs, vilket skapar utgifter för destinationen samt 

miljömässiga konsekvenser. Här kommer lokalbefolkningen återigen in i bilden eftersom det 

är de som blir berörda, resenärer vistas under en viss tid på destinationen och när eventet är 

klar, återvänder de hem. De som blir kvar är lokalbefolkningen med ett missnöje, vilket slutar 

i sociala konflikter med turister varje gång när ett event ska hållas på den respektive 

destinationen. Lokalbefolkningens välmående kan även problematiseras och diskuteras här i 

och med att det är de som blir påverkade när det vistas ett större antal besökare på 

destinationen.   

 

Enligt en tidigare forskning av Anders Green (2009), påpekar författaren att fotboll handlar 

om en upplevelse med starka känslor av identitet och rivalitet. För många individer betyder 

fotboll mycket mer än bara de 90- minuter som en match tar. Fotbollskulturen bygger på de 

olika supportrar och deras engagemang i laget. Fotbollen skulle dö ut om det inte fanns en 

engagerad och ljudlig publik. Det är en gemenskap som skapas på läktarna och något som 

ökar upplevelsen (Green, 2009: 1). Dock följs fotbollen av negativa aspekter så som våld och 

oroligheter. Utifrån detta, har begreppet huliganism väckts och förknippas med 

fotbollsmatcher. Huliganer är en grupp av individer som utövar våld under eller oftast efter 

fotbollsmatcher. Personen identifieras med sin egen grupp och känslan att tillhöra samma 

supporterkultur förstärks samt hat mot andra supportrar väcks. Green (2009) menar därför att 

fotbollspubliken har kommit att ses som farlig och väcker oro bland de individer som vistas 

på en fotbollsmatch för att uppleva endast fotbollen (Green, 2009: 28-29). 

 

Problematiken kring fotbollstursimen uppstår när sociala konflikter mellan olika supportrar 

under en fotbollsmatch som kan leda till en otrygg miljö. Detta kan i sin tur bidra till att 

individer väljer att se en fotbollsmatch hemifrån istället och inte på en arena, även om 

upplevelsen skulle vara högre på plats. Detta kan i sin tur bidra till att fotbollsresor minskar 

bland resenärer då de känner sig osäkra, samt påverkar det även fotbollsarrangörer då 

människor inte vill resa. Problematiken uppstår även bland lokalbefolkningen, som får vittna 

konflikter och våld som kan uppstå under en fotbollsmatch. Detta leder i sin tur till sociala 

oroligheter i samhället och minskar den sociala hållbarheten på destinationen. samtidigt kan 

detta även minska lokalbefininges välbefinnande på destinationen. Därför kan det ställas 

frågan, hur hållbara är fotbollsresor i längden. 
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1.4. Syfte 

Syftet med undersökningen är att undersöka fotbollsturismens sociala aspekter utifrån ett 

hållbart perspektiv.  

1.5. Frågeställning 

Påverkar fotbollsresenärers beteende det sociala hållbarhetsperspektivet?  

 

På vilket sätt blir lokalbefolkningen påverkade av fotbollsturismen utifrån det sociala 

hållbarhetsperspektivet? 

 

Vad är väsentligt för en resenär när en fotbollsresa genomförs?  

1.6. Definitioner 

Event - Är en händelse som sker vid en bestämd plats under en viss tidpunkt, kan vara med 

eller utan deltagande deltagare. Evenemanget kan vara ett resultat av en kedjereaktion med 

interrelaterade händelser (BusinessDictionary, 2017).  

 

Huliganism - En huligan är en person som hellre vill utöva våld och bråk istället för att sätta 

sitt fokus på fotbollsmatchen (Omfotboll, 2017).  

 

Hållbar turismutveckling - Turismen får inte försvåra eller förstöra för framtida generationer. 

Minimera ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionernas kostnader och maximera deras 

förmåner och vinster (Weaver, 2014: 524). 

 

Sportturism - Inkluderar alla former av aktivt och passivt deltagande inom sportrelaterade 

verksamheter som kräver att individen reser utanför sina landsgränser (Adair, Ritchie, 

2004:8).  

1.7. Avgränsningar 

I teorikapitlet kommer hållbar utveckling samt dess tre perspektiv definieras, perspektiven är 

sociala, ekologiska samt ekonomiska. Däremot kommer forskningen fördjupas och fokusera 

på hållbar turismutveckling inom det sociala perspektivet för att dimensionen är mer relevant 

för den här undersökningen.    

 

Sportturism är ett omfattande fenomen och det finns mycket olika sporter som omfattas inom 

begreppet. Därför avgränsas undersökning och fokuserar endast på fotbollsturism.  
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1.8 Uppsatsdisposition  

För att enklare kunna navigera inom uppsatsen, har en klickbar innehållsförteckning 

framställts för att läsaren ska kunna klicka sig fram till det kapitlet personen vill läsa. 

Uppsatsen är uppdelad i sex delar som är nödvändiga för att arbetet ska kunna undersökas, 

genomföras samt förklaras på bästa möjliga sätt. Det första kapitlet i studien har avsikten att 

ge läsaren en inblick av ämnets bakgrund, problem samt syfte och forskningsfrågor för 

studien. Kapitlet efter (2) berör undersökningens metod, såsom forskningens ansats som i det 

här fallet är kvalitativ metod med beskrivning av metoden samt hur metoden har tillämpats. 

Metoddelen beskriver även uppsatsens etiska värderingar samt analysmetod som i det här 

fallet är tematisk form. Källkritik kommer även beskrivas där de valda metodformerna 

kritiseras. I det tredje kapitlet (3) presenteras tidigare forskning inom ämnet som är relaterat 

till det första kapitlet under underrubriken bakgrund. Samt beskrivs teoretiska ramverk för 

forskningen, under kapitlet beskrivs teorin genom illustrationer samt textform. 

Nästkommande kapitel (4) berör studiens empiri vilket är studiens metodformer som har 

utförts för att samla in datan, som sedan kommer diskuteras med teoretiska ramverk i 

analysdelen (5). Studiens avslutande kapitel (6) beskriver studiens resultat och hänvisar till 

vidare forskning. Källor och bilagor presenteras därefter under två olika rubriker efter 

slutsatsen.  
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2. Metod 

I det här kapitlet kommer bestämd metod förklaras för att sedan beskriva hur det kommer 

användas i arbetet. Forskningen kommer utgå från en kvalitativ metod i form av intervjuer 

och observationer.  

2.1. Vetenskapsteori  

Begreppet ontologi berör frågor om den sociala verkligheten och hur den uppfattas. Det kan 

antingen ses som något externt i förhållande till sociala aktörer eller något som de 

frambringar eller konstruerar (Bryman, 2016: 20). Vidare kan ontologi delas in i två 

kategorier; objektivistiskt samt konstruktivistiskt. Dessa är två olika typer av synsätt på 

verkligheten. Med ett konstruktivistiskt synsätt betraktas verkligheten i ständig rörelse. Det är 

något som skapas och omskapas kontinuerligt och kan därför aldrig betraktats som slutlig. 

Med andra ord, ett konstruktivistiskt synsätt går ut på att sociala företeelser och deras 

betydelse är något som sociala aktörer hela tiden skapar. Objektivt synsätt är de sociala 

händelser som vi möts av och att de är utanför vårt förstånd, därför finns det ingen möjlighet 

att inverka på. Exempelvis är organisationer och kulturer två saker inom detta, de som ingår 

inom dem är styrda av sådant som de själva inte kan påverka. Denna strategi betonar ett 

induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning (Bryman, 2016: 21-25).  

 

Den kvalitativa forskningen tar avstånd ifrån det naturvetenskapliga synsättet, som syftar på 

att man betraktar verkligheten på ett objektivt sätt samt utifrån de yttre faktorerna som kan 

påverka verkligheten. Den kvalitativa forskningen fokusera istället på hur individer uppfattar 

och tolkar sin egna sociala verklighet. Samtidigt rymmer en kvalitativ forskning en bild av 

den sociala verkligheten som är i en kontinuerlig förändring som individer skapar och 

omskapar hela tiden (Bryman, 2016: 40-41). Med induktion som ingår i det konstruktivistiska 

synsättet menas det att utifrån ett antal händelser inducerar man en sannolik slutsats (Bryman, 

2016: 40). Ett exempel på detta kan vara att hittills har solen gått upp varje morgon, alltså 

kommer den att gå upp nästa morgon också. Eisenhardt och Graebner (2007) påpekar att 

kvalitativ metodforskning grundar sig oftast i varierande empiriskt bevis i form av intervjuer, 

observationer, enkäter och etnografier. Detta leder till att forskaren kan få djupare förståelse 

inom sociala processer och strukturer, något som inte kan uppnås med endast kvantitativ 

ansats (Eisenhardt & Graebner, 2007: 27-30).  

 

Kvantitativ forskning är en forskningsstrategi som fokuserar på kvantifiering när det handlar 

om datainsamling och sedan analys av datan. Forskningsstrategin innehåller ett deduktivt 

synsätt på förhållandet och sambanden mellan teori och praktiskt forskning. Här ligger 

tyngden på prövningen av teorin och med vad deduktion handlar om med förhållandet mellan 

de två komponenterna. Exempelvis hur punkterna A och B förhåller sig till varandra. Bryman 

(2016) förklarar att kvantitativ forskning utgår ifrån den naturvetenskapliga vetenskapen, 

samt dess tillvägagångssätt när det gäller positivismen. Med hjälp av den här 

forskningsstrategin går det att se verkligheten från ett objektivt synsätt, samt utifrån de yttre 

faktorerna som också kan ha en påverkan på verkligheten (Bryman, 2016: 40). 
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2.2. Metodval  

Undersökning kommer att utgå ifrån en kvalitativ metod samt ett konstruktivistiskt synsätt. 

Då det konstruktivistiska synsättet handlar om att betrakta verkligheten som är i ständig 

rörelse och att det är en social företeelse som skapas och omskapas kontinuerlig av de sociala 

aktörerna, anses det passar i undersökning då fotbollsturism är ett event som skapas och 

omskapas kontinuerligt. Till detta har den kvalitativa metoden valts eftersom syftet med 

uppsatsen är att undersöka fotbollsturismen ur ett hållbart perspektiv samt de sociala aspekter 

som finns. Med denna typ av forskningsstrategi anses det att syftet kan uppnås och att denna 

typ av metod kommer att bidra med relevanta svar. De kvalitativa ansatserna som har valts 

för undersökningen är semi-strukturerade intervjuer samt deltagande observation.   

 

2.2.1. Kvalitativ intervjumetod 

Olika former av intervjuer ger olika slags information och därmed är det väsentligt för 

forskaren att veta vilken intervjumetod passar bäst till den valda undersökningen. 

Undersökningen kommer utgå ifrån en semi-strukturerad intervjumetod (Lantz, 2012: 33). En 

semi-strukturerad intervjumetod utgörs av både öppna och slutna svar, där frågorna har 

bestämts i förväg. Respondenten får möjlighet att ge sin syn på det som intervjuaren finner är 

meningsfullt samtidigt som intervjuaren också får en möjlighet att under intervjun få en 

uppfattning vad som är meningsfullt för respondenten. Därmed kan följdfrågor ställas för att 

kunna fördjupa sig mer inom begreppet eller fenomenet (Lantz, 2012: 33).  

 

Innan en intervju genomförs är det väsentligt att genomföra provintervjuer som också kan 

kallas pilotstudie. Detta för att kunna få kritik från respondenterna vad som kan förbättras när 

det gäller upplägget samt innehållet om frågorna. Det är betydande att respondenterna ingår i 

kategorin som de huvudsakliga informanterna som ska intervjuas (Lantz, 2007: 60).  

 

Eisenhardt (1989) påpekar att intervjuer kan vara väsentliga i en undersökning och om 

forskningsgruppen består av två respondenter kan de tilldelas var sin roll. Exempelvis, en 

forskare hanterar intervjufrågor och den som intervjuas medan den andra för anteckningar 

och utför observation. Med denna typ av taktik kan forskarna ges en djupare bild av vad som 

sades på själva intervjun och därefter kritiskt granska svaren (Eisenhardt, 1989: 538). 

 

Fördelen med en intervju är att det uppstår en interaktion mellan intervjuaren och 

respondenten, i synnerhet om en personlig intervju genomförs. Det här ger intervjuaren en 

möjlighet att tolka respondentens kroppsspråk samt att se olika ansiktsrörelser. Dessa uttryck 

kan både minska eller öka sanningshalten i personen svar. Eftersom intervjuaren kan 

undersöka hur respondenten reagerar på frågan kan undersökaren förstå svaren utifrån 

frågorna bättre. Det finns andra faktorer som kan påverka intervjupåståenden, dessa är 

exempelvis vilken titel respondenten har som blir intervjuad. Vilket författarna kallar för 

”Halo effekten”, vilket är viktigt att ha i åtanken när respondentens svar bedöms. Ett annat 

exempel som är bra att ställa sig kritiskt mot är intervjuaren använder sig av olika 

extremvärden för att beskriva ett ord, vilket kan påverka respondentens svar (Eriksson & 

Hultman, 2014: 104). 
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2.2. Deltagande observation 

Att observera och delta handlar om att observera vad som sker i det studerade fältet och att 

kunna delta i interaktionen som pågår. Det sker ett växelspel mellan observation och 

deltagande då forskaren ges tillträde till människors levda erfarenheter och får uppleva det på 

plats. Förutom en verbal kommunikation och dialog, omfattar deltagande observation alla 

våra sinnen, till exempel ljud, syn och känslor. Exempelvis en icke-verbal kommunikation i 

form av suckar, grimaser, tystnad eller ögonkast kan ge en avgörande information som är 

väsentlig för forskaren och för undersökningen. Med den här typen av observation kan 

forskaren få en djupare förståelse av en situation. Att känna av stämningsläget i en grupp kan 

därför utgöra betydelsefulla upplysningar för att nå både djupare samt komplex förståelse av 

vad som sägs. Med andra ord, deltagande observation öppnar upp för kommunikation i en 

vidare bemärkelse. I och med att forskaren är närvarande öppnar det också upp för 

iakttagelser av det som är svårformulerat och outtalat. Genom en deltagande observation får 

forskaren tillträde till det sammanhanget som studeras. Det är via den deltagande 

observationen som forskaren interagerar med samt skapar förtroende för informanter och kan 

därmed få en djupare förståelse av deras beteende i den valda situationen (Syssner, 2012: 24-

25).   

2.3. Datainsamling 

Som tidigare nämnt har en semi-strukturerad intervjumetod har valts att utgå ifrån. Frågor har 

förbereds till respektive informanter för att kunna fördjupa sig inom fotbollsturismen. 

Frågorna har formulerats till både resenärer, fotbollsarrangörer, samt lokalbefolkningen som 

bor kring Friends Arena. Detta har gjorts för att kunna få så bra och komplex förståelse om 

fotbollsturismen utifrån de olika aktörerna. Det valdes en semi-strukturerad intervjumetod då 

det redan bestämdes relevanta frågor men även för att kunna ge respondenterna möjlighet till 

följdfrågor. Genom att ha följdfrågor skapas det en möjlighet för en djupare förståelse kring 

ämnet samtidigt en djupare förståelse kring respondenternas tankar. Intervjuerna har 

genomförts framförallt via personliga intervjuer, men även via e-post. Detta på grund av att 

vissa av respondenterna inte har haft möjlighet att träffas och genomföra en personlig intervju 

på grund utav egen arbetstid av respondenterna.  

 

Inför de huvudsakliga intervjuerna testades intervjufrågorna med hjälp av en provintervju, 

även kallad pilotstudie. Detta för att se om det finns frågor som är oklara eller inte har någon 

relevans. Här togs det i åtanke att testrespondenterna tillhörde den gruppen av människor som 

kunde besvara frågorna. Pilotstudien genomfördes för att kunna få kritik när det kommer till 

uppläggning av frågorna samt innehållet (Lantz, 2007: 60).  

 

Sammanlagt genomfördes 30 intervjuer där 15 var med fotbollsresenärer, 11 med 

lokalbefolkningen kring Friends Arena, 3 med anställda inom Friends Arena och 1 med en 

person som arbetar som säljare på fotbollsarrangören LA Travel. Respondenterna 

kontaktades via mail, Facebook eller genom kontakter där uppsatsen syfte samt tema för 

intervjufrågorna beskrevs. Alla intervjuer som genomfördes var personliga förutom med LA 
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Travel som genomfördes via e-post utifrån respondentens begäran. LA Travel kontaktades 

via deras mail som fanns på företagets hemsida. Efter det skickades 23 intervjufrågor, samt 

skickades även följdfrågor utifrån respondentens svar. Intervjuerna med lokalbefolkningen 

genomfördes i Mall Of Scandinavia eftersom det ligger geografiskt beläget i Solna samt 

precis intill arenan, vilket gjorde det enklare för respondenterna att ta sig till platsen. 14 

frågor ställdes till respondenterna med följdfrågor vid relevans. När det kom till 

respondentgruppen fotbollsresenärer var mötesplatserna på olika platser, antingen hos någon 

av undersökarna, Mall Of Scandinavia eller på ett cafe i Stockholm City. De olika platserna 

berodde på vart respondenterna kunde mötas eller kände sig mest bekväma med. De fick 23 

frågor ställda samt följdfrågor om det fanns relevans för undersökningen. Sedan när 

personerna som har arbetat på Friends Arena skulle intervjuas möttes intervjuarna och 

respondenterna på ett cafe i Stockholms City. Intervjun med respondenten som arbetar på 

Friends Arena var mötesplatsen i arenan där vi fick besöka en av logerna och genomföra 

intervjun. För den här respondentgruppen ställdes 14 intervjufrågor. Alla intervjuer spelades 

in för att sedan kunna transkribera respondenternas exakta information. 

 

En deltagande observation har valts att genomföras på en fotbollsmatch och detta för att 

kunna integrerar, uppleva och få en djupare förståelse av hur ett sådant event går till. Innan 

observationen diskuterades det mellan undersökarna hur metoden skulle genomföras. Det 

bestämdes i förväg att en högriskmatch skulle observeras för att kunna samla in så mycket 

information som möjligt om sociala konflikter som kan ske. Observationen genomfördes den 

17 april då AIK Fotboll och Hammarby Fotboll möttes på Friends Arena. Innan evenemanget 

planerades det även att besöka den närliggande gallerian Mall Of Scandinavia för att kunna se 

hur supportrar integrerar med varandra samt med lokalbefolkningen. Efter observationen var 

genomförd samlades intrycken från fotbollsevenemanget in och skrevs ner i srifktform. Med 

denna typ av metod anses det att det kommer att gynna undersökningen då det går att relatera 

till och ha egna erfarenheter utifrån det som undersökts. Samtidigt kommer det att bidra med 

en bättre förståelse av hur ett fotbollsevenemang går till, hur den är arrangerad och hur 

aktörerna upplever och integrerar med varandra.  

2.3.1. Urval 

Respondenterna som har valts att intervjuas är som tidigare nämnt fotbollsresenärer, 

lokalbefolkning kring Friends Arena, en researrangör samt anställda på Friends Arena. 

Respondenterna har valts för att få en förståelse om fotbollsturismen utifrån alla aktörers och 

individers perspektiv. Fotbollsresenärernas krav var att  de måste ha rest till ett annat land 

eller i en annan stad i Sverige, samt att de ska ha övernattat på destinationen minst en natt. 

Lokalbefolkningens urval utgick från att de skulle vara bofasta i Solna i närheten av Friends 

Arena. Kraven som ställdes för de anställda inom evenemang var att de antingen arbetar eller 

har arbetat på Friends Arena. Detta för att undersökningen fokuserar på det området. Urvalet 

från researrangören var att företaget arbetar med försäljning med fotbollsresor.  
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2.4. Etisk värdering 

De forskningsetiska principerna består av fyra individskyddskrav som finns för att kunna 

vägleda forskaren om vad som är tillåtet samt agera som individskydd för respondenterna. 

Samtidigt ska dessa minska konflikter och istället bidra till ett ömsesidigt förhållande mellan 

parterna (Vetenskapsrådet, 2002). De grundläggande individskyddskraven kan kategoriseras i 

fyra allmänna huvudkrav. Dessa är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informationskravet - Forskaren ska informera undersökningsdeltagarna om vad 

undersökningen handlar om, dess syfte och vad den går ut på. Det ska även upplysas om att 

deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 

2002).  

 

Samtyckeskravet - Deltagare i en undersökning har rätt att själva välja om de vill medverka 

eller inte. I vissa fall, om deltagarna är under 18 år, krävs det ett intyg från vårdnadshavare 

som ett godkännande att personen kan delta. Detta krävs speciellt om undersökningen är av 

ett känsligt ämne (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Konfidentialitetskravet - Uppgifter som berör de deltagande i en undersökning ska ge största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska bevaras på ett sätt att inte oberörda parter 

kan ta del av informationen (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Nyttjandekravet - Uppgifter som insamlas av enskilda personer får endast användas i 

undersökningens syfte och forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Ryen (2004) menar att etiska värderingar är väsentliga att ta hänsyn till när en undersökning 

ska göras. Det rör sig om skydd för individen och att personen inte får utsättas för 

manipulering eller på något annat sätt fara illa under datainsamlingen. Ryen (2004) påpekar 

även att individens samtycke, konfidentialitet och tillit är viktiga aspekter som en forskare 

måste ta hänsyn till. Konfidentialitet och tillit är något som forskaren främst måste lägga stor 

vikt på. För att respondenten ska känna trygghet med forskaren och veta i förväg att han/hon 

kan välja att vara anonym samt att personens privatliv och identitet inte kommer att 

missbrukas på något vis. Samtidigt är viktigt att informera respondenten att att det insamlade 

materialet används endast i undersökningens syfte och att personen har rätt att avbryta 

intervjun närsomhelst (Ryen, 2004: 155-157).  

 

De etiska värderingarna har tagits i åtanke då varje respondent har fått frågan innan intervjun 

om han/hon vill medverka i undersökningen. Personerna har även fått frågan om intervjun får 

spelas in samt om personen vill vara anonym. Respondenterna har även informerats om att de 

endast deltar i forskningsändamål och deras personliga uppgifter inte kommer missbrukas i 

ett annat syfte. Detta gjordes för att visa tillit till respondenterna samt att de ska känna tillit 

till oss som forskare. Varje respondent fick i början av intervjun frågan om vi fick använda 

oss av deras namn i studien. Förnamn kommer därför under empirin och resterande delar 



 

12 

redovisas samt hänvisas deras ålder i källorna. Eftersom de flesta av respondenterna endast 

ville att deras förnamn skulle vara med i studien. Ett fåtal av respondenterna valde att byta ut 

sina namn till något annat för att de ville skydda sin identitet. 

2.5. Källkritik  

Forskningen utgår endast från en kvalitativ forskning som tidigare nämnt i form av intervjuer 

och observationer. Det negativa med att endast använda sig av den formen är att lika många 

svar inte kan samlas in som i den kvantitativa metod formen. Under den metodformen går det 

att samla in fler svar som däremot är mer övergripande (Bryman, 2016, s 40). Eftersom vi vill 

samla in data som är fördjupande och specifik, har vi valt att använda oss av den kvalitativa 

metodformen, eftersom den är mer fördjupande (Eisenhardt & Graebner, 2007: 27-30). 

 

Ett annat perspektiv att tänka utifrån är rumsavgränsningen, där varje undersökning har en 

avgränsning till ett viss tid och rum. Med detta menas att forskningen kan utvidgas samt 

avgränsas beroende på vilken studie som pågår. Ett till viktigt perspektiv att utgå ifrån är att 

ställa sig kritiskt mot identifikationen av aktörer i en teori, som exempelvis ur vilken 

synvinkel sker undersökningen samt vilka får sin röst hörd och vilka inte (Eriksson & 

Hultman, 2014: 77-78). Därmed har även ett kritiskt öga ställs mot de svaren som har samlats 

in från de anställda inom Friends Arena och fotbollsarragören. Det har tagits i åtanke att deras 

svar kan vara förfinade och baserade som ett marknadsföringssyfte. 

 

Något annat som har tagits i åtanke är att svaren möjligtvis skulle kunna se annorlunda ut om 

vi hade kunnat intervjuat personer som bor kring en arena på en annan destination än 

Stockholm. Eftersom det hade varit tidskrävande och omfattande att intervjua personer i ett 

annat land utgår undersökningen utifrån Friends Arena som geografiskt beläget ligger i 

Sverige, Stockholm.  

2.6. Analysmetod 

Till undersökningen har en kvalitativ analysmetod valts att genomföras. Lantz (2007) menar 

att en kvalitativ analys är mer än en beskrivning av den insamlade datan. Att sammanfatta 

vad olika individer uttrycker är inte att genomföra en analys. Kvalitativ analysmetod syftar på 

att göra en koppling mellan teori och empiri. Ambitionen är att söka förståelse av fenomenet 

som undersöks genom att tillämpa teoretiska valda begrepp och applicera det på vad som har 

sagts. Giltigheten för undersökningen framträder när ett mönster ses mellan den insamlade 

datan och teorin. Lantz (2007) menar att mönstret framträder när abstrakta teoretiska begrepp 

appliceras på det som respondenten har sagt (Lantz, 2007: 99-100). 

 

Hjerm et. Al (2010) menar att en tematisk analys är en kvalitativ analysprocess där det 

insamlade materialet bryts ned i koder och sedan kategoriseras i olika teman. Som sedan 

presenteras i analysen. Genom att använda sig av den här typen av analysmetod kan forskaren 

se ett mönster mellan den insamlade datan samt se vilka bitar som integrerar med varandra, 

vilket även underlättar analysprocessen för forskaren (Hjerm et. al, 2010: 86-96). 
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Den här studien genomförs av intervjuer och observationer med utgångspunkten i en 

kvalitativ metod. Därav har den här typen av analysmetod valts att genomföras. Analysmetod 

anses kunna nå ett trovärdig resultat samt genom att kunna se mönster mellan teoretiska 

begrepp och det valda fenomenet, kunna bidra med en tillförlitlig analys. Genom att applicera 

teoretiska begrepp på det som respondenter har uttalat, kan det ses en koppling mellan dessa 

och därav kan en analys genomföras. Därför har denna typ av analysmetod valts för 

undersökningen.  

2.7 Validitet 

Lantz (2007) menar att det finns ett krav på att resultatet i en undersökning måste vara giltig 

och det kallas för validitet (Lantz, 2007: 10). Lantz (2007) påpekar att om intervjuer används 

som en forskningsmetod, kan forskaren inte förlitar sig helt på informanternas svar. Vilket 

inte därmed alltid kan gynna en undersökning, då det finns en risk att informanterna inte talar 

sanning ut till fullo (Lantz, 2007: 10-13). Den här studien utgår ifrån intervjuer med 

fotbollsresenärer, lokalbefolkningen samt anställda på Friends Arena och en fotbollsarrangör. 

Det går att ställa sig kritiskt mot de svaren som har fåtts av anställda på Friends Arena och 

fotbollsarrangören, då svaren kan vara till ett marknadsföringssyfte. Därmed går det att 

ifrågasätta deras validitet.  

2.7 Reliabilitet 

Med reliabilitet mäts det tillförlitlighet i en undersökning. Lantz (2007) menar att det är ett 

krav som ställs på metoden och att den måste frambringa tillförlitliga svar (Lantz, 2007: 10).  

Reliabilitet i den här undersökningen går att uppnå framförallt med de svar från 

fotbollsresenärer och lokalbefolkningen kring Friends Arenan. Problematiken med reliabilitet 

blir med de svaren som har insamlats utifrån de anställda på Friends Arenan och 

fotbollsarrangören. Detta på grund av att svaren kan vara förfinade då de representerar ett 

företag. Vilket gör att reliabiliteten kan ses med ett kritiskt öga.  
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3. Teori 

Teori avsnittet är uppdelat i två delar, först kommer tidigare forskning tas upp i 3.2 sedan 

kommer den faktiska teorin under 3.3. Innan det kommer begreppet hållbar utveckling 

definieras under 3.1 för att få en enklare förståelse för hållbar turismutveckling under 

delkapitlet 3.3. Kapitel 3.2 kommer befintlig forskning om ämnet presenteras såsom 

fotbollsturism, sportturism i sin helhet och evenemang. Kapitlet presenteras för att få en 

uppfattning av vad som redan har undersökt inom ämnet samt att skapa inspiration för 

forskningen. Under delkapitel 3.3 kommer den huvudsakliga teorin beskrivas vilket berör 

sportturisters motivation samt deras upplevelse i sin helhet. Teorin kommer också beröra 

begreppet hållbar tursimutveckling, samt hur evenemang skapas, sker och hur hållbara de är. 

I slutet av kapitlet relateras det hur teorin kopplas till studien.   

3.1. Definition av hållbar utveckling 

I det här kapitlet kommer hållbar utveckling definieras med dess tre aspekter för att få en 

bättre förståelse för begreppet som diskuteras inom hållbar turismutveckling som är själva 

teorin. Hållbar utveckling bygger på tre aspekter som är sociala, ekologiska samt 

ekonomiska, där grunden är helhetssynen, dialog och kritiskt tänkande (Persson & Persson 

2015: 7). Hållbar utveckling är en process som kräver kunskap, kompromisser, arbete samt 

viljan att en förändring ska ske (Persson & Persson, 2015: 8). Brundtlandkommissionen 

fastställde en definition som ofta används inom begreppet 1987: 

 

“En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

förutsättningarna för kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

(Persson & Persson, 2015: 7) 

 

Persson & Persson (2015) beskriver att utifrån definitionen kan normer skapas som har 

förmånen att kunna bevara människans miljö, hälsa och levnadsstandard utan att resurser 

behöver förbrukas. Det är viktigt att bevara och vårda jordens resurser som redan finns, 

såsom stadsdelen, närmiljön och landsbygden, vilket ska ske utifrån de tre perspektiven 

(Persson & Persson, 2015: 7).  

 

 
 

Figur 1: Modellen av hållbar utveckling över tre dimensioner (Hållbar utveckling, 2017).  
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Hållbar utveckling kan ha ett samband på två olika vis, antingen att perspektiven överlappar 

varandra och går ihop, eller att perspektiven är i en hierarkisk ordning där den ekologiska 

dimensionen är central och är en förutsättning för sociala och ekonomiska hållbarheten. 

Dessa perspektiv är också beroende av varandra eftersom den sociala hållbarheten även ligger 

i grund för den ekonomiska hållbarheten. (Hållbar utveckling, 2017).  

 

Ekologisk hållbarhet 

Den ekologiska hållbarheten inkluderar det som har med jordens ekosystem att göra. Dessa 

dimensioner är vatten, luft, land, biodiversitet och ekosystemtjänster. Inom den ekonomiska 

hållbarhet går den att definiera väl till skillnad från ekonomiska och sociala. Skapandet av 

varor och tjänster får inte försvåra för ekosystemet, naturen måste av sig själv hinna återskapa 

resurser. Inom den ekologiska hållbarheten kan även människors hälsa inkluderas genom att 

de kan påverkas av föroreningar, buller med mera (Hållbar utveckling, 2017).  

 

Ekonomisk hållbarhet 

Den ekonomiska hållbarheten innehåller två definitioner, den första uppfattas som att den  

ekonomiska utvecklingen inte har en negativ påverkan på ekologiska och sociala 

hållbarheten. Ökningen av ekonomiskt kapital sker inte på bekostnad på de andra 

hållbarhetsperspektiven. Den andra definitionen värderas både ekonomisk hållbarhet och 

ekonomisk tillväxt lika högt. Kapitalet kan då ske på bekostnad av en minskning på utbud 

inom de andra perspektiven, såsom ekosystemtjänster, naturresurser och välfärd.  

Ekonomiska hållbarheten är strukturer som skapas av människan, därför går det att stödja 

perspektivet utifrån en hållbar utveckling (Hållbar utveckling, 2017).  

 

Social hållbarhet 

Den sociala hållbarheten som den här undersökningen kommer fördjupas inom, fokuserar på 

individen. Perspektivet innefattar individens behov, såsom psykologiska och fysiologiska, 

samt individens mål och/eller drömmar. Det är viktigt att jordens och människans behov kan 

uppfyllas från en global nivå. Inom processen är makt, rättvisa, rättigheter och tillit centrala 

begrepp för att kunna hänvisa till mänskliga mönster, vilket leder till att det möjliggör att 

uppnå målet (Hållbar utveckling, 2017).  

 

För att kunna mäta välstånd och utveckling som är det primära för den sociala hållbarheten, 

har indikatorsystemet utvecklats. Systemet har bland annat momenten globala mål för 

hållbar utveckling, Human Development Index och Happy Planet Index. Det först momentet 

rör de 17 globala mål inom den hållbara utvecklingen, med ett ständigt arbete att målen ska 

uppfyllas 2030. Det andra momenten Human Development Index rör välfärd i formerna av 

köpkraft och bruttonationalinkomst. Det tredje momentet som är Happy Planet Index är ett 

index som är socio-ekologiskt som grundas på statistik inom upplevt välmående, förväntad 

livslängd och dess ekologiska fotavtryck. Indikatorsystemens nackdelar är dock att den endast 

beskriver de perspektiv och som har inkluderats och kvantifieras, de som exluderas nämns 

sällan och blir därför döljt (Hållbar utveckling, 2017).  
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Gulliksson och Holmgren (2015) definierar social hållbarhet genom att ett samhälle är 

jämlikt, rättvist, inkluderande samt demokratiskt. Att en rimlig livskvalite garanteras för 

nuvarande samt kommande generationer. Författarna beskriver att om medborgarna inte litar 

på de som bestämmer, vilket ingår i den sociala dimensionen, kommer varken ekologiska 

eller ekonomiska hållbarhetsaspekterna fungera (Gulliksson & Holmgren, 2015: 69). Olsson 

(2012) tar upp begreppet välfärdsperspektivet, där befolkningen ska ha en trivsam miljö, 

fördelaktig levnadsstandard samt att fördelningen av livets goda ska vara hyfsat rättvis. Oftast 

när välfärd beskrivs menas det att individen har ett behov att ha goda möjligheter såsom 

utbildningsmöjligheter, arbete, inkomst och bostad. Olsson (2012) menar att rättvisa är en 

viktig aspekt i människans liv, i alla fall att den är någorlunda rättvis. Människor vill kunna 

leva med ett bra välmående utan att de ska vara rädda att förlora exempelvis sitt jobb och 

därmed möjligtvis sin bostad. Om välfärden hotas eller inte tillfredsställs på ett sådant sätt 

kan det leda till konflikter, uppror, samhällelig oro och så vidare (Olsson, 2012: 3). Om 

samhället inte är rättvist och samhället har begränsad ojämlikhet har den en bättre funktion än 

dem som har en stark ojämlikhet. Vilket har en stark relation till människors välbefinnande, 

hälsa, psykisk ohälsa och livslängd. Det vill säga att välfärd har en stark relation till 

samhällsoro, samt att om välfärden är relativt rättvist har den ett starkare samband till den 

sociala hållbarheten (Olsson, 2012: 3-4).  

3.2 Tidigare Forskning 

3.2.1. Fotbollsturneringar  

Turneringar är utformade för att locka till sig sportdeltagare till en destination vilket har blivit 

betydande inom turismnäringen. I sin avhandling Sport Tourism as the celebration of 

subculture (1998) undersöker författarna deltagarnas motiv för att resa och delta inom 

kvinnornas fotbollsturnering. I undersökningen är det fotbollsturneringar i damlag som står i 

fokus och heter Key West Women’s Flag Football Tournament och ägde rum mellan 1993-

1995 i USA (Chalip & Green, 1998: 277).  

 

Det som visade sig vara väsentligt inom turneringarna var att en form av gemenskap uppstod 

när de kvinnliga deltagarna kunde integrera med sina supportrar. Vilket framgick som något 

magisk och därav skapades en känsla av gemenskap. Författarna menar att det är en faktor 

som motiverar deltagarna att spela fotboll (Chalip & Green, 1998: 283). Författarna menar 

även att turistbeteende går utifrån två aspekter; sökande och flykt. Sökandet efter något nytt 

och flykt från vardagen. Vilket stämmer överens med de kvinnliga deltagarna då de sökte sig 

till nya utmaningar samt flydde från verkligheten som väntade hemma. Något annat som 

författarna menar är väsentligt att förstå är förutom själva aktiviteten som en turist utför på en 

destination (som i det här fallet är fotboll) är interaktionen och gemenskapen med andra 

människor som tillhör samma grupp, det primära motivet som avgör individens resebeslut. 

Känslan av en gemensam identitet är det som lockar turister, som även visades sig vara i 

denna undersökning också (Chalip & Green, 1998: 286).  



 

17 

3.2.2. Fotboll och huliganism 

Idag anses fotboll vara världens mest populäraste sport som lockar till sig både inhemska 

samt internationella besökare till olika destinationer. I samband med fotboll, väcktes även 

huliganism till liv som även pågår idag (svt, 2014). 

 

Det var i England under medeltiden som den moderna fotbollen tog form, där två två grupper 

som var rivaler i samhället möttes i en fotbollsmatch. Under perioden var det mesta tillåtet för 

de olika supportrarna; stora mängder av alkoholkonsumtion, öppna slagsmål och 

myndigheterna försökte ständigt avbryta spelet. Större supporterklubbar började utvecklas 

mer under slutet av 1800 - talet då fotboll blev en professionell sport. Redan då förekom det 

våld mellan de olika supportrarna men skillnaden var att de inte slog mot varandra, våldet var 

mer inriktad mot det som skedde på planen. Det var mer domaren som blev attackerad och 

matcherna samt arenan fick stängas ned på grund av bråk och ovårdat språk (svt, 2014). 

 

Under 1960-talet växte välfärdssamhället som bidrog i sin tur att en ny form av supportrar 

växte fram. Med välfärdssamhällets framväxt växte den ekonomiska aspekten i England 

vilket möjliggjorde att individer kunde resa mer till bortamatcher, framförallt ungdomar. 

Supportersånger började utvecklas och supporterkulturen växte alltmer där individer bland 

annat började vistats på läktare med smällare, banderoller, fyrverkerier och färgade 

halsdukar. Med supportersånger och halsdukar skapades en känsla av tillhörighet och 

gemenskap, något som inte var lika starkt innan. Vissa av supportergrupperna utvecklades till 

som vi idag kallar för huliganer. Dessa var mer intresserade av slagsmål och uppgörelser 

mellan supportrarna än själva fotbollsmatchen. 1960-talets frihetsorienterade utveckling var 

på många sätt positiv men den bar med sig en negativ sida då individer fick en frihetskänsla 

där alla typer av beteenden var tillåtna. Vilket bidrog till att huliganism kunde få större 

utrymme (svt, 2014). 

 

Den mest våldsamma huliganismen uppstod under 1980-talet i England och i Sverige under 

1990-talet. Vilket uppstod när poliserna fick mer kontroll över arenorna. Då säkerhet blev 

större på arenorna, organiserades våldet utanför arenaområdet och så kallade firmor av 

våldssupporters tog form och anordnade stora slagsmål på platser som inte poliser inte kände 

till (svt, 2014). Huliganism finns även idag och enligt idrottsforskaren Torbjörn Andersson 

har den lämnat arenan och fotbollen. Därmed tycker han att poliser borde öka säkerhet och 

utveckla högre straff (svt, 2014).  
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3.2.3. Evenemang 

Turism och resande idag har blivit alltmer populärt bland resenärer. Turismsektorn växer 

kontinuerligt och det är många aspekter som bidrar till att sektorn har fortsatt att öka. I sin 

avhandling “The impact of mega-sports events on tourist arrivals” (2011) undersöker 

författarna om evengemang, bland annat sportrelaterade evengemang, bidrar till en ökning av 

besöksnäringen på en destination. Sportturism har ökat de senaste decennierna och detta har i 

sin tur bidragit till att event inom sportrelaterade aktiviteter har ökat i samma takt, framförallt 

mega-events (Fourie & Santana-Gallego, 2011: 1365).  

Syftet med undersökningen var att studera vilka effekter ett mega-event, såsom Olympiska 

spelen eller FIFA World Cup har på respektive destination samt om besöksnäringen ökar på 

destinationen när evengemanget äger rum. Det som framkom tydligt i undersökning var att 

besöksnäringen ökade med 8% när ett mega event anordnades. Det som även framkom var att 

besöksantalet varierade beroende på vilket event som var aktuellt. Författarna menar att de 

stora sportevenemangen bidrog till en mer ökad besöksnäring än de mindre. Samtidigt beror 

det även på själva destinationen. Författarna menar att de destinationer som redan har en 

etablerad och säker besöksnäring, har större möjlighet att öka ännu mer genom att anordna 

stora sportrelaterade evenemang. Det som framkom som positivt utifrån denna undersökning 

var att mega-event gynnar destinationen då de bidrar till en ökning av besökare, vilket i sin 

tur bidrar till en utveckling av destinationens turistnäring samt en ekonomisk vinning (Fourie 

& Santana-Gallego, 2011: 1369).  

I sin artikel “Han sätter fingret på turismens osynliga vinster och kostnader” (2015) påpekar 

Lundberg att om en destination ska upprätthålla en hållbar besöksnäring är det viktigt att ha 

hänsyn till de sociala dimensionerna i samhället, speciellt när det kommer till evengemang på 

en destination. Lundberg (2015) menar att evengemang skapar både positiva och negativa 

effekter på lokalbefolkningen, något som man måste ta hänsyn till. De positiva effekterna 

uppstår då det kan vara glädje att visa upp ett evengemang och visa landets stolthet. Dock, de 

negativa effekterna som skapas är oroligheter för ökade konflikter samt berusning bland 

människorna. Lundberg (2015) menar även om en destinations ekonomiska tillväxt ökar när 

ett evengemang hålls, är de sociokulturella värden lika viktiga, speciellt när det kommer till 

lokalbefolkningen. Genom att utvärdera deras attityder och åsikter till ökad besöksantal kan 

destinationen bevara och utveckla en social hållbarhet (Handelshögskolan, 2015) 
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3.3. Centrala teorier 

3.3.1. Motivation och behov 

Sportturism idag är en global och växande industri som har kommit att fungera som opium 

för en mängd av individer. Sport är idag en viktig bidragsgivare till turistnäringen och har ett 

stort inflytande och betydelse inom den sociala aspekten. Varför människor väljer att utöva 

sportturism beror på olika syften och motivationer som individer har. Huggins (2013) menar 

att sportturister idag har fallit i ett antal kategorier där han beskriver syfte och motivation för 

varje grupp. Den första gruppen av individer ingår i kategorin “De starka”. Dessa utgörs av 

människor vars resa är utanför deras hemregion och det främsta motivet är just själva sporten. 

Syftet med deras resa är antingen för att de ska delta i ett sportevent eller observera 

sporteventet för att därmed förbättra sina egna färdigheter. Kategorin utgörs av människor 

som har sport som yrke och har det som syfte för resan. De ingår i gruppen “turister” då de 

reser utanför sin hemregion. Som en underkategori till denna grupp, beskriver författaren de 

grupp av människor som reser till sportevent för arbetetssyften. Till exempel journalister, 

fotografer, ljudtekniker, idrottspsykologer, sjukvårdspersonal och mediarepresentanter. Sedan 

finns det en grupp av individer som reser för själva upplevelsen av ett sportevent. Dessa är 

främst supportrar men även släkt och vänner. Motivationen är att uppleva själva sporten på 

den valda destinationen. Den andra gruppen av individer ingår i kategorin “De mjukare” 

sportturisterna. Deras primära motiv är semester och de kan passivt utöva någon form av 

sport om det finns i närområdet (Huggins, 2013: 109).  

 

Hudson (2003) menar att syftet med resandet generellt är en kombination av sökande och 

flykt. Sökandet efter något nytt och flykt från det vardagliga livet. För sportturister kan 

motivationen för resandet ses utifrån två dimensioner. Genom att resa utanför sina 

landsgränser och uppleva ett sportevent, tillfredställs olika behov hos resenären. Förutom att 

resenären kommer bort från vardagen och söker något nytt, upplever han/hon något unikt på 

platsen. Då resan blir en form av något annorlunda utanför vardagen, menar Hudson (2003) 

att det bidrar till ett annat betende hos resenärerna. Genom att fly från sitt vardagliga liv, flyr 

man även ifrån sitt vanliga betende och kommer in i en frizons känsla. Olympiska spelen är 

ett sportevent som inte händer varje dag. Vilket bidrar till att resenärerna upplever en one-in-

a-life-time upplevelse och kan därmed släppa loss på sina känslor. En annan motivation för 

sportturister är att känna gemenskapen och tillhörighet med andra resenärer, eftersom det kan 

vara en viktig faktor när resan till en destination bestäms för att uppleva ett sportevengemang 

(Hudson, 2003: 55-56).  

 

Maslows behovstrappa 

Maslows behovstrappa är en förklaringsmodell som presenterades av den amerikanska 

psykologen Abraham Maslow 1943. Modellen förklarar hur människor prioriterar sina behov 

och grundar sig på fem steg, där de första behoven måste vara tillfredsställda för att de andra 

stegen ska kunna uppfyllas. De fem grundläggande behoven illustreras i figuren nedanför.  
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Figur 2, Egen illustration av Maslows behovstrappa.  

 

Det första behovet fysiologiska behov består av de grundläggande behoven som varje individ 

har. Det rör sig om mat, vatten, sömn och värme. Risken finns att om inte behoven 

tillgodoses kan en individ bli sjuk, irriterad samt kan känna obehag. Det är ytterst viktigt att 

behovet tillfredsställs för att de resterande ska ha samma positiva effekt. Det andra behovet 

trygghetsbehovet syftar på de aspekter som en individ behöver för att känna sig trygg i sin 

miljö. Här rör det sig om säkerhet, fred, struktur och stabilitet i den miljön som individen är 

geografiskt belägen i. Det tredje behovet gemenskap syftar på de sociala aspekterna i 

individens liv. Det handlar om vänskap, förhållande och familj. Genom att känna sig 

tillfredsställs av sin partner och känna kärlek samt samhörighet med sina vänner eller familj, 

kan det här behovet uppnås. Det fjärde behovet uppskattning kan delas in i två kategorier. Det 

ena syftar på personens inre självkänsla. Här menas det att individen känner sig trygg i sig 

själv och sin egen kompetens. Den andra kategorin utgörs av personens yttre, där 

uppmärksamhet från andra och uppmuntran från andra kan stärka personens ego. Det sista 

behovet, behov av självförverkligande,syftar på att om alla behoven har tillfredsställs kan en 

individ utvecklas ännu mer som person. Detta kan göras exempelvis genom utbildning eller 

engagemang inom olika områden (Maslow, 1943: 372-395).  

3.2.2. Sportturism och upplevelser 

Något som sport och turism har gemensamt är att de erbjuder sina resenärer en upplevelse. I 

dagens samhälle vill resenären inte bara resa till en destination utan idag strävas det att 

uppleva och se något utanför sin vanliga omgivning. I det här fallet går det därför att koppla 

sport och turism då många resenärer väljer att resa till en vald destination för att uppleva ett 

sportevent. Shipway och Stevenson (2012) menar att det primära som lockar resenärer att 

resa till en destination för att uppleva ett sportevent är interaktionen samt gemenskapen som 

uppstår med andra turister som vistas på samma plats. Upplevelsen lockar till sig resenärer, 
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som upplever gemenskap och identitet med andra. Vidare kan upplevelsen betraktas som 

subjektiv och emotionell, laddad med symbolisk mening. Upplevelsen av själva destinationen 

i sig och dess invånare hamnar i skuggan, det är istället interaktionen med andra som står i 

fokus (Shipway & Stevenson, 2012: 81).  

 

Gammon och Robinson (2003) påpekar att sportturism är en förening där sport och turism 

integrerar med varandra. Därav är det väsentligt att kunna identifiera vilka sportturisterna 

egentligen är och därmed har det skapas två kategorier utifrån detta; hard- och soft 

definitioner på sportturister (Gammon & Robinson, 2003: 21). En modell som heter “A 

consumer classification of sport and tourism” har skapats för att illustrera personer som 

kategoriseras som sportturister och som  genomför en resa utifrån ett sportrelated syfte 

(Gammon & Robinson, 2003: 22).  

 
Figur 3 A consumer classification of sport and tourism (Gammon & Robinson, 2003: 23) 

 

Modellen är indelad i två grenar; sport och turism där varje gren består av Hard och Soft 

definitioner av sportturister. Inom den första grenen, sportturismen, definieras Hard-  

turisterna som de individer som passivt eller aktivt deltar inom ett sportevent. Soft- 

definitionen av turisterna har samma syfte med resan, dock dessa är mer intresserad av det 

som händer runt omkring ett sportevent på destinationen (Gammon & Robinson, 2003: 23).  

Inom den andra grenen, turismporten, definieras Hard- turisterna som de individer som reser 

för att uppleva ett sportevengemang på plats. Syftet med deras resa är att vara en del av 

atmosfären och uppleva ett sportevent på plats, inte att delta inom en sportaktivitet. Resenärer 

som definieras som Soft turister i denna gren är de personer som reser till en destination där 

ett sportevengemang råkar ske. I det här fall blir det en tillfällighet att de befinner sig på en 

destination där ett sådant typ av evenemang äger rum (Gammon & Robinson, 2003: 24). 
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Mossberg (2010) menar att begreppet “upplevelse” handlar främst om att beröra individens 

emotionella känslor, såsom smak, känsla, ljud och syn. Skillnaden mellan tjänster och 

upplevelse är att tjänster är fokuserade på resultatet medan upplevelsen däremot är fokuserad 

på konsumtionen och det som händer runtomkring. Exempelvis, när en kund köper en tjänst 

får kunden en rad opåtagliga aktiviteter som utförs för kundens räkning. Vid en upplevelse 

däremot betalar kunden för att spendera tid för att njuta av en rad minnesrika händelser som 

ett företag erbjuder. Det är erbjudandet av upplevelsen som är således minnesvärt och själva 

upplevelsen förstärks om den berör kunden på ett personligt sätt (Mossberg, 2010: 13-14).  

Mossberg (2010) beskriver upplevelse som en euforisk känsla. Det handlar om att kunder 

söker sig bort från vardagen för att uppleva något nytt. Författaren menar att många 

upplevelser uppstår på grund av en hedonistisk längtan att skämma bort sig själv, att ge efter 

begär och att lämna vardagen (Mossberg, 2010: 14). 

 

Upplevelserummet 

Mossberg (2010) beskriver upplevelserummet som en fysisk omgivning där en tjänst 

produceras, levereras och konsumeras på plats. Hon pratar om permanenta och icke-

permanenta upplevelserum. Med den förstnämnda menas det att ett upplevelserum redan 

finns på en plats. Exempelvis kan en skapad arena för idrott betraktas som ett permanent 

upplevelserum. Likaså kyrkor, museer, teatrar, biografer och hotell rankas in i denna 

kategori. Icke-permanenta upplevelserum är till exempel tillfälliga utställningshallar, 

festivaltält och sportanläggningar som monteras när ett event ska äga rum. I det här 

upplevelserummet ingår personalen, kunden samt interaktionen med andra kunder som vistas 

på plats (Mossberg, 2010: 113-118).  

 
Figur 4: Kundens interaktion med upplevelserummet (Mossberg, 2010: 110).  

 

Hur ett upplevelserum betraktas av en individ kan bero på många faktorer; kundens 

nuvarande tillstånd/humör, servicen av personalen i upplevelserummet, logistiken samt 

beteende av andra kunder runtomkring. Vid många upplevelser spelar omgivningen en stor 

roll vilket kan i sin tur resultera bra/mindre bra upplevelse. Mossberg (2010) menar att andra 

kunder kan både vara en glädje och en plåga. När en kund upplever något gör han/hon det 
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tillsammans med andra människor och den sociala gemenskapen kan spela en stor roll. 

Upplevelsen av en viss händelse kan vara tillfredsställande och förstärkas om interaktionen 

med andra människor är positiv och en känsla av gemenskap uppstår. Samtidigt kan missnöje 

uppstå då olika kunder med olika behov och intresse vistas i samma upplevelserum 

(Mossberg, 2010: 143-144).  

3.3.3. Hållbar turismutveckling  

Hall (2007) förklarar att det finns en skillnad mellan hållbar utveckling och hållbar 

turismutveckling, vilket är begreppens olika skalor. Begreppet hållbar utveckling berör 

interaktionen mellan människan och jordens miljö, medan hållbar turismutveckling berör 

endast turismsektorn samt dess påverkan på de tre dimensionerna (Hall, 2007: 27). UNWTO 

framställde den första definitionen av hållbar turism 1995, vilket uppgraderades 2005:  

 

         “ urism som leder till förvaltning av alla 

områden  på ett sådant sätt  att de ekonomiska  sociala och miljömässiga behov uppfylls med 

kulturell integration  ekologiska processer  biologisk mångfald och stödja utvecklingen av 

samhällen” (UNWTO, 2013: 17). 

 

Turismen ska inte betraktas som ett separat element, utan att istället ska turismsektorn vara 

ett villkor som ska arbetas för att blir mer hållbar (UNWTO, 2013: 17). Cooper (2012) menar 

däremot att hållbar turismutveckling är ett komplext fenomen, definitionen berör ett flertal 

delar som måste beaktas. För att stabilitet ska skapas måste både samhälle och natur 

samverka på ett hållbart vis (Cooper, 2012: 23).   

 

Bohlin & Böhn (2012) förklarar att ökad turism kan leda till att lokalbefolkningen känner sig 

uteslutna. Besökarna på destinationen kan ha större ekonomiska resurser vilket exempelvis 

kan leda till att fastighetspriserna på destinationen kan öka. Den sociala dimensionen berör 

även människans arv som har en viktig del inom turismnäringen. Från The grand tour under 

1600-talet har det uppmärksammats att besökare är nyfikna på kulturellaaspekter. Det ses 

som en attraktion att få möta lokalbefolkningen samt att få se deras vardag (Bohlin & Böhn, 

2012: 79 - 82). Cooper (2012) förklarar däremot att detta kan vara en nackdel för 

destinationen eftersom förändringar kan ske i destinationens kultur. Ett exempel är att 

lokalbefolkningen kan tillmötesgå turisterna på ett negativt sätt (Cooper, 2012: 110).  

 

Begreppet hållbar turism innebär att värddestionationens behov ska mötas i form av att kunna 

erbjuda högre levnadsnivå för destinationens lokalbefolkning. Turisternas behov ska 

tillfredsställas samtidigt som destinationens miljö ska skyddas. Om dessa aspekter möjliggörs 

är turismen hållbar (Liu, 2003: 460). Liu (2003) hävdar att det finns många forskare som 

uppmuntrar till alternativ turism, ekoturism, mjuk turism, ansvarsfull turism och 

samhällsbaserad turism, vilket sägs vara vägen till en hållbar turismutveckling. Liu (2003) 

menar även att detta är naivt eftersom erfarenheter visar att verksamheter inte följer 

principerna för en hållbar turism, även att dessa former av turism kan medföra en växande 

turistindustri på ett hållbart sätt runt om i världen (Liu, 2003: 461).  
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Weaver (2014) diskuterar även fenomenet hållbar turismutveckling, där begreppet innebär att 

resurser inte får förstöra eller försvåra för de framtida generationerna. Hållbarhet innefattar 

som tidigare nämnt ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter där målet är att minimera 

dess kostnader och samtidigt maximera dess vinster och förmåner (Weaver, 2014: 524). 

Aspekterna kritiseras däremot eftersom de kan konkurrera varandra istället för att balanseras 

tillsammans. Flertal verksamheter och arrangemang som anses vara hållbara följer inte 

principerna för att främja de tre aspekterna. Det kan leda till att läckage skapas inom turismen 

såsom prisökning i det lokala samhället (Schloegel, 2007: 250).   

3.3.4. Evenemang  

Event är en händelse som händer under en viss tid och på en bestämd plats. Den består av 

flera komponenter och aktörer som hjälper till att eventet ska designas, genomföras och vara 

funktionell för dess besökare (BusinessDictionary, 2017).  

 

Van der Wagen (2001) menar att storlek på event varierar samt finns det även olika typer av 

event som lockar till sig olika besökare på en destination. Det kan röra sig om bland annat 

sportevent och dessa attraherar både aktiva turister som vill utöva sportaktiviteter men även 

turister som vill uppleva en sporthändelse på en destination. Festivaler, kulturevent och 

utställningar rankas också som olika typer av event (Van der Wagen, 2001:7-8). Van der 

Wagen (2001) menar också att det finns ett antal viktiga faktorer som måste tas i åtanken 

innan ett event börjar planeras. Dessa är; destinationens kapacitet, lokalisering, atmosfären, 

transport, parkering, mötesplatsen och dess kapacitet,  andra attraktioner, kostnad för design 

och allt som berör eventet, kostnad för arbetskraft, logistik, hotell, restauranger och säkerhet 

(Van der Wagen, 2001: 19-20).  

 

Andersson (2006) menar för att en destination och dess anläggningar ska kunna hålla ett 

större event krävs oftast långa och komplexa planerings och beslutsprocesser. En långsiktig 

planering behövs dels för att förbättra destinationens möjlighet till gemensam kundaffär för 

olika leverantörer men även för att kunna utnyttja destinationens resurser effektivt under hela 

året. En sådan typ av långsiktig eventplanering kallas för eventkalendariumkonceptetet. 

Konceptet bygger på ett planeringssätt som aktörer använder för att förhålla sig till. Den 

består av olika tekniker samt villkor som ska utföras varje månad. Detta för att kunna 

stabiliserad sin planering och få kunskap om vad som ska göras (Andersson, 2006: 73).  
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Sportevenemang inom turism  

Utifrån destinationens perspektiv är sportevent turism en näring som bidrar till utveckling och 

ekonomisk vinning för destinationen. Utifrån resenärens perspektiv betyder sportevent turism 

en resa där resenären reser för att delta eller uppleva ett sportevent nationellt eller 

internationellt. Utifrån eventarrangörernas perspektiv är sportevent turism en viktig faktor för 

destinationen som attraherar många turister och därför gäller det att ha en bra och god 

planering inför sådana typer av event (Hudson, 2003: 50).  

 

Hudson (2003) menar att sportevent turism är ett unikt fenomen och har speciella 

karaktärsdrag. Speciella sportevent kan attrahera många turister till en destination som 

därmed ökar turistnäringen. När en sportarena byggs där ett event ska hållas, bidrar det till att 

arenan blir en permanent attraktion där sedan professionella möten så som konferenser, kan 

hållas. Hudson (2003) påpekar även att genom att en destination håller i ett sportevent bidrar 

det till en förbättrat infrastruktur och utbyggnad av olika faciliteter. Detta för att 

tillgängliggöra och tillfredsställa besökarnas behov. Samtidigt finns det potential för 

sportevent året runt, både mindre och större. Det här bidrar i sin tur att sportevent kan 

tillämpas för alla personer i alla åldrar. Samtidigt kan sportevent även spegla destinationen 

kultur och tradition, speciellt inom rurala områden (Hudson, 2003: 50-51).  

 

Hudson (2003) menar att det finns olika typer av sportevent och en enorm variation inom 

dessa. Turistarrangörer tänker oftast på mega sportevent, såsom Olympiska spelen, vilket är 

ett typ av sportevent, men Hudson (2003) menar att det finns ännu mer sportevent som är lika 

mycket viktiga att ha i åtanken. Reguljära sportmöten mellan lagen är ett sportevent också. 

Här menas att lagen följer ett schema när de ska träna och ha sina egna sportevent. Många 

sportevent kräver inomhus eller utomhus faciliteter, vilket gör att destinationen måste kunna 

tillgodogöra detta och göra det möjligt. Multisportevent, där flera typer av sporter möts på ett 

och samma ställe, kräver mer planering än bara ett singel sportevent. Majoriteten av 

sportevent är regionala och lockar till sig inhemska turister, dock det finns även 

internationella samt globala sportevent, som lockar till sig en mängd olika resenärer från 

olika länder. Hudson (2003) beskriver dessa olika typer av sportevent och menar att de alla, 

på sitt sätt, gynnar destinationens turistnäring (Hudson, 2003: 51-52).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

3.3.5 Teorikoppling till studien  

Under den här rubriken kommer en beskrivning presenteras av hur valda teorier 

sammankopplas till uppsatsens syfte. Först och främst kommer begreppsdefinitionen social 

hållbar utveckling förklaras och hur den kopplas till fotbollsturismen. Tyngdpunkten ligger i 

att se hur fotbollsturismen är hållbart utifrån det sociala aspektet. Här är välfärdsperspektivet 

en av huvudkomponenterna i arbetet. Inom välfärd är rättvisa en väsentlig faktor i samhället. 

Ett fungerande samhälle består av lokalbefolkningens välbefinnande vilket oftast kommer 

ifrån rättvisan i samhället. Här menas att det måste vara en balanserad rättvisa mellan 

fotbollsresenärerna och lokalbefolkningen, framförallt för lokalbefolkningens välmående. 

Detta för att kunna uppfylla den sociala hållbarheten inom fotbollsturismen. 

 

Utifrån Maslows behovstrappa är trygghet och gemenskap de väsentliga delarna för 

undersökningen. Gemenskap är den främsta motivationen som bidrar till att en fotbollsresa 

genomförs. Samtidigt är trygghet ett viktigt komponent som måste uppfyllas av både 

fotbollsresenärer och lokalbefolkningen.  

 

Mossebergs teori om upplevelse sammankopplas till hur fotbollsresenärer söker sig till 

upplevelserummet där de får uppleva ett fotbollsevengemang. Samtidigt är interaktionen med 

andra aktörer i upplevelserummet en väsentlig del men även interaktion med 

lokalbefolkningen. 

 

Teori som diskuterar evengemang kopplas till fotbollsevent där säkerhet är en viktig del inom 

planeringen. Den här punkten kommer att undersökas både utifrån fotbollsresenäres och 

lokalbefolkningens perspektiv, där informationen hämtas från kvalitativa intervjuer.  
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4. Empiri 

Nedanför kommer det presenteras vilka olika aktörer och individer som har intervjuats för 

undersökningen. De som har intervjuats är fotbollsresenärer, en fotbollsarrangör, personer 

som är eller har varit anställda på Friends Arena samt lokalbefolkning kring Friends Arena. 

Personerna intervjuades för att kunna få fram datainsamling kring alla delar kring ett 

fotbollsevenemang, hur aktörerna arbetar, samt resenärers och lokalbefolkningens 

psykosocialabeteende. En observation har även genomförts på Friends Arena. Detta för att 

samla in data hur en fotbollsmatch sker samt alla dess sociala aspekter från början till slut. 

4.1. Intervjuer  

Intervjuer med 15 fotbollsresenärer 

Ett krav som ställdes var att respondenterna skulle uppfylla den turistiska definitionen som 

begreppet turism omfattar. Det vills säga att vistas utanför sin vardagliga miljö för kortare tid 

än ett år för fritid, affärer eller andra syften (Tillväxtverket, 2016).  Ett annat krav som 

ställdes var att syftet med resan var att se en fotbollsmatch, antingen utomlands eller inom 

Sverige och att ha övernattat minst en natt på destinationen.  

 

Avseende populära destinationer 

De länder, förutom Sverige, som var mest populära bland fotbollsresenärerna var England, 

Tyskland och Italien. Förutom det hemmalaget som respondenterna stödjer, visade det sig att 

lag som spelar utomlands är lika viktiga och väcker starka känslor hos resenärerna, vilket 

gjorde att många av resenärerna valde att resa till respektive land där det laget som de stödjer 

spelade. Detta för att uppleva fotbollsmatchen på plats. En av respondenterna, som har en stor 

passion för både Hammarby men även för Tottenham, har rest till England cirka tio gånger 

där syftet med resan var att se laget spela. Det har visat sig att majoriteten av respondenterna 

är på den platsen där det laget som de stödjer är på. Så här beskrev några utav respondenterna 

sin passion till respektive lag: 

 

“ ottenham eller Hammarby  det är kärlek” (Johan, personlig intervju, 2017-04-13). 

 

“Jag åker dit fotbollsmatchen är. Om laget tar sig vidare till kuppspelet då åker jag 

utomlands” (Patrik, personlig intervju, 2017-04-27). 

 

“Laget betyder allt för mig  jag är där  där de är” (Henrik, personlig intervju, 2017-04-27). 

 

Bokning av resor 

Den yngre gruppen av resenärerna som befann sig i 20-årsåldern valde att boka sina 

fotbollsresor själva, både inom Sverige och utomlands. Det var så kallade paketera-själv-

resor där flyg, hotell och matchbiljett bokas separat. Det ansågs vara billigare att boka på det 

här sättet än via en fotbollsarrangör. Den äldre gruppen av resenärerna valde istället att boka 

sina resor via fotbollsarrangörer. De var medvetna om att priset är dyrare men kände sig mer 

bekväma och trygga med att boka ett paket, som en fotbollsarrangör erbjuder. Resorna varade 
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allt från en dag upp till fem dagar. De resor som varade längre var de resor som gjordes 

utomlands, då majoriteten av resenärerna även genomförde andra aktiviteter utöver 

fotbollsmatchen. De resor som ägde rum inom Sverige varade oftast en dag. Syftet var att 

enbart se sitt fotbollslag spela och sedan komma tillbaka. Respondenterna förklarade att 

syftet med resorna som ägde rum utomlands, var att se sitt lag spela, men även passa på att 

uppleva den kulturen som landet erbjuder.  

Samtliga resenärer reste i sällskap, antingen med familjen eller med sina vänner. Det 

framkom att detta är en viktig faktor när det gäller fotbollsresor, då gemenskapen förstärks.  

 

“Fotboll är en familjesport som man ska göra tillsammans”  

(Joakim, personlig intervju, 2017-04-13).  

 

Förväntningar innan resan 

Förväntningar innan fotbollsresorna är stora och förutom gemenskapen som uppstår redan 

innan resan, är känslan av identitet och tillhörighet lika stor. Majoriteten av respondenterna 

förklarade att det var en magisk känsla att vara på plats och se sitt lag spela, både inom 

Sverige och utomlands. Tobias, en av respondenterna, som har rest endast inom Sverige, 

förklarade att upplevelsen av en fotbollsmatch är som en frihetskänsla. Att vara på ett 

fotbollsevent är en frizon, där allt är tillåtet. Det är en upplevelse som inte går att beskriva 

med ord, utan måste endast upplevas på plats (Tobias, personlig intervju, 2017-04-27).  

Innan resan utfördes förberedde sig majoriteten av fotbollsresenärena med matchkläder 

såsom matchtröjor, halsdukar och mössor. Detta för att visa sin support och kärlek till laget.  

 

Konsumering innan och efter resan 

Samtliga resenärer konsumerade alkoholhaltiga drycker både innan och efter en 

fotbollsmatch. Att konsumera alkohol är en del av upplevelsen, som majoriteten beskriver. 

Det är då kroppen slappnar av, stämningen förstärks och det är en del av gemenskapen som 

delas med andra. En av respondenterna påpekade att samma effekt skulle aldrig uppnås om 

det befann sig 20 000 nyktra supportrar under en fotbollsmatch. Fotbollen är anledning till att 

det blir en bra stämningen och alkohol ingår i detta (Patrik, personlig intervju, 2017-04-27). 

Det framkom att resor som utfördes inom Sverige, började det konsumeras alkohol redan på 

tåget och det fortsatte i det här spåret tills resan var slut. De fotbollsmatcher som ägde rum i 

Sverige serverade dock inte starköl på arenan, endast folköl, något som ändå konsumerades 

under matchen men även var orsaken till att supportrarna valde att dricka på en pub innan. 

Respondenterna förklarade att fotbollsmatcher utomlands har annorlunda regler där starköl är 

tillåtet även inom arenan. Några av respondenterna hade sittplatser inne i loger där det 

serverades starkare alkoholhaltiga drycker samt middag. Även om konsumering av alkohol är 

en del av upplevelsen på en sådan typ av resa, tyckte majoriteten av resenärerna att det kan 

bli för mycket inom Sverige. Det framkom att individer som reser inom Sverige för att se sitt 

hemmalag spela kan bli för berusade av alkohol och detta minskar känslan av att uppleva och 

se sitt lag spela. Resenärerna menade därför att resor som utfördes utanför Sveriges gränser 

handlar mer om att uppleva själva fotbollen och gemenskapet där var större, både bland 

lokalbefolkningen och besökare. Det framgick att resorna utomlands handlade mer om själva 

fotbollen medan resorna inom Sverige handlade mer om konsumering av alkohol.  
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Trygghetskänsla 

Majoriteten av respondenterna kände stor trygghet både innan, under och efter en 

fotbollsmatch. Det framkom att säkerheten är väl planerad och att det fanns publikvärdar 

samt säkerhetsvakter både inne i arenan samt utanför, vilket gav en trygghetskänsla. De 

respondenter som har känt oroligheter under en fotbollsmatch har enbart varit inom Sverige, 

speciellt när det har varit en derbymatch. Otrygghetskänslan uppstod då resterande besökare 

blev för hetsiga och högljudda under matchen. Majoriteten av respondenterna har inte upplevt 

eller varit med i konflikter varken under eller efter. Tobias, en utav respondenterna, menar att 

även om det uppstår konflikter mellan olika supportrar, är detta en del av upplevelsen och 

ingår i det så kallade frizonen. Tobias själv hamnade i konflikt under en fotbollsmatch här i 

Sverige. Personen som Tobias kom i konflikt med var en utav huligansupportrarna i DFG- 

Djurgårdens fina grabbar, som är en huliganfirma. Tobias själv stödjer Djurgården och laget 

betyder allt för honom, men ändå hamnade han i konflikt och fick flera slag i ansiktet av 

huligansupportern. Konflikt uppstod då huligansupportern uppfattade att Tobias hånade 

honom och därmed bestämde sig att ge slag tillbaka. Tobias gjorde inget motstånd då han 

insåg vem personen var och drog sig tillbaka. Detta på grund av att om Tobias hade gjort 

motstånd, hade han aldrig känt sig trygg under en fotbollsmatch igen.   

“Det var enda gången som jag kände mig otrygg på en fotbollsmatch” 

(Tobias, personlig intervju, 2017-04-27). 

 

Samtliga fotbollsresenärer skulle rekommendera alla att utföra en sådan typ av resa. 

Fotbollen är det primära syftet men det är även känslan av att tillhöra samma lag, tillhöra 

samma familj samt skapa minnen tillsammans som är en stor del av upplevelsen. Samtidigt 

att se sitt lag spela och se samtliga fotbollsspelare beskrivs som en WOW upplevelse. 

Interaktionen med lokalbefolkningen och besökare beskrevs som trygg och en känsla av 

samhörighet. Även om det vistade sig många turister, framförallt utomlands, blev samtliga 

som ett när de väl var på fotbollsmatchen  

 

“Oavsett vilken del av samhället du kommer ifrån   oavsett bakgrund  sexuell läggning   så är 

du fortfarande accepterad. Alla vi är en familj” (Patrik, personlig intervju, 2017-04-27). 

 

Intervju med en researrangör inom fotbollsturism 

LA Travel grundades år 2003 och är idag en av Sveriges ledande arrangörer inom 

klubbfotboll till Europas fotbollsligor samt NHL-resor till USA. Med deras koncept “One 

Stop Shop” köper kunder resans beståndsdelar på ett och samma plats, det vill säga i paketet 

ingår det flyg, hotell och eventbiljett (La Travel, 2017).  

 

Patrik Johansson har sedan två och ett halvt år tillbaka arbetat på La Travel och i dagsläget 

arbetar han som säljansvarig inom företaget. Han menar att paketpriserna byggs efter utbud, 

efterfrågan samt tillgång på biljetter. Under åren har företaget byggt upp kvalite och service 

samt erbjuder företaget ett så kallad trygghetspaket till sina kunder som ska resa. Vilket 

betyder att en kund kan nå La Travel 24/7 på jourtelefon om det skulle uppstå problem under 

resan (Patrik, Johansson, mailintervju, 2017-05-01).  
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La Travel säljer tiotusentals resor per år och majoriteten av kunderna reser till England för att 

uppleva en fotbollsmatch. Företaget är noga med att informera sina kunder om att de inte kan 

gå in på hemmalagets sektion med bortalagets matchtröjor på sig och vice versa. Detta för att 

reglerna i England är tuffare än här i Sverige och säkerhetsvakter kan vara noga med något 

som verkar vara “frånstötande”. Samtidigt vill La Travel att kunderna ska ha en bra 

upplevelse av resan och inte riskera att inte komma in i arenan på grund av fel val av tröja.  

Det finns alltid säkerhetsvakter på matcherna och med en öppen jourtelefon känner sig 

kunderna trygga om de skulle råka illa ut under sin resa (Patrik, Johansson, mailintervju, 

2017-05-01). 

 

“Vår jourtelefon står öppen att kontakta om något skulle inträffa under resans gång men jag 

har inte under de åren jag varit på företaget hört talas om något problem där våra gäster 

råkat illa ut” (Patrik, Johansson, mailintervju, 2017-05-01). 

 

Målgruppen som La Travel inriktar sig främst på är den grupp av människor som är över 30 

år och som reser i sällskap med sin familj eller vänner. Företaget arbetar även med att inrikta 

sig till den yngre målgruppen som kan vara mer priskänsliga och försöker hitta paket som 

skulle passa och gynna även de. I dagsläget har dessutom allt fler företag valt att resa med La 

Travel och därmed kombinerar en evangemangsresa med konferans. Låg och högsäsong för 

resandet varierar och ökningen för resandet sker oftast i samband med när skolorna har lov. 

Samtidigt styrs mycket utifrån vilket sportevent som pågår i vilket land. Johansson menar att 

det såldes tusentals biljetter i juni 2016 då det var Fotbolls EM i Frankrike (Patrik, Johansson, 

mailintervju, 2017-05-01).  

 

Johansson förklarar att de länder som är mest populära bland resenärerna är Liverpool, 

Manchester och London. Detta för att majoriteten av svenska resenärer har ett favoritlag i 

dessa städer. Något annat som har märkts i statistiken är att resorna ökar till de destinationer 

där Zlatan Ibrahimovic är och spelar (Patrik, Johansson, mailintervju, 2017-05-01).  

 

Intervju med 3 anställda på Friends Arena 

Den 27 oktober 2012 invigdes Friends Arenan i området Solna som är geografiskt beläget 

norr om Stockholm. Friends Arenan ägs av Svenska Fotbollsförbundet och Fabege och har 

sedan invigningen etablerat sig som ett multiarena där besökare får uppleva event inom sport, 

musik och en mängd andra olika manifestationer. Därmed har Arenan kommit att bli en 

mötesplats av alla storlekar av evenemang. Maxkapaciteten är 75 000 åskådare och för bland 

annat fotbollsevengemang är maxkapaciteten 50 000 åskådare, det vill säga arenan lämpar sig 

för evengemang av alla storlekar (Friends Arenan, 2017).   

 

Arbete inom publikt evenemang  

Ruby har varit anställd på arenan i ett och ett halvt år tillbaka och ansvarar för alla aktiviteter 

som är på hög höjd. Ruby är även involverad i arbetet som är inför ett publikt evenemang, 

men förklarar att hon absolut kan hjälpa till under det publika evenemanget även om det kan 

betyda gästservice i biljettkassan. Det Ruby istället fokuserar på är att förhöja besökarnas 

upplevelse med exempelvis en temavisning på Friends Arena inför en AIK-match som har 
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arenan som sin hemmaarena. Besökarna får komma dagen innan fotbollsmatchen och få 

chansen att gå in i fotbollslagets omklädningsrum, vilket förhöjer upplevelsen när besökarna 

dagen efter besöker arenan för att se på en fotbollsmatch med AIK (Ruby, personlig intervju, 

2017-04-26). 

 

När det kommer till ett fotbollsevenemang beskriver Ruby att Friends Arena är en hyresvärd 

som har hyresgäster som hyr arenan. De främsta hyresgästerna Friends Arena har är Svenska 

Fotbollslandslaget samt AIK Fotboll. Med fotbollslaget AIK Fotboll, som spelar i 

Allsvenskan och är Sveriges högsta fotbollsserie (Allsvenskan, 2017) så vet Friends Arena i 

förväg hur många fotbollsmatcher laget kommer att spela, vilket i det här fallet är 16 matcher 

på det här året. Men även det här året kommer Friends Arena arrangera UEFA Europa 

League där det tillkommer några matcher. På ett ungefär har arenan sammanlagt 25 

fotbollsmatcher per år som Sveriges nationalarena (Ruby, personlig intervju, 2017-04-26).  

 

Säkerhet kring evengemang på Friends Arena 

När fotbollsmatchernas datum är planerade och bestämda behöver arenan tänka på säkerhet 

och hur mycket säkerhet det behövs. Detta kan vara olika beroende på fotbollsmatch. Är det 

exempelvis en derbymatch mellan Hammarby Fotboll och AIK Fotboll behövs det betydligt 

mycket mer säkerhet än mellan Sirius Fotboll och AIK Fotboll som inte är en derbymatch. 

Friends Arena har en säkerhetsansvarig som tar alla beslut om hur många vakter samt poliser 

arenan behöver vid en specifik fotbollsmatch. Den säkerhetsansvariga har ett möte med 

Polisen samt med gallerian Mall of Scandinavia, som befinner sig precis bredvid arenan. 

Mötet äger rum på grund av att personer på vägen till fotbollsmatchen går igenom Mall Of 

Scandinavia men även besöker gallerian för personliga behov. Detta kan bli ett problem när 

fotbollsmatcherna har avslutats, då gallerian på grund av säkerhetsrisker stänger ner för att 

motverka att inga fotbollssupportrar kan ta sig in och starta eventuella konflikter. Något annat 

som är väsentligt är marknadsföring. Fotbollsmatcherna behöver marknadsföras för att locka 

till sig besökare. Därför måste både hemmalaget och bortalaget marknadsföra sig för att 

sedan hålla en god dialog med arenan och säkerheten över hur många besökare som förväntas 

komma (Ruby, personlig intervju, 2017-04-26).  

 

Under själva fotbollsmatchen är säkerheten en av de viktigaste beståndsdelarna lika såsom i 

planeringen. Friends Arena är utrustat med jalusier i foajerna som särar på supportrarna, men 

även inne i själva arenarummet säkerställs det med bike racks som används som staket. Bike 

racks ställs ut vid olika gångar i arenan samt mellan ståklacken och sittplatserna. Vid 

bortaklackernas sektioner brukar det även sättas upp tyg bland sittplatserna för att 

supportrarna inte ska kunna ta sig över till varandra, då eventuella konflikter kan ske. Mer än 

dessa avspärrningar kan arenan inte ha eftersom besökare måste kunna utrymma 

arenarummet snabbt vid eventuell fara. Istället kommer polisen och säkerhetsvakter som 

håller ordning. Det är ungefär ett 50-tal poliser och vakter som brukar finnas totalt i 

arenarummet placerade vid varje hörn. Speciellt där bortaklacken står och går in är det extra 

mycket säkerhet insatt. På vägen in till arenarummet går besökarna igenom kontroller, 

speciellt bortalaget som kan gå igenom flera stycken för att kunna ta sig till sin plats. De får 

gå in på ett annat plan än de resterande besökarna, som är plan 1. Specifikt de som ska till 
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bortaklacken blir eskorterade genom en gate till platserna. Detta för att säkerhetsvakterna och 

polisen ska snabbt kunna rycka in om någonting sker sitter det alltid personal i en hytt som 

har koll på vad som sker genom kameror. Ruby beskriver att Friends Arenas kameror är så 

bra att det går att se en persons logga på individens tröja om de zoomar in. Då dirigerar 

personalen säkerhetsvakterna eller polisen till respektive plats för att dem ska kunna ta itu 

med problemet (Ruby, personlig intervju, 2017-04-26). 

  

För att försöka minska konflikter mellan supportrarna säljs enbart folköl i kioskerna, och 

även de som sitter i loger får inte ta ut alkoholhaltiga drycker som har högre procent än 3,5% 

till sina sittplatser utanför logen. Däremot finns det en restaurang och bar som har 

fullständiga rättigheter, men likaså där får alkoholen inte tas med ut till sina platser. En annan 

säkerhetsåtgärd är att all dryck serveras i plastglas för att inte riskera att besökarna kastar in 

glas på planen eller på andra besökare (Ruby, personlig intervju, 2017-04-26). 

 

Missnöje från lokalbefolkningen 

Ruby beskriver även att Friends Arena har fått klagomål från lokalbefolkningen, speciellt 

från personer som bor i höghusen bredvid arenan. Bland annat angående LEDbandet som 

finns runt om arenan, som förr hade bakgrunden vit och prydnad med Friends Arena loggan. 

Då reflekterades det till Mall Of Scandinavia och sedan in i lokalbefolkningens lägenhet. På 

grund av detta  ändrades bakgrunden på ledbandet till svart. Även när takplattorna på arenan 

öppnas, tjuter det i 22 minuter. Detta för att personal ska veta att de inte får vistas på golvet, 

men även för de som befinner sig utanför arenan.  Denna ljud fanns som säkerhet för 

personalen om att hålla sig borta om något skulle ramla ner från taket.  Dock är denna ljud nu 

borttaget. Lokalbefolkningen får information om vilka nästkommande event som kommer 

hållas på arenan, för att kunna förbereda dem över ljudnivån. Därför känner Ruby att hon 

skulle vilja anordna en exklusiv och privat rundtur för lokalbefolkningen för att kunna skapa 

en bra relation med varandra (Ruby, personlig intervju, 2017-04-26). 

 

Eventanställda  

Två respondenter har intervjuats som har arbetat inom loger på Friends Arena. Patrik 

arbetade som matchvärd och Henrik var projektanställd för AIK Fotboll där han arbetade 

med marknadsföring och sålde vip loger på Friends Arena. Henrik förklarar att arbetet inför 

ett fotbollsevenemang startar två månader innan matchdatum, där de planerar hur många 

loger som kommer säljas, samt matchdagsplanering för hur mycket säkerhet som behövs och 

hur besökarna ska kunna ta sig från arenan på ett smidigt sätt (Henrik, personlig intervju, 

2017-04-27). Patrik beskriver att planeringen inför ett fotbollsevenemang kan vara olika 

beroende på om det är en högriskmatch eller vanlig match som ska spelas; genomgångar för 

hur eventet kommer utföras, se till att allt fungerar och vilka loger som ska öppnas (Patrik, 

personlig intervju, 2017-04-27). Respondenterna beskriver att planeringen med supportrarna 

är väldigt strukturerat både hur dem ska ta sig till arenan och hem. Det som krävs är 

kommunikation mellan polis och supportergrupperna. Ingen av respondenterna har någonsin 

känt oroligheter på sin arbetsplats, men Patrik förklarar att han har förståelse för att 

besökarna kan känna sig otrygga (Patrik, personlig intervju, 2017-04-27).  
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Intervjuer med 11 personer ur lokalbefolkning kring Friends Arena 

Ett krav på att vara en av respondenterna som skulle bli intervjuad var att individen skulle bo 

i närheten av Friends Arena. Majoriteten av lokalbefolkningen bodde i nuvarande område 

som de är bofasta på innan arenan byggdes, förutom tre av respondenterna som valde att 

bosätta sig kring området på grund av arenan.  

 

“Jag valde att bo här på grund av arenan  100 %” (Ruby, personlig intervju, 2017-04-26) 

 

Ingen av respondenterna har känt behovet av att dem vill flytta på grund av att arenan är 

geografiskt beläget nära dem, utan de flesta tycker att det är kul att arenan är nära. Däremot 

känner samtliga respondenter att de bli påverkade när det är ett evenmang som ska pågå, 

pågår eller har pågått. I synnerhet att det är många personer kring området under ett 

fotbollsevenemang, speciellt när en derbymatch ska eller har spelats. Utifrån intervjuerna går 

det att se att den äldre gruppen av respondenter blir mer påverkade eftersom det automatiskt 

blir högre ljud när en stor grupp människor samlas på en plats. Problematiken som uppstår är 

att det kan bli förseningar med olika färdmedel och/eller att det är mycket personer som ska 

ta pendeltåget till Solna. Därför behöver lokalbefolkningen anpassa sin resväg när de vet att 

fotbollsevenemang ska pågå, såsom att exempelvis åka hem tidigare eller senare än i vanliga 

fall. Även att ta en alternativ resväg hem eller hemifrån för att inte stöta på dessa problem. En 

annan problematik är att det kan vara mycket köer om individen ska ta sig via bil samt att 

hitta parkeringsplats.  Det framkom även att det är mycket avspärrningar som gör det 

knepigare att ta sig fram.  Samtidigt stänger Mall Of Scandinavia igen ingångarna från arenan 

in till gallerian efter ett fotbollsevenemang för att minska risken för konflikter. 

Respondenterna är medvetna om dessa problem och har lärt sig att göra alternativa planer 

under dagen när ett fotobollsevenemang sker.  

 

Frågan ställdes om respondenterna känner otrygghet när det pågår ett fotbollsevenemnag, där 

hälften av respondenterna anser att det endast är kul och en bra stämning medan den andra 

hälften kan känna oroligheter. Utifrån intervjuerna kan det ses att den yngre gruppen av 

respondenterna kände sig trygga även fast ett fotbollsevenemang pågår, medan den äldre 

gruppen av respondenterna kände oroligheter kring evenemanget. Detta för att det är många 

människor som samlas på en plats där verbala konflikter kan ske. En av respondenterna har 

även bevittnat slagsmål i närheten av arenaområdet, vilket fick respondent att känna sig 

otrygg samt anser att det är tråkigt att sådant sker. Därmed har även den äldre gruppen valt att 

inte vistas på arenaområden när ett fotbollsevent pågår.  

 

Alla respondenter brukar besöka den närliggande gallerian Mall Of Scandinavia, vilket de 

anser påverkas både positivt och negativt när ett fotbollsevenemang sker. Positivt är att det är 

mycket folk som besöker arenan vilket gynnar butikerna, vilket de samtidigt ser som negativt 

då det är mycket individer, vilket gör att känslan av oro uppstår. Respondenterna har däremot 

uppmärksammat att det finns mycket säkerhet på plats vilket får dem att känna sig tryggare. 

Däremot väljer respondenterna att besöka gallerian en annan dag istället när de vet att inget 

evenemang kommer hållas på Friends Arena.   
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4.2. Observation  

Observation på Friends Arena  

Den 17/4 2017 observerades en fotbollsmatch mellan AIK Fotboll och Hammarby Fotboll på 

Friends Arena. Syftet med observationen var att få ett bättre perspektiv på hur en 

fotbollsmatch ser ut från början till slut samt hur individer beter sig under en fotbollsmatch.  

 

Vistelse i arenaområdet innan evenemanget 

Dagen inleddes med ett besök på Mall of Scandinavia innan matchen startade. Observationen 

genomfördes för att kunna se vad människor gör innan en fotbollsmatch. Mall of Scandinavia 

finns geografiskt beläget precis framför Friends Arena, därför antogs det att de flesta 

supportrar kommer att vistas där innan fotbollsmatchen startade. Antagelsen visade sig vara 

sann då det redan kunde observeras i T-centralen att majoriteten av individer var AIK 

supportrar. Detta gick att se eftersom de flesta hade matchkläder, såsom halsduk, mössor eller 

tröjor. Väl inne i Mall of Scandinavia bestämdes det att besöka restaurangen O’Learys, då det 

även är en sportbar, märktes att samtliga AIK-supportrar befann sig där. Observationen 

genomfördes för att få en djupare bild samt förståelse för hur individer beter sig innan en 

match, samt för att själva kunna få uppleva fotbollskulturen på plats. 

 

Under vistelsen kunde det observeras hur individer som är obekanta för varandra, integrerade 

och tillsammans skapade en gemenskap med varandra. Det här skedde framförallt genom 

olika hejaklacksramsor. Oftast var det en person som började sjunga och resterande följde på 

och sjöng med. Atmosfären var högljud, en känsla av en gemenskap uppstod samt en känsla 

av både trygghet men även oro. Trygghet i och med att vi befann oss med bara AIK-

supportrar. Dock, oroskänslan uppstod när en av medförfattarnas närstående kom in med hans 

vänner och de alla var Hammarby-supportrar. Här observerades det att redan innan de fick gå 

in på O'Learys fick de ta av sig sina matchkläder då samtliga individer på restaurangen var 

AIK-supportrar. En säkerhetsvakt som stod utanför hänvisade till detta på grund av att 

eventuellt minska konflikter mellan de olika supportrarna. En otrygghet uppstod bland oss då 

majoriteten av ramsorna som AIK-supportrarna sjöng, handlade om hat mot Hammarby. Då 

bestämdes det att medförfattarens närstående och hans vänner fick lämna restaurangen och att 

vi alla skulle mötas upp efter, eftersom de till och med skulle stå i Hammarbyklacken och vi 

två stod med AIK-supportrarna. Det observerades att på restaurangen konsumerades en stor 

mängd med alkoholhaltiga drycker innan fotbollsmatchen.  

 

Vistelsen under evenemanget 

Under matchen kunde det observeras att känslan av gemenskap bland båda supportrarna var 

stor och det hördes ramsor från de båda supportergrupperna. Vi befann oss bland AIK-

supportrarna, dock inte i själva klacken. Under matchen kunde drycker konsumeras, bland 

annat alkoholhaltiga drycker, men det var endast folköl som serverades i kioskerna. Dryck 

serverades endast i plastglas. Säkerhetsvakter fanns runtom arenan vilket kändes tryggare 

under hela matchen. Fotbollsmatchen var lugn och under vistelsen uppstod det inga konflikter 

mellan de olika supportrarna. Vid endast ett tillfälle märktes spänning mellan två personer då 

den ena var Hammarby-supporter men befann sig vid AIK supportersida. Personen hade 
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Hammarbys matchkläder vilket väckte missnöje hos den andra personen som var AIK-

supporter. Dock inga konflikter uppstod mellan dessa som vi kunde observera på plats. 

 

Efter evenemanget 

Efter matchen uppmanade säkerhetsvakterna AIKs-supportrar samt Hammarbys-supportrar 

att ta olika vägar till pendeltåget. Hammarbys-supportrar fick gå runt om Mall of Scandinavia 

medan AIKs-supportrar fick ta en omväg runt Friends Arena. Hammarbys-supportrar vart 

även hänvisade att ta sig hem genom abonnerade bussar utanför arenan för att ta dem till 

Gullmarsplan, Johanneshov som geografiskt beläget ligger inom södra Stockholm. Vid 

utgången fanns det poliser som hänvisade vägen. Vid pendeltågstation var det långa köer och 

stor folkmassa som väntade på att komma in på pendeltåget. Det märktes inte av några 

konflikter mellan de olika supportrarna efter matchen, utan det verkade vara en lugn 

fotbollsmatch. Det gick däremot att märka av att stämningen mellan supportrarna var spänd. 
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5. Analys 

Nedanför kommer datainsamlingen och det teoretiska ramverket sammankopplas och 

presenteras, för att få en djupare förståelse inom det undersökta fenomenet.  

5.1. Fotbollsresenärer 

Det som kan konstateras är att sportturism idag är en global och växande industri där 

fotbollsturism ingår i denna typ av kategori, vilket har bidragit till att fotbollsresor utanför 

Sveriges gränser har blivit alltmer populära. Det framkom tydligt utifrån Patrik Johanssons 

svar under intervjun med honom. Med detta sagt, går det att komma fram till att fotbollsresor 

utomlands är något som majoriteten av fotbollsresenärer väljer att utföra och redan i 

dagsläget säljs det tusentals fotbollsresor i andra länder. Huggins (2013) menar att 

sportturister idag faller i en grupp av människor som reser utanför sin hemregion för att 

antingen utöva en sportaktivitet eller för att uppleva ett sportevent på plats. De respondenter 

som har rest inom Sverige och utomlands faller i denna kategori då de övernattade minst en 

natt i den staden där fotbollseventet utspelades. Samtidigt kan det även sammankopplas till 

Gammon och Robinsons modell (2003) där respondenterna rankas falla inom kategorin Hard 

turister i turistportalen. Eftersom det primära syftet med resan för fotbollsresenärerna var att 

se ett fotbollsevent och känna atmosfären på platsen.  

 

Hudson (2003) påpekar genom att fly från sitt vardagliga liv, flyr individen även från sitt 

vardagliga beteende och kommer in i en frizons känsla, vilket stämmer överens med vad 

respondenterna har sagt då de har beskrivit en fotbollsresa och en fotbollsmatch som en 

frizon där allt är tillåtet. Det kan därför dras en slutsats till att en av de största motivationerna 

för en sådan typ av resa är att känna frihetskänslan och släppa loss på sina känslor. Beteendet 

förändras under denna resa men rankas som något normalt då samtliga befinner sig i frizonen.  

 

Gemenskap och trygghet 

Utifrån Maslows behovstrappa (1943) kan det fastställas att fotbollsresenärernas behov 

uppfylls. Det första behovet uppfylls redan i början av resan då individerna konsumerar både 

mat och dryck, såväl som under resan men även efter resan. Det framkom att alkoholhaltiga 

drycker är det främsta som konsumerades utav respondenterna och det är även något som 

ingår i gemenskapen. Samtidigt förstärks resan av denna konsumering då kroppen slappnar 

av och det hjälper att resenärerna kommer in i den så kallade frizonen. Med detta sagt, 

uppfylls det andra behovet i trappan som är trygghetsbehovet. Samtliga resenärer kände sig 

trygga under sina fotbollsresor, framförallt när de vistades på fotbollseventet. I och med att 

säkerheten är stor inom arenan men även för att de befinner sig med sina egna supportrar. De 

respondenterna som kände oroligheter under sin resa var de resor som utfördes enbart inom 

Sverige. Detta för att majoriteten av andra resenärer konsumerade för mycket utav 

alkoholhaltiga drycker vilket bidrog till att de blev för berusade. Även om alkohol är en 

väsentlig del utav resan, kan det dras en slutsats att det väcker oroligheter om det blir för 

mycket. Samtidigt kan detta öka orsak till att det uppstår konflikter, då allt är tillåtet i den 
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frizonen. Detta gör att de resenärer som känner otrygghet inte kan uppfylla de resterande 

behoven i Maslows behovstrappa (1943) och kan därmed välja att inte resa på en fotbollsresa.  

 

Under observationen observerades även kunders beteende innan matchen hade börjat. Det 

framkom tydligt att gemenskapen är stor bland de olika supportrar men det framkom även att 

mycket alkohol konsumerades innan matchen. Detta bidrog till att de olika supportrarna blev 

högljudda och kunde uttrycka sig grovt angående det andra laget. Genom att uppleva det, 

uppstod en oroskänsla bland oss, då det märktes att människor blev allt mer berusade av 

alkohol och det kändes som att själva fotbollen hamnade i skuggan. Dock, ingen oroskänsla 

verkade uppstå bland supportrar, de var redan i frizonen.  

 

Då trygghetsbehoven uppfylldes främst på resorna utomlands kunde resenärerna kliva in i det 

tredje steget i Maslows behovstrappa, som är gemenskap. Känslan uppfylldes av samtliga 

respondenter och visade sig vara det största behovet som resenärerna söker efter att uppfylla, 

både inom Sverige men även utomlands. Gemenskapen uppstod då resenärerna kunde 

identifiera sig själva med sina egna supportrar, framförallt med matchkläder men även 

kärleken till laget som supportrarna delade tillsammans. Då känslan av gemenskap är stor, 

uppfylldes därmed både det fjärde behovet som är uppskattning samt det femte behovet som 

är självförverkligande. Gemenskapen uppstår då uppskattning uppnås utav samtliga resenärer 

som är tillsammans på resan. Genom detta förstärks även individernas inre behov då de 

känner sig trygga i sig själva och kan därmed uppskatta och uppmuntra andra runtomkring 

sig. Med detta sagt, kan det konstateras att känslan av gemenskap förstärks ännu mer då 

uppskattning kommer både utifrån andra men även inifrån individerna. I och med att de 

samtliga behoven uppfylls av respondenterna gör att de vill utföra sådana typer av resor, 

vilket i sin tur leder till att turistnäringen ökar på de respektive destinationerna. Samtidigt 

bidrar detta till att fotbollsturismen kan öka i framtiden.  

 

Upplevelse och interaktion 

Shipway och Stevenson (2012) påpekar att upplevelsen av själva destinationen i sig och dess 

invånare hamnar i skuggan, det är istället interaktionen med andra som står i fokus. De resor 

som utfördes internationellt av respondenterna visade sig vara mer händelserika och 

minnesvärda. Detta för att det gjordes även andra aktiviteter förutom fotbollsmatchen. 

Respondenterna ville uppleva landets kultur och dela interaktionen med de boende. I det 

fallet hamnade inte själva destinationen och allt runt omkring i skuggan, utan det blev en del 

av upplevelsen. En fotbollsresa blir i det här sammanhanget mer betydelsefullt och kan vara 

en faktor till varför individer väljer att resa alltmer internationellt.  

 

Mossberg (2010) beskriver upplevelser som en euforisk känsla. Upplevelsen av att vara på en 

fotbollsmatch och se sitt lag spela beskrevs som magiskt och som en WOW- upplevelse. 

Interaktionen med andra resenärer som stödjer samma lag förstärkte denna känsla och bidrog 

till att upplevelsen av resan blev ännu bättre. Till detta kan det läggas till att den upplevelsen 

som resenärer får, ingår i det så kallade upplevelserummet. Mossberg (2010) beskriver 

upplevelserummet som en fysisk omgivning där en tjänst produceras, levereras och 

konsumeras på plats där det även skapas en interaktion med andra aktörer i rummet. En 
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fotbollsarena är därmed ett upplevelserum där den här typen av interaktion sker. Förutom att 

respondenterna integrerar med varandra och sina egna supportrar, skapas det även en 

interaktion med de resterande besökarna och personalen som finns på plats. Utifrån 

respondenternas svar kände majoriteten en god interaktion med de resterande besökarna i 

arenan samt en god gemenskap. Det visade sig att fotbollen utgör den största delen av 

upplevelsen men även känslan av att dela denna upplevelse med andra var väsentligt. Risken 

finns dock att det uppstår sociala konflikter i upplevelserummet om ingen interaktion uppstår 

bland de olika aktörerna. Vilket kan resultera i att en fotbollsmatch, utifrån ett socialt 

perspektiv, inte blir hållbart.    

 

Evenemang och säkerhet 

Van der Wagen (2001) menar att det finns olika typer av event där både storlek och planering 

på dessa variera. Under högriskmatcher krävs större planering, framförallt kring säkerheten. 

Detta var något som framkom tydligt utifrån respondenterna som arbetar på Friends Arena. 

Samtliga kände en trygghet på arbetsplatsen även om en högriskmatch pågick, utifrån de 

anställdas perspektiv kan det dras en slutsats att säkerhet och trygghet är en väsentlig del på 

arbetsplatsen. Genom att känna trygghet på sin arbetsplats ökar arbetsmöjligheter samt en 

ökning av fotbollsevent. Andersson (2006) påpekar också att om en destination och dess 

anläggningar ska kunna hålla ett större event krävs oftast långa och komplexa planerings och 

beslutsprocesser, som inkluderar olika element. En av de viktigaste faktorerna som måste tas 

i åtanke är säkerheten kring ett event. Detta var även något som observerades utifrån 

fotbollsmatchen, då det fanns många publikvärdar och säkerhetsvakter. Efter matchens slut 

hänvisade säkerhetsvakterna olika resvägar till de olika supportrarna. Detta för att minska 

konflikter som skulle kunna uppstå, även om det inte var en riskfylld match. Genom att ha 

säkerhetsvakter inom arenan och poliser utanför, ansågs öka tryggheten och därmed  även 

öka upplevelsen under fotbollsmatchen, även om en oroskänsla uppstod innan. Genom att det 

finns säkerhet i hög grad, anses det vara en bidragande faktor inom det sociala hållbarheten 

för fotbollsturismen. Säkerheten visade sig vara lika hög både inom svenska fotbollsmatcher 

men även utomlands. Genom att fortsätta ha detta inom arenorna stärker det dels besökarnas 

trygghet, dels personalens trygghet och det resulterar i en social trygghet bland de olika 

aktörerna.  
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5.2. Lokalbefolkning 

Det går att se utifrån den insamlade datan att fotbollsresenärer som besöker en destination 

och dess lokalbefolkning har olika syner på oroligheterna som skapas i samband med 

fotbollsevenemang.  

 

Lokalbefolkningens behov och anpassning 

Utifrån Maslows behovstrappa går det att se att lokalbefolkningen har betydligt svårare att 

uppnå alla behov som fotbollsresenären gör. De uppnår det första behovet som är 

fysiologiska behov, vilket är mat, vatten, sömn och värme ingår (Maslow, 1943: 372-395). 

Något som skulle kunna rubba deras behov är mat och sömn, detta eftersom det som tidigare 

nämnt blir automatiskt högre ljud när det är många personer som samlas på en plats. Det 

andra behovet som är trygghetsbehovet uppnås delvis för lokalbefolkningen, eftersom utifrån 

datainsamlingen kände sig hälften av respondenterna otrygga när ett fotbollsevenemang 

pågår. I och med att andra behovet uppfylls delvis försvårar det för individerna att uppnå alla 

de resterande behoven, vilket kan konstateras att de inte har gjort fullt ut. 

 

Ingen av respondenterna som har intervjuats skulle vilja flytta från platsen på grund av 

arenan, även om samtliga känner att de blir påverkade när det pågår ett fotbollsevenemang. 

Som tidigare nämnt blir respondenterna påverkade genom att det blir förseningar med olika 

färdmedel. Alternativt att det är väldigt mycket personer som tar sig till Solna genom 

pendeltåget framför allt, vilket gör att lokalbefolkningen känner av oroligheter av att det är 

väldigt många personer på samma plats. Vilket respondenterna också har förklarat att de 

känner av i gallerian Mall Of Scandinavia och kring Friends Arena när det är ett 

fotbollsevenemang som pågår, i synnerhet när det är en högriskmatch. Redan här går det att 

se att det kan skapa problem eftersom turismen kan skapa förändringar i befolkningens 

kultur, vilket kan leda till att lokalbefolkningen bemöter turisterna på ett negativt sätt 

(Cooper, 2012: 110). I synnerhet den äldre gruppen av respondenter som enligt empirin visar 

att de känner av att de blir mer påverkade av ljud och oroligheter.  

 

Social hållbarhet och de bofastas välmående 

Utifrån Liu (2003) definition av hållbar turism menas att destinationens behov ska mötas i 

former av att kunna erbjuda lokalbefolkningen en högre levnadsstandard, går det att se att 

detta inte är hållbart eftersom lokalbefolkningen anpassar sig efter turisterna.  Det som även 

går att konstantera utifrån researrangören La Travel är att det säljs tiotusentals fotbollsresor 

varje år, vilket utifrån den sociala hållbarheten kan påverka lokalbefolkningen negativt. Även 

om fotbollsresor, som LA Travel beskriver, anses vara trygga och att det alltid finns personal 

på plats, kan det leda till sociala konflikter mellan de boende och fotbollsresenärer. Detta är 

så klart något som researrangörer inte kan påverka men det minskar förtroende för de boende 

angående säkerheten kring ett fotbollsevent. Speciellt då majoriteten av lokalbefolkningen 

kan uppfatta fotbollsresenärer som farliga, vilket framkom i undersökningen. I sin tur 

minskar även förtroendet för Arenapersonalen och deras säkerhet som finns på plats. Allt 

detta resulterar i en social konflikt mellan lokalbefolkningen och fotbollsresenärer samt 

minskar den sociala hållbarheten på destinationen och fotbollsresors framtid kan ifrågasättas.   
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Eftersom att Mall Of Scandinavia stänger igen ingångar till gallerian från Friends Arena när 

en fotbollsmatch är avslutad kan det leda till att lokalbefolkningen känner sig bortglömda, 

eftersom de anpassas efter turisterna och inte lokalbefolkningen (Bohlin Böhn, 2012: 79 - 

82). Vilket även Olsson (2012) berör inom välfärdsperspektivet att ett samhälle måste vara 

relativt rättvist för att de bofastas välmående ska tillfredsställas. Om rättvisan har en god 

grund blir den sociala dimension automatiskt mer hållbar (Olsson, 2012: 3-4). Frågan här är 

om samhället blir rättvist när de bofasta måste anpassa sig efter fotbollsresenärerna, i och 

med att de exempelvis måste åka hem tidigare än senare än planerat eftersom många turister 

vistas i området och det är svårt att ta sig fram. Det resulterar till att lokalbefolkningens 

välmående inte uppnås vilket minskar den sociala hållbarheten för fotbollsturismen.   

 

Weaver (2014) tar upp att hållbar turismutveckling varken ska förstöra eller försvåra för 

framtida generationer. Såsom den svenska fotbollskulturen ser ut nu, känner sig hälften av 

respondenterna inte trygga, vilket kommer kräva mycket arbete inom den sociala 

dimensionen för att framtida generationer inte ska känna detsamma. Det som kan konstateras 

från intervjuerna är att den yngre gruppen av respondenter kände sig trygga under dagen ett 

fotbollsevenemang pågår medan den äldre gruppen kände sig otrygga. Förhoppningsvis 

kommer det fortsätta att den yngre gruppen av respondenter kommer fortsätta känna sig 

trygga samt generationen efter dem. Vilket förhoppningsvis har lett till att hållbar turism har 

uppnåtts med att det inte förstörs eller försämras för lokalbefolkningen (Weaver, 2014: 524). 

Respondenterna har uppmärksammat att det finns mycket säkerhet kring arenan och gallerian, 

vilket konstateras från intervjun med Ruby som är anställd på Friends Arena att det är något 

som arenan fokuserar mycket på. Om arbetet fortsätter så här och vidareutvecklas, ser 

framtiden för en hållbar turism ljus ut.  

 

Hudson (2003) menar att sportevenemang ekonomiskt gynnar turistnäringen på en 

destination, vilket Cooper (2012) beskriver att dimensionerna måste samverka med varandra 

för att turismen ska vara hållbar. Vilket vi redan har kunnat konstatera att fotbollsresor inte är 

socialt hållbara utifrån lokalbefolkningens perspektiv. Hållbar turismutveckling berör 

turismindustrin och dess påverkan på dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk (Hall, 

2007: 27). Aspekterna kritiseras eftersom de kan konkurrera varandra istället för att de 

tillsammans har en balans, vilket inte är hållbart i längden. Därför är det viktigt för arenor, 

arrangörer och andra aktörer inom fotbollsturismen följa principerna för att skapa en hållbar 

turismutveckling (Schloegel, 2007: 250). 
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6. Slutsats 

Undersökningen har sökt att besvara frågan hur hållbar fotbollsturismen är utifrån det sociala 

perspektivet. Därmed har fotbollsresenärer samt de boende som bor nära Friends Arena 

intervjuats. Detta för att se och jämföra hur dessa olika sociala aktörer blir påverkade när det 

pågår ett fotbollsevenemang.  

 

Sammanfattningsvist kan det dras en slutsat att fotbollsresenärer går in i en fotbollskultur när 

de reser, både inom Sverige men även utomlands, vilket gör att de hamnar i en frizon. Då allt 

är tillåtet i denna frizon ändras även deras beteende. Gemenskapen och upplevelsen förstärks 

då alla är tillsammans och detta är grunden till att resan genomförs. Alkoholkonsumtion är en 

stor del av upplevelsen som även bidrar till att gemenskapen förstärks. I och med att 

fotbollsresenärerna hamnar i en frizon märker de inte miljön runt omkring sig och vilka som 

kan bli påverkade av deras beteende. Här hamnar lokalbefolkningen, speciellt de boende som 

bor i närheten av Friends Arena, i en social konflikt med fotbollsresenärer. Oroligheter och 

obehag uppstår från de bofastas sida mot fotbollsresenärerna och det kan leda till sociala 

tvister emellan dessa två grupper. Här kan det också uppstå sociala konflikter då resenärerna 

kan ses som våldsamma. Det här leder till att begreppet huliganism och huliganer förstärks 

ännu mer, även om majoriteten av fotbollssupportrar inte är huliganer. Här kan även frågan 

angående säkerheten på fotbollsevent ifrågasättas från lokalbefolkningens sida. Även om det 

finns poliser och säkerhets vakter under fotbollsmatchen, uppstår ändå oroligheter bland 

lokalbefolkningen, vilket kan skapa negativa associationer kring ett fotbollsevent.  Förutom 

oroligheter som uppstår, tvingas även de bofasta anpassa sin vardag efter ett 

fotbollsevenemang, såsom förseningar med färdmedel och egen vistelse inom arenaområdet. 

Den sociala hållbarheten inom fotbollsturism bli svår att uppnå i detta fall eftersom 

lokalbefolkningen tvingas att anpassa sig efter fotbollsresenärerna och inte tvärtom, vilket 

även går att se utifrån välfärdsperspektivet att rättvisan inte är jämn för lokalbefolkningen 

gentemot turisterna. Tiotusentals fotbollsresor säljs varje år, men fråga här uppstår om dessa 

resor är socialt hållbara och hur kommer det att se ut i framtiden. Inom hållbar turism ska 

turistens behov tillfredsställas samtidigt som behoven inte ska förstöra eller försämra för 

lokalbefolkningen, vilket i det här fallet uppstår.  
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6.1. Avslutande diskussion och förslag på vidare forskning 

Det som kan diskuteras i dagsläget är lokalbefolkningens välbefinnande inom arenaområdet 

under ett fobollsevengemang. Det har framkommit tydligt att de bofasta blir påverkade och 

tvingas anpassa sin vardag när det pågår ett fotbollsevent inom arenan. Det var speciellt den 

äldre gruppen av respondenterna som kände av oroligheter. Eftersom de väljer att aktivt bo i 

närheten av arenan och tanken på att flytta finns inte med på kartan. Här uppstår frågan om 

lokalbefolkningens välmående skulle förbättras om de valde att bo i ett annat område än det 

nuvarande. Samtidigt blir detta inte socialt hållbart om individer ska välja att flytta på grund 

av ett fotbollsevenemang.  

 

Förslag på vidare forskning kan vara att undersöka fotbollsturismen utifrån alla 

hållbarhetsperspektiven, och inte endast den sociala dimensionen som den här uppsatsen har 

fördjupat sig inom. Hållbarhetsbegreppet är väldigt stort och omfattande vilket behöver 

mycket forskning, vilket kan vara svårt att uppnå på en kandidatuppsats nivå. Även skulle 

framtida forskare kunna fördjupa sig mer inom den sociala dimensionen och framförallt 

fotbollsturismens påverkan på kulturen i samhället. Det är något som har tagits upp från 

fotbollsresenärer att de gillar att ta del av landets kultur när de reser, men frågan uppstår hur 

mycket påverkar det lokalbefolkningen. 
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Henrik, personlig intervju (2017-04-27) 

Ruby, personlig intervju (2017-04-26) 

Patrik, personlig intervju (2017-04-27) 

Fotbollsresenärer 

Anette, personlig intervju (2017-04-13) 

Erik, personlig intervju (2017-04-13) 

Joakim, personlig intervju (2017-04-13) 

Joakim, personlig intervju (2017-04-13) 

Johan, personlig intervju (2017-04-13) 

Vincent, personlig intervju (2017-04-13) 
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Erik, personlig intervju (2017-04-27) 

Henrik, personlig intervju (2017-04-27) 
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Maria, Solna, personlig intervju (2017-04-26) 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor fotbollsresenärer 

 

❏ Vart reste du för att se fotbollsmatchen?  

❏ Vilka förväntningar hade du inför resan? (Fotbollsspelare, fotbollslag, gemenskapen) 

❏ Vart bokade du din resa? Via fotbollsarrangör med paketpris eller en s.k paketera 

själv resa?  

❏ Förberedde du dig med några speciella matchkläder?  

❏ Vad betyder det laget för dig?  

❏ Hur många gånger har du rest på en fotbollsresa? reser du själv eller i sällskap? Är det 

någon skillnad med att resa själv eller i sällskap? 

❏ Hur länge varade resan?  

❏ Hur mycket kostade resan/resorna?  

❏ Vad vart den slutliga utgiften efter resan?  

❏ Valde du att bo i närheten av arenan aktivt? 

❏ Konsumerade du i närheten av arenan innan fotbollsmatchen?  

❏ Märkte du att det var någon interaktion mellan turister och bofasta?  

❏ Hur var gemenskapen på matchen mellan resenärerna och bofasta? 

❏ Hur var din upplevelse av själva fotbollsmatchen? (arenan, miljön runtom, etc) 

❏ Stämde det med dina förväntningar inför matchen? 

❏ Kände du dig trygg? (fanns det bra säkerhet på matchen?) 

❏ Konsumerade du inom arenan?  

❏ Märkte du av några konflikter under eller efter matchen? 

❏ Vad gjorde du efter matchen? (restaurang, bar, aktiviteter) 

❏ Utförde du andra aktiviteter förutom att besöka fotbollsmatchen under din resa?  

❏ Skulle du rekommendera andra att genomföra en sån här typ av resa?  

❏ Vad var styrkorna/svagheterna med resan?  

❏ Vad var det som var det viktigaste för dig när du väl var på plats och såg matchen? 

(själva fotbollen, gemenskapet med andra, båda) 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor fotbollsarrangörer 

 

❏ Berätta kort om dig själv. Vad är din position inom företaget? 

❏ Vad erbjuder ni i era paketpriser? 

❏ Hur skapas paketpriserna? Efter målgrupp, utbud och/eller efterfråga? 

❏ Hur ställer ni er till de sociala aspekterna till en fotbollsresa? (Om det uppstår 

konflikter före, under eller efter fotbollsmatchen) 

❏ Hur många resor per år säljer ni?  

❏ Under vilken period reser människor mest/ lägst? (hög/lågsäsong)  

❏ Vad har ni för målgrupp? Är det olika för olika fotbollsresor? 

❏ Har ni egen personal på plats som kunder kan kontakta?  

❏ Om en person skadar sig under resan, erbjuder ni någon typ av försäkring eller är det 

något som resenären står för själv? 

❏ Kan man boka fotbollsbiljetter via er också eller endast flyg och hotell? 

❏ Vilken destination är mest populär bland resenärerna att resa till? Varför tror du att 

det är så? 

❏ Hur ser ni på fotbollsturismen i framtiden? Kommer dessa resor att öka/minska? 

Bilaga 3 

Intervjufrågor arenaarrangörer/arbetare 

 

❏ Vad är din position på friends arena?  

❏ Hur arrangeras ett fotbollsevenemang?  

❏ Hur ser förberedelserna ut inom ett sådant arbete?  

❏ Är ni med i arbetet om planeringen när det gäller att ni hänvisar olika supportrar från 

olika fotbollslag att ta sig till arena eller hem från arenan?  

❏ Vilka olika typer av anställningar har ni under dessa typer av evenemang? Allt från 

förberedelser till efterarbetet av eventet?  

❏ Hur arbetar ni med att hålla fotbollsmatcherna från konflikter?  

❏ Hur arbetar ni med säkerheten när det är fotbollsmatch? Tex hur många vakter arbetar 

på ett sådant event? 

❏ Vad är det för skillnad mellan stå och sittplatser? 

❏ Kan man konsumera alkohol under matchen? 

❏ Hur mycket intäkter får ni från konsumtionen av besökarna under en fotbollsmatch?   

❏ Hur många fotbollsevent arrangerar ni per år? 

❏ Har det hänt att ni har fått klagomål från de boende när det är säsong för 

fotbollsmatcher? om ja, hur hanterar ni detta? 

❏ Vad kan det bli för utgifter under en fotbollsmatch om något praktiskt förstörs? Hur 

vanligt är detta? 

❏ Vad finns det för efterarbete med en fotbollsevenemang? 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor lokalbefolkning 

 

❏ Bor du i närheten av en arena? (om ja, vilken?) 

❏ Vart bor du?  

❏ Valde du att bo i närheten av en arena eller byggdes det i efterhand? 

❏ Har du känt att du har velat flytta för att du bor i närheten av en arena? 

❏ När det väl pågår en fotbollsmatch i arenan, blir du påverkad av det på något sätt? 

(såsom förseningar med färdmedel, höga ljud)  

❏ Har du någonsin känt dig otrygg i det området du bor på när det är säsong för 

fotbollsmatcher? Eller mer bra stämning? 

❏ Har du aktivt valt att ta en annan resväg hem eller från ditt hem när det ska vara en 

fotbollsmatch på arenan? 

❏ Har du någonsin sett att det har uppstått konflikter mellan supportrarna? 

❏ om ja, vilka känslor uppstår? 

❏ Har du blivit påverkad av detta?  

❏ Har du märkt av att det är personer från andra städer/länder kring området när en 

fotbollsmatch pågår?  

❏ Brukar du besöka arenans område? (såsom restaurang, bar, shopping) 

❏ Anser du att arenaområdet påverkas på något sätt under matchdagen? (positivt 

och/eller negativt) 

❏ Väljer du aktivt att inte besöka närområdet om det pågår en match?  

 

 

 

 


