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1 Inledning 
Idrott är något som människor har ägnat sig åt, såväl organiserat som oorganiserat sedan 
tidernas begynnelse. I idrottens inledande skede utspelade sig den i den öppna terrängen, 
det spelades fotboll och sprangs på ängar, bandy och hockey spelades där det fanns 
naturis och idrottsutövandet var väldigt beroende av väderförhållandena. Mats Hellspong 
vid Stockholms Universitet har forskat på stockholmspubliken (vid idrottsevenemang) 
under 1800 och 1900-talet och beskriver hur publiken ökade och efterhand också betalade 
en frivillig entrépeng. Efterhand så utvecklades idrottsarenor så som vi känner dem idag 
med stängsel, läktare och entréavgifter. I Stockholm rasade under tiden för denna 
övergång en debatt huruvida idrottsföreningarna skulle äga rätten att avgränsa och 
avgiftsbelägga delar av marken, detta för att bland annat barnfamiljer och fattiga barn 
påverkades negativt av en sådan avgränsning då de hade knappa ekonomiska 
förutsättningar.1

 
Under 1900-talet har idrotten i Sverige gått från att endast vara något som överklassen 
sysslat med till att nu vara vår största folkrörelse med ett samhälleligt engagemang som 
gör den till ett av vår tids mäktigaste kulturella fenomen. Idrotten har inte bara påverkat 
den enskilde individen utan också spelat en stor roll för lokalsamhällets liv och identitet 
där idrottsplatsen, arenan, varit ortens nav och samlingsplats där invånarna följt sitt lag i 
vått och torrt.2

 
Det tog lång tid innan sport och idrott på allvar blev ett geografiskt forskningsområde, det 
dröjde till exempel ända till 1994, i den tredje upplagan av The Dictionary of Human 
Geography som idrottens geografier på allvar togs upp. Idrott är både politiskt, socialt 
och ekonomiskt intressant och därför också geografiskt intressant.3 Vid en närmare titt på 
själva idrottsarenorna så finner vi många rumsliga begränsningar i form av linjer och 
avgränsningar på de olika planerna där idrotten äger rum, det är också tydliga skillnader 
mellan aktörer och åskådare.4

 
Trots att idrott inte är ett särskilt fokuserat undersökningsområde inom geografin så är 
dessa två områden starkt sammankopplade med varandra5. Idrotten präglas också till stor 
del av kulturgeografiska hörnstenar som tid, plats och rum. Idrott är verkligen 
kulturgeografi eftersom den i huvudsak utövas av människor och dess rörelser i rummet. 
Bale menar med detta att själva idrottsutövandet är geografiskt men det finns ytterliggare 
en viktig faktor; publiken, vilken utgör en stor del av vårt arbete.6  
 

1.1 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att få fram arenans egentliga betydelse för publiken på 
idrottsevenemang. Arenorna i dagens samhälle har gått från att vara en ren åskådarplats 
                                                 
1 http://www.idrottsforum.org/articles/hellspong/hellspong.html 2006-03-01 
2 Wastenson , L. 1993 Sid. 42 
3 Bale J 2002 Sid. 1-2 
4 Ibid Sid. 2ff 
5 Ibid. Sid. 5ff 
6 Ibid. Sid. 5ff 
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för ett idrottsevenemang, till att idag snarare fungera som ett ”upplevelseparadis” med 
allt ifrån bar och restaurang till bastu. Vi har därför ett intresse av att ta reda vad det är 
som får publiken att dras till de olika arenorna. Vi undersöker även dessa personers olika 
beteenden.  
 
I vår uppsats om idrottsliga publikströmmar så undersöker vi Boltic och Färjestads publik 
och vi anser att fenomenet med stora arenor kontra små arenor är intressant i detta fall 
och det är något som vi vill undersöka närmare. Kan det vara så att de människor som har 
ett allmänt idrottsintresse istället för att stå och frysa på en bandymatch istället väljer att 
tillbringa kvällen sittandes i en hyggligt varm ishockeyarena och det bara är de verkliga 
entusiasterna som besöker bandymatcherna?  

1.2 Frågeställningar 
De frågeställningar vi tänkt arbeta efter anser vi passar bra då vi ämnar undersöka 
idrottsarenor och dess publik. Genom att jobba efter dessa hoppas vi få en större inblick i 
hur detta förhållande ser ut: 
 

♦ Vad drar publiken till en idrottsarena? 
♦ Vad anser publiken är viktigast, att laget går bra eller att arenan är bekväm? 
♦ Vad visar på arenors roll som samhällsspegel? 
♦ Vad finns det för skillnader mellan de olika idrottsarenornas publik? 
♦ Kan det utläsas några egentliga skillnader mellan idrottspublik och annan publik? 

 

1.3 Avgränsningar  
Till en början hade vi för avsikt att undersöka och jämföra publikströmmarna mellan fyra 
olika lag i Karlstad. Under tidens lopp kom vi fram till att detta skulle bli alldeles för 
komplicerat att genomföra och därför avgränsade vi oss till enbart Färjestad och Boltic. 
Ju mer insikt vi har fått i problemet desto mer har vi kunnat avgränsa oss till vårt syfte 
och de frågor vi angett ovan. Efter mycket eftertanke har vi därmed valt att inrikta oss på 
arenornas betydelse och därigenom få ut hur publiken rör sig geografiskt efter arenans 
möjligheter. 
  

1.4 Metodansats 
Vi vill försöka ta reda på hur de olika arenorna får folket att komma till arenan. För att få 
reda på det behöver vi undersöka olika människors beteende i förhållande till arena, 
evenemang och lag. På grund av detta val anser vi att Behaviorismen är ett bra 
angreppssätt för oss som kan hjälpa oss att få ut de svar vi behöver för uppsatsen. Den 
kunskap vi tar fram får vi främst genom enkätundersökningar och personintervju.  
 
Empirism innebär att all fakta talar för sig själv och behöver lite teoretisk förankring. 
Empiriker anser att vetenskap endast skall hålla sig till objekt i världen och söka fakta om 
dessa. Normativa frågor gällande värden och meningar är exkluderade från studier 
eftersom att det påstås att vi inte kan mäta dessa vetenskapligt. Detta kan ställa till lite 
dilemman för vårt arbete då vi avser att undersöka människans beteende med 
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behaviorismen, men vi kommer även att kunna koppla in empirismen inom arbetet i 
många olika punkter. Genom empiri hoppas vi ta reda på mer om varför publiken 
kommer till de evenemang som de gör. 7

 
Vi har valt att använda oss av en behavioristisk ansats, då vi anser att detta passar bra in 
på just vårt arbete och det vi vill undersöka. Behaviorismen bekräftar tydligt att mänskligt 
beteende är förmedlat genom den kognitiva informationsprocessen. Behaviorister 
försöker visa rumsligt beteende och att förklara rumsliga val och beslut, genom 
mätningar av människors förmåga att minnas, bearbeta och utvärdera geografisk 
information. Till exempel studeras fattigdom genom vetenskapliga tester av ren 
hypotesgrund, varigenom de beteendebeslut som fattiga människor och/eller människor 
med maktposition gör undersöks (statistisk test av huruvida fattiga människor har lågt 
självförtroende och om så är fallet hur detta påverkar deras arbetssökande8). Detta tänker 
vi sätta i ett perspektiv som passar vårt arbete för att ta reda på hur publikströmmar styrs. 
 
De tillvägagångssätt som har använts i uppsatsen är både enkätundersökning och 
personintervju.   
 
 

                                                 
7 Kitchin, R & Tate, N 2000. Sid. 4ff 
8 Ibid. Sid. 4ff 
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2 Teoretiska utgångspunkter 
”Kulturgeografi är den del av geografin som studerar hur människan och samhället 
använder, organiseras och formas av omvärldens resurser och förutsättningar. 
Geografiska variationer, lokaliseringsmönster och rumsliga flöden är centrala studiefält 
liksom samspelet mellan människa och miljö.” 9  
 
Fram till 1950 –talet var beskrivande regionalgeografiska arbeten vanliga, därefter steg vi 
in i en uppenbar specialisering. Sedan 1970 –talet har olika omorienteringar skett, bland 
annat så har kvalitativa synsätt och bedömningar kommit in.10 Under 1970 –talet 
utvecklades en forskning inom kulturgeografin som var inriktad på studier av 
kunskapsinlärning, reflektion och det logiska tänkandets betydelse för människors 
rumsliga beteende. De fem sinnena behöver inte alla användas utan det räcker med syn 
och hörsel för att uppfatta den rumsliga perceptionen, det blandat med en människas 
kunskaper, attityder, värderingar och tidigare erfarenheter etc.11

2.1 Arenan 
Idrottsarenan är inte bara ett rum för passion, lidande och glädje utan dessutom ett starkt 
geografiskt avgränsat rum med tydliga linjer och avgränsningar. Avgränsningarna kan ha 
olika syften som uppdelning mellan olika supporterklubbar (kulturer), uppdelning mellan 
spelare och publik och så vidare. Det finns också tydliga preciseringar på själva 
spelfältets utformning; en löparbana skall vara en runda om exakt 400 meter, en 
hockeyplan 60 meter, mellan mållinjen och straffpunkten i fotboll skall avståndet vara 
elva meter och så vidare . En idrottsarena är ett forum där olika kulturer möts och det kan 
skådas såväl kulturella likheter som olikheter med det vanliga samhället utanför arenans 
hägn12. 
 
Arenors lokalisering är ytterligare en faktor som påverkar idrottsutövande och 
publikströmmar, av egen erfarenhet så vet vi att tillgänglighet, parkeringsmöjligheter och 
framkomlighet ibland kan göra att istället för att uppleva matchen live se den på TV. Det 
finns en mängd olika faktorer att ta hänsyn till som till exempel fysisk och social 
tillgänglighet, möjlig etablering i den befintliga miljön.13 Bale menar att 
centaralortsteorin möjligen skulle kunna tillämpas som en normativ modell för 
lokalisering av idrottsanläggningar och kallar då modellen för sports place theory.14 
Teorin utgår från olika aktiviteters upptagningsområde och tröskelvärde med avseende på 
utövare/användare. Utifrån detta kan en rangordning göras av olika anläggningar eller 
aktiviteter. Den ursprungliga modellen har också visat sig användbar i flera olika 
sammanhang, till exempel vid bildandet av nya kommuner och kommunreformer. Då 
modellen inte tar hänsyn till den faktiska transportstrukturen eller sociala och kulturella 

                                                 
9 Gren, M & Hallin P. O. 2003 Sid. 125ff 
10 Andersson, L 1987 Sid. 30 
11 Gren, M & Hallin, P-O 2003 Sid. 125-126 
12 Bale J, 2002. Sid. 9ff 
13 Svensk idrottsforskning nr 3 -2005 Sid. 75ff  
14 Ibid. 
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aspekter så är det inte trolig att modellen skulle kunna användas som enda analysverktyg 
inom idrottsforskningen. 
 
Idrottsarenan påverkan på både idrottsutövare och publik har varit ett forskningsområde 
inom idrottsgeografin sedan ett tag tillbaka och man har funnit att hemmaplan påverkar 
bland annat resultat i matcherna samt publikens (geografiska) identifikation15. 
Att ha hemmaplan är ofta sett som en fördel inte minst eftersom publiken i många fall 
fungerar som en extraspelare och bidrar med stöd och extra energi. Andra fördelar med 
hemmaplanen är att laget är vana att agera där och ”kan” underlaget och hur detta bäst 
kan utnyttjas16. Hemmaplansfördel är något som det forskats en del på17 och det bevisar 
tesen att hemmaplan innebär en fördel, en studie har visat att i exempelvis de engelska 
och Walesiska fotbollsligorna är det 2,5 gånger vanligare med hemmaseger än 
bortaseger, segermarginalen är också högre bland hemmasegrarna jämfört med 
bortasegrarna. En annan studie,18 där jämförelser gjorts av 6000 Europacupmatcher i 
fotboll, visar att hemmalaget skapade ett övertag med 0,47 mål i snitt per match. 
Liknande undersökningar har gjorts för andra idrotter och där kommit fram till samma tes 
att hemmaplan ger fördel dels i form av fler gjorda mål samt större antal segrar. De olika 
studierna som gjorts om hemmaplansfördel visar att det förvisso finns skillnader mellan 
olika idrotter hur stort övertag hemmaplan ger, men att hemmafördelen ändå ses som 
statistiskt bevisad19. Den inverkan som hemmaplan ger för den individuelle åskådarens 
identitet väljer vi att behandla nedan. 

2.2 Plats 
Det finns många exempel på hur idrottsarenan fungerar som landmärke för en stad. Den 
betydelse som ett idrottslag kan ha för sin befolkning visas inte minst av den amerikanska 
staden Clemson med 12 000 invånare vars fotbollslag (amerikansk fotboll) huserar på en 
arena med 85000 sittplatser. Clemson är helt enkelt fotboll.20 (Som jämförelse så har 
Sveriges nationalarena för fotboll;Råsunda 36 608 sittplatser21) Ett exempel som de flesta 
svenska känner till är Globen i Stockholm. Det finns många faktorer som spelar in i vilka 
bilder som sammankopplas med en plats, exempelvis en arena; uppfattningar om 
människorna på platsen (funktionärer, spelare, fans etc, byggnadens utformning, 
historiska faktorer och så vidare22. 
 
De bilder som skapas av platser påverkar på olika sätt, spelare kan ha goda eller dåliga 
bilder av en arena vilket i sin tur kan komma att påverka deras spel, platser/arenor som 
förknippas med positiva saker lockar ofta publik från större geografiska områden och inte 
bara i sin direkta närhet. Exempel på detta är bland annat Leksands IF i ishockey och 
Hammarby IF i fotboll som är lag som har stora supporterskaror runt om i Sverige23

                                                 
15 Bale J, 2002. Sid 59 ff  
16 Ibid. Sid 27ff 
17 Ibid. Sid 30f 
18Ibid. Sid 30f 
19 Ibid. Sid 30f 
20 Ibid. Sid 21 
21 http://www.svenskfotboll.se 2006-03-02 
22 Wahlström 1997. Sid. 40ff 
23 Wastenson L. 1993, Sid 42ff 
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2.3 Rum  
Rum och plats är två centrala begrepp inom kulturgeografin och dessa går att härleda till 
sport och idrottsliga aktiviteter och/eller evenemang.  Idrottsarenan är ett rum där 
idrottsutövare och publik möts för att utöva samt njuta av idrott. Det existerar en tydlig 
avgränsning som markerar var själva idrottandet äger rum, i form av en spelplan, en 
löparbana etc. Platser spelar också stor roll för hur avgörandet sker, som till exempel 
huruvida arenan är hemma- eller bortaplan, vilken löparbana man får kan komma att 
spela en avgörande roll på grund av kurvorna kommer att vara olika snäva och så vidare. 
Eftersom det finns stora pengar samt också diverse olika rekord att slå inom dessa idrotter 
så är det av yttersta vikt att alla banor är exakt likadana, detta är inte minst viktigt om 
man beaktar vilka tidsmått som används där man ibland till och med mäter tusendelar av 
en sekund.24

 
Sport är präglat av territorialitet, det vill säga en mänsklig inverkan och påverkan över 
rummet. De rumsliga begränsningar för idrottens utövare påverkas också av diverse 
faktorer som bestäms av det sociala spelet eller till och med lagboken och detta skiljer sig 
alltså inte så mycket från den ”verkliga” världen25.  
 
På samma sätt som själva utövandet av idrott skiljer sig åt mellan individer så gör också 
själva konsumerandet av idrott det. Arenan där dessa aktiviteter sker är inte bara ett rum 
utan innehåll eller mening, utan ett rum fyllt av människor som alla är egna individer, 
med egna känslor och identiteter. Alla dessa skillnader ställs dock åt sidan inne på arenan 
då de alla är där av en anledning; att följa sitt lag. Idrott existerar givetvis utan publik26, 
vilket om inte annat många som idrottat inom Korpen27 är medvetna om. Dock existerar 
den inte utan människor. 
 
Geografen Philip Wagner har sagt ”There´s nothing natural about a sports event” 28. Med 
detta menar han att det inte finns något naturligt med ett idrottsevenemang, och syftar 
främst på att det inte finns några naturliga avgränsningar någonstans på en idrottsplats 
utan alla gränser är förbestämda, avgränsade av människan och också reglerade i diverse 
regelböcker. Exempel på detta går att finna på i stort sett varje idrottsplats; löparbanorna 
är exakt 400 meter, ishockeyrinkarna och fotbollsplanerna har sina förbestämda minimi- 
och maximimått och så vidare.29  
 
I gamla tiders idrottande existerade inte den tydliga gräns mellan åskådare och utövare 
som den gör idag, detta berodde främst på att den rumsliga avgränsningen inte var 
särskilt tydlig, om den överhuvudtaget existerade. Det är ju också en förutsättning för att 
publik överhuvudtaget ska komma till ett idrottsligt evenemang så krävs det en tydlig 
rumslig avgränsning.30  Dock fanns det starka regionala band då som nu, i England 

                                                 
24 Gren, M 1998 Sid. 9, 11  
25 Bale J, 2002. Sid. 7ff 
26 Svensk idrottsforskning nr 2 -2003 Sid. 48ff 
27 www.korpen.se 2006-06-04 
28 Bale J, 2002. Sid. 9 
29 Ibid. 
30 Svensk idrottsforskning nr 2 -2003 Sid. 48ff 
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(former av denna idrott har också konstaterats på Gotland) utövades under 1700-1800-
talet en idrott som kallades för byfotboll som gick ut på att man skulle föra över en 
fotboll från ett bycentrum till ett annat. Det fanns inga särskilda regler hur bollen skulle 
transporteras utan den kunde gömmas under kläder, sparkas kastas och så vidare. 
Eftersom spelet var två byar emellan så var det mycket som stod på spel, inte minst 
byhedern och det fanns heller inga neutrala åskådare eller någon tydligt avgränsad 
spelplan.31

2.4 Idrottarnas geografier 
När vi började läsa om idrottens olika geografier så tänkte vi över huvudtaget inte på 
idrottsutövarnas geografier, utan fokuserade nästan uteslutande på arenor, 
hemma/bortaplan, publik etc. Men det går att finna geografiska mönster även hos 
atleterna vilket även tidigare sportgeografisk forskning visat. 
 
Inom idrottsgeografi har man ibland använt lagidrott som ett exempel för att titta på 
mänskligt beteende inom ett begränsat område och fastställda geografiska platser och 
rum. Geografer har bland annat konstruerat kartor över de olika spelarna i ett slags 
interaktionsrum, som visar i vilken mån de olika spelarna interagerar med med- och 
motspelare.32

 
Trots de artificiella tids och rumsliga begränsningarna som existerar på en idrottsplan så 
interagerar de människor som befinner sig där på ett sätt som man inte ser i det verkliga 
livet33, olika kulturer samsas mot samma mål. Men det har också gjorts undersökningar 
ibland annat USA och England som visar hur exempelvis svarta spelare hänvisas till 
mindre glamorösa spelpositioner än vita spelare. Diverse undersökningar visade att svarta 
och andra etniska minoriteter ofta blev förvisade till att spela på kanten och blev på så 
sätt inte lika delaktiga i spelet som de spelare som agerar centralt på planen34. 

2.5 ”Vi och dom” 
Ett lag eller en idrottsutövare är en av vår tids största identifikationsobjekt, många är de 
exempel som kan visa på hur ett lags framgångar, en idrottsman/kvinnas viktorior, ett 
VM-guld etc. påverkar människor med helt olika bakgrunder förutom det geografiska 
bandet. Den regionala identiteten är starkt förknippat med själva idrottandet och inte bara 
hemmaplansfördelen. Den regionala identiteten kan i vissa fall bli större när avståndet till 
hemtrakterna ökar35.  
 
Den identifikation som publiken upplever med sitt lag är en viktig faktor inom den 
idrottsliga världen. Denna identifikation kan uppstå då laget i sig utgör staden, det vill 
säga utan laget så existerar inte staden/regionen för utomstående. Idrott liknas ibland vid 
ett krig utan vapen. Det finns exempel på hur detta dock kan gå överstyr, det finns länder 
eller städer som legat i allvarliga konflikter på grund av en match, detta kan även ses i ett 

                                                 
31 Svensk idrottsforskning nr 2 -2003 Sid. 48ff 
32 Bale J, 2002. Sid. 11f 
33 Ibid. Sid. 12 
34 Ibid. Sid. 12 
35 Ibid. sid.59ff 
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mindre perspektiv med huliganbråk och liknande som tyvärr är en del av dagens idrott. 
Religion är också en sådan sak som kan fungera som en katalysator, ett tydligt exempel 
för detta är de klassiska matcherna mellan de både Glasgow-lagen Celtic och Rangers, 
där Celtic är de katolskas lag medan protestanterna håller på Rangers, man mer eller 
mindre föds som supporter till ett av lagen och lär sig att hata det andra laget. Den 
kulturella och geografiska lojaliteten förstärks ytterligare vid sådana drabbningar. Dessa 
matcher är också så kallade högriskmatcher där bråk ofta uppstår.36

 
Även när sporten existerande trots att det inte var ett begrepp så spelade alltså heder och 
lokal identitet viktiga roller i utövandet och var också något väsentligt för idrottens själ. 
Som tidigare nämnt så kan idrotten existera utan publik, men förlorar då också en stor del 
av sin själ. För att se lite på om det finns liknande fenomen idag så vill vi dra paralleller 
till regional identitet, vilket innebär att människor som bor inom samma regioner skapar 
sig en speciell identitet och en känsla av att det är vi mot dem, detta är ett fenomen som 
tydligt kan skönjas bland idrottspublik, extra tydligt blir detta i möten mellan olika slags 
kulturer exempelvis lag från mindre städer och lag från större städer (främst Stockholm) 
och i derbyn (möten mellan lag från samma stad/region).37

 
”…den regionalt avgränsade kultur människor identifierar sig med, det vill säga 
uppfattar som specifik och avskiljande för dem och andra som de uppfattar sig 
samhöriga med. ”38

 
Det finns många olika saker som påverkar den regionala identiteten: 
1. Bebyggelsemiljöer, kulturlandskap 
2. Lokala traditioner och evenemang  
3. Musik, litteratur, idrott  
4. Folkdräkter eller hembygdshistoria39  
 
Många av dess punkter går direkt eller indirekt att föras över till ett idrottsligt perspektiv, 
där vi tänker oss att exempelvis folkdräkter kan jämföras med favoritlagets matchdräkter. 

2.5.1 Idrottspublikens uppträdande 
Det är ytterst vanligt att de som går på en idrottstillställning oftast har ett av lagen som 
sitt egna favoritlag. I England har supportrar från olika lag fått ett sådant stort hat till 
varandra att det ofta uppstår handgemäng när supportrar från olika klubbar möts. I 
Sverige är detta inte lika vanligt förekommande men det har vuxit fram an ny trend där 
supportrar från olika klubbar (såkallade firmor) möts och gör upp utanför arenorna. I 
vissa fall har till och med Boltic supportrar gått samman med andra lags supportrar för att 
bilda en så kallad Värmlandsallians vars huvudsakliga mål är att starta ”box”, det vill 
säga slagsmål, med rivaliserande firmor. Dessa supportrar är inga så kallade ”vanliga” 
huliganer, utan är vanliga killar med normala kläder och de flesta utbildar sig. I 
Värmlands Folkblad har det i en intervju med en så kallad ”Bandyhuligan” nämnt att de 

                                                 
36 Bale J, 2002 sid.59ff 
37 Svensk idrottsforskning nr 2 -2003 Sid. 48ff 
38 Wahlström L, 1994. Sid. 40ff 
39 Ibid. Sid. 40ff 
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flesta som är med och startar bråken är några av de mest hängivna supportrarna klubben 
har.  
 
- Sanningen är att de så kallade huliganerna är klubbarnas mest hängivna supportrar. 
När ovetande kallar oss "inga riktiga supportrar" skrattar man. Det är vi som följer laget 
land och rike runt, så är det. Inga undantag. Vidare i artikeln nämns det: - Det har den 
senaste tiden skrivits och snackats otroligt mycket skit, som dragit skam över Boltic. Vi 
önskar helst att få sköta den här verksamheten så långt bort från media som möjligt så 
inte klubben dras in i skitsnacket. Men senast blev det ju svårt, VSK:arna attackerade ju 
oss på parkeringen. Och vi måste ju stå upp, framför allt vid vår egen arena. 40

 
 Men det finns även de som anser att publikvåldet har gått på tok för långt och gått ifrån 
de så kallade firmorna för att starta supporterföreningar som är emot våldet och 
hatramsor på matcherna. En av dessa personer är Jörgen ”Greven” Carlsson, som var en 
av dem som var med och skapade Boltic Blues. Han märktes mycket på matcher och var 
med och startade de olika hatramsor och sökte ofta konflikter med rivaliserande 
supportrar. Men för tio år sedan kom en vändning i Jörgens liv, han blev tagen av polisen 
och fick välja mellan att bli en publikvärd eller att bli tagen. Det var inget svårt val ansåg 
Jörgen som självklart valde att bli publikvärd. För två år sedan gick han ur 
supportergruppen Boltic Blues för att starta sin egen supporterklack tillsammans med 
några kamrater. De fokuserar på att få bort allt det negativa runt supportrar och satsar på 
att heja fram det egna laget istället. ”Greven” som han kallas i folkmun har en del att säga 
angående de så kallade nya huliganerna på tingvalla; 41

 
- Nu förstår jag inte hur de som bråkar kan kalla sig supportrar. Han nämner vidare att; - 
Problemet är att det inte finns någon organisation inom Boltic Blues, det är egentligen 
bara ett samlingsnamn för en gruppering lösa människor. Man måste komma ihåg att de 
flesta av ”Bluesarna” är där för att heja fram Boltic, det är bara några få procent som 
bråkar. Tyvärr förstör de för alla.42

 
I boken ”Football Hooligans” tas det upp mycket om hur olika supportrar visar sin kärlek 
till det egna laget och samtidigt visar på ett stort hat till ”de andra”. Det nämns i långa 
kapitel om hur det ser ut i staden Sheffield i England. I den staden finns det två stora lag 
Sheffield United och Sheffield Wednesday och rivaliteten mellan lagen är mycket stor. 43 
Denna rivalitet grundar sig mycket i vilken socioekonomisk kultur de kommer ifrån. När 
dessa lag drabbas samman så blir det ofta stora bråk mellan de två olika supporterlägren. 
Det har blivit relativ vanligt att ungdomar ifrån ”fina hem” i England har blivit 
medlemmar i denna subkultur till idrottsevenemangen.44

                                                 
40 www.vf.se 2006-04-03 (Artikel: Erik slåss i Boltics namn 2005-12-30) 
41 Ibid. (Artikel: Greven bytte sida: Det var inget svårt val 2005-12-30) 
42 Ibid. 
43 Armstrong G. 1998. Sid. 5ff 
44 Ibid. 143ff 
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2.6 Idrott som bildskapare 
Den plats där idrotten äger rum har ofta en stor betydelse, exempelvis så ses cricket 
ibland som en metafor för det ideala engelska samhället, vilket också påvisas i form av 
utövare och publik som strävar efter att leva upp till detta45. 
I undersökningar så har det konstaterats att det finns något av en klassfördelning när det 
gäller vilka idrotter man utövar eller besöker. Extra tydligt är detta i länder som har ett 
tydligt klassamhälle. Exempel på idrotter som är tydligt uppdelade är cricket och fotboll 
(även fast det inom fotbollen håller på att förändras till en exklusivare sport då 
biljettpriserna stiger för varje år vilket skrämmer bort den tidigare arbetarklass-
dominerande publiken.)46

 
På senare tid har idrott fungerat som den förmodligen främsta kollektiva 
identitetsskaparen47, paralleller kan dras till de olympiska spelen eller ett fotbolls-VM så 
blir detta ganska tydligt. I vissa fall är denna identifikation tillfällig medan den i andra 
fall är permanent, detta avgörs delvis på hur stort idrottsintresse individen har. 
 
Förutom att idrott kan fungera som en identitetsskapare48 för sin egen identitet kan den 
också verka bildskapande av andra städer, områden, nationer eller kulturer. Det finns 
många olika faktorer som spelar in i bildskapandet av en idrottsplats, där egna 
upplevelser och media har störst påverkan av vilka bilder som fås av platsen ifråga49. 
 Det finns exempel på hur vi förknippar olika nationer med idrottande; kenyaner springer 
alltid, italienare har temperament, norrmän går på tur och svenskar är landet lagom som 
aldrig vinner. Ett exempel är en undersökning50 som gjordes bland fotbollsintresserade 
och inte fotbollsintresserade angående dessas bild av brasilianare i allmänhet. Resultatet 
visade att de som var fotbollsintresserade hade en positivare och mer nyanserad bild av 
Brasilien än vad de som inte var intresserade av fotboll hade. Det var bland annat dubbelt 
så många av de fotbollsintresserade som ansåg att brasilianare är framgångsrika, skickliga 
och spännande. 
 
På samma sätt som idrotten kan påverka bilden av en plats så kan också platsen påverka 
synen på idrotten51, detta leder till att olika sporter blir olika på olika platser i landet. 
Bale visar på detta genom att fördela sex stora brittiska idrotter utifrån var deras 
geografiska centrum finns, med bland annat Rugby i Wales, golf i Skottland, Tennis 
främst i Londonområdet och fotboll i ett område från södra London och norrut mot 
Newcastle. Svenska exempel på detta finns också med områden där endera fotboll, basket 
eller ishockey har starka fästen. Exempelvis har bandyn sina starka fästen i främst 
Hälsingland medan basket har sina starka fästen i främst Stockholmsområdet. 
 

                                                 
45 Bale J, 2002. Sid. 161-163 
46 Ibid. Sid. 13 ff 
47 Ibid. Sid. 14 
48 Ibid. Sid. 161 ff 
49 Ibid. Sid. 161f 
50 Ibid. Sid. 161f 
51 Ibid. Sid. 164 
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Olika länder har vanligtvis en eller flera nationalsporter, som exempelvis löpning i 
Kenya, bordtennis i Kina, amerikansk fotboll och baseball i USA etcetera. 
Nationalsporten/nationalsporterna skiljer sig från andra idrotter genom att kännetecknas 
av en starkare tradition, bredare förankring samt att de också utgör en integrerad del av 
lokalsamhällets kulturliv. Idrottsgrenars tradition och kultur är något som i likhet med 
Rom inte byggs över en natt utan kräver ett längre tidsspann. Andra faktorer som är 
väsentliga är bland annat att idrotten har ett stort antal utövare, populär åskådaridrott, 
internationella framgångar samt också en ekonomisk omfattning och inte minst et stort 
massmedialt genomslag. De svenska nationalsporterna är främst ishockey och fotboll. 
Historiskt sett så har fotbollen länge hållit denna plats medan ishockeyn är lite färskare, 
men har på senare år gått om bandyn som främsta nationalidrott.52

 

2.7 Idrottspubliken och media 
Under tiden vi läste Förenaren och Utestängaren (trots att den lästa rapporten främst 
handlade om mediesportkonsumtion så har vi fört över det till ett idrottsevenemang) så 
väcktes en tanke angående vilken påverkan media har på publiken och vice versa. Det 
finns något av ett ”hönan och ägget”-dilemma när det gäller detta förhållande huruvida 
media kommer och bevakar ett idrottsevenemang på grund av att det är mycket publik där 
och eller om det är mycket publik där på grund av medias bevakning. Vi anser att båda 
sidor av myntet i detta fall speglar verkligheten, och att medias roll för idrottspubliken är 
stor samtidigt som idrottspubliken är viktig för media. Att idrottspubliken är ett viktigt 
ämne för media går att förstå då det finns ett stort globalt intresse för idrott i alla dess 
former och påverkar olika livsformer i olika mån. Ibland kan idrott framstå som viktigare 
än allt annat som sker i världen, krig, svält och politik .53

 
Det vore intressant att undersöka förhållandet mellan media och publikmängd närmare. 
Förvisso kommer vi att beröra detta i vår uppsats men inte i en sådan mängd att vi kan 
visa upp resultat som präglas av validitet och reliabilitet eftersom det inte är ett fokuserat 
område av vår undersökning. Men utan någon som helst vetenskaplig bevisning så kan ett 
antagande dras att media sorterar publiken i olika läger, med ”visstidsbesökare” och de 
som alltid besöker arenan oavsett väder, vind och TV-sändningar. 
 
En viktig faktor som styr (idrottsliga) publikströmmar är medias roll. Utan media så nås 
bara de riktiga entusiasterna som själva söker upp information om evenemangen och en 
stor massa potentiella åskådare utesluts. Det finns flera olika medieformer som TV, radio 
och tidningar som alla fyller olika syften i form av rapporteringar eller annonseringar 
innan evenemang samt också reportage efter matchen som ytterligare späder på intresset. 
Men dessvärre kan även medias roll för idrotten inte bara visas upp som positiv. Givetvis 
är det mycket bra för publiken som kan tack vare massa nya och sportsatsande tv-kanaler 
komma mycket närmare sina favoritlag utan att behöva besöka arenan. Detta kan i sin tur 
föra med sig att publiksiffrorna sjunker om matchen visas på exempelvis Canal +.54  
Detta fenomen är mer inriktat på ett vidare perspektiv och Karlstadslagen är inte så direkt 
                                                 
52 Wastenson L. 1993. Sid. 45 
53 Acosta, H, 2002. Sid. 102ff 
54 Ibid. Sid. 102ff 
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inverkade av detta fenomen, utan det är endast i vissa matcher som detta kan drabba 
Färjestad. TV påverkar i högre grad sporter som är vitt utbredda internationellt som 
exempelvis fotboll eftersom det råder ett sådant enormt utbud av Tv-sänd elitfotboll från 
världens bästa liga, vilket kan skapa en mättnad för den lokala fotbollspubliken. 

2.8 Arenors utveckling och betydelse 
I en värld som allt mer präglas av en konkurrens mellan världens städer så har vi sett en 
ökning av stora och inte sällan spektakulära anläggningar, till exempel en hög byggnad 
eller en idrottsarena. Dessa gigantiska idrottsarenor fungerar ofta som temaparker, nästan 
som ett nöjesfält fast med idrotten i fokus (förvisso inte alltid i fokus), med restauranger, 
affärer, barer, lekområden och så vidare för att på så sätt locka så mångfacetterad publik 
som möjligt och därigenom tjäna mer pengar.55

 
Genom att staden innehar en idrottsarena så ökar också chanserna att få arrangera 
nationella eller internationella idrottsevenemang vilket i slutändan kan innebära ett 
ekonomiskt uppsving för staden i form av mer turister, fler arbetstillfällen etc.56I många 
fall så sker dessa gigantiska arenors framväxt på bekostnad av de mindre areorna.  
 
Att idrottsarenor mer och mer utvecklas till allaktivitetsarenor är något som vi tror i 
längden kan komma att vara positivt för idrottens utveckling då publik som annars inte 
hade besökt evenemanget nu kommer dit och idrottsintresset breddas, vilket 
förhoppningsvis kommer att gagna både topp- och breddidrotten. I längden så tror vi 
dock att rådande arenautveckling kan bli något helt annat än planerat. Det finns en risk i 
att idrotten kommersialiseras för mycket då idrottens själ riskerar att dö. Detta är 
förhoppningsvis bara ett tecken på vår negativa livssyn, men tänkas kan att ju mer pengar 
som är i rörelse desto starkare makter är det som styr vilket kan leda till uppgjorda 
matcher, eller som inom motorsporten att folk köper sig en plats och därigenom stoppar 
de eventuella skickligare men fattigare förarna. Med en sådan utveckling så kommer 
idrottsarenorna som plats inte längre vara ett tillhåll för identitet, känslor och passion utan 
istället ett mammons tempel i ännu högre grad än idag.57

 

2.9 Idrottspublik och teaterpublik i en jämförelse 
I boken Korallrevet samlas ett antal artiklar, varav ”Att tämja massorna” är en skriven av 
Mats Hellspong. I den artikeln gör han en jämförelse mellan idrottspubliken och 
teaterpubliken, lite av dessa jämförelser och våra egna funderingar kring dessa tänkte vi 
sammanställa här nedan. 

2.9.1 Idrottspubliken 
Idrottspublik är inte ett uppenbart begrepp, det finns olika typer av idrottspublik, allt från 
de fåtal släktingar som letar sig till vissa idrotter till stora publiksporter exempelvis 
fotboll och ishockey. Det svenska rekordet för idrottspublik sattes vid Ingemar 

                                                 
55 Svensk idrottsforskning nr 3 -2005 Sid. 75ff 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
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Johanssons boxningsmatch mot Eddie Machen i Göteborg 1958; då hela 58 614 betalande 
åskådare letade sig till matchen. Idrottspubliken kan med andra ord vara mycket stor. 
Åskådarna vid en golftävling är nästan undantagslöst golfspelare själva. De följer de mest 
kända spelarna från hål till hål, ett villkor som kräver mycket stor insikt och kunskap om 
spelet och alla dess regler för att inte bli störande för spelet. Tennis publiken var fram 
tills TV och Björn Borgs glansdagar en utpräglad och sakkunnig och disciplinerad publik.  
Det den har gemensamt med golfpubliken är det att den måste vara helt tyst under spelets 
gång. Idrottspubliken behöver oftast inte oroa sig för att inte få plats, numer förekommer 
det helt utsålda arenor i alla fall i ishockeyns slutspel, eller andra idrotter med rumslig 
begränsnings slutskede, egen anmärkning. Det är inte allt för ofta som en match är helt 
slutsåld och att publik måste vända vid entrén. Däremot måste publiken, vid 
ståplatsevenemang, alltid beräkna hur mycket folk som beräknas komma för att få tag på 
en bra plats att se matchen ifrån. Det finns en spänning och förväntan inför ett 
idrottsevenemang som visar sig i publikbeteendet redan innan en tävling. Hur mycket folk 
kommer? När ska vi vara där senast? Vid större, evenemang kan publiken vara tvingad 
att vara på plats flera timmar innan evenemangets start för att få en bra plats att se 
tillställningen ifrån. Det kan beskrivas som både en långtråkig och hemtrevlig väntan att 
sitta och se hur läktarna sakta men säkert fylls upp. 58

 
Ett drag i publikens klädsel är de olika plagg som visar lojalitet mot det egna laget. Detta 
är extra vanligt i de stora bollsporterna, Fotboll, Bandy och hockey. Supportrar bär tröjor, 
halsdukar eller mössor. Det finns även vissa supportrar som har med sig vimplar eller 
banderoller och till och med leksakstrumpeter och trummor för att påkalla 
uppmärksamhet. Idrottspublikens beteende är ett massbeteende. 59

 
Om cirka 30 000 eller 40 000 söker sig till Råsunda sätter det sin egna lilla prägel på 
stadsbilden. Om plötsligt bussarna var fulla och strömmen av människor var mycket tät 
och riktad åt samma håll, behövs det inte några större tecken för att förstå att det drar 
ihop sig till ett större evenemang och oftast brukar dessa bestå av idrottsevenemang. Det 
märks ofta på jackor mössor halsdukar och andra plagg som folket kommer bärande på, 
men även på massans sammansättning i form av samtalsämnena och på allas iver att ta 
sig fram så fort som möjligt för att få så bra platser som möjligt. Det kan till och med bli 
så viktigt att det rankas som lite av en sport att ta sig fram så fort som möjligt och ibland 
att ta sig in till vilket pris som helst, även om detta ibland innebär att planka för att 
komma in. 60

 
Vid vissa attraktiva stortävlingar får publiken ofta bevaka den plats de väl lyckats få. När 
det är storpublik kan det hända att speakern uppmanar publiken att tränga ihop sig för att 
ge mer plats åt den köande massan utanför. För att få ett bättre resultat kan det hända att 
speakern spelar ut de olika läktarsektionerna mot varandra; 
– Ja, nu har G-sektionen packat ihop sig på ett utmärkt sätt. Nu ska vi se om H-sektionen 
kan vara lika duktig. Vill ni på H-sektionen vara snälla och flytta er mot mitten? Det står 
hundratals människor utanför och vill in. Denna typ av vädjanden brukar ofta resultera i 

                                                 
58 Hellspong, M 1983 Sid. 32f 
59 Ibid. Sid. 34 
60 Ibid.  
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att publiken rör på sig en smula men det flesta är högst angelägna att inte komma för nära 
sina grannar. Den lojalitet de känner med dem som köar utanför ur ytterst limiterad. 
Oftast så är det endast vid mycket stora tävlingar publiken sitter instängd. I största 
allmänhet är det oftast inga problem för publiken att röra sig fritt på läktarna. De större 
arenorna i exempelvis ishockey och fotboll har alltid en ståplatsavdelning. Där finns de 
billigaste platserna och det är vanligtvis en yngre publik som dras till dessa platser. 61

 
Hellspong nämner att relationerna på läktaren naturligtvis inte endast är vänskapliga. Det 
finns inslag av fulla personer i många idrotter speciellt utomhusidrotter. De berusade 
personerna spiller kaffe, är högljudda eller lutar sig tungt emot sina grannar på läktaren. 
Detta skapar ett inslag av oro och irritation på läktaren. Det nämns även de olika 
rivaliserande klubbarna eller nationer. Oftast sitter de hängivna supportrarna samlade på 
vissa sektioner av läktarna och under vissa förhållanden med en viss hejaklacksledare. 
Med sina tröjor, halsdukar och flaggor så färglägger de en hel sektion. Men även den mer 
anonyma delen av publiken består till en större del av anhängare till det ena eller andra 
laget.62

 
Om någon på läktaren börjar ropa ”heja Boltic” blir denna naturligtvis på goda grunder 
antagen för att vara en Boltic-anhängare. Den som sedan ropar ”heja Hammarby” gör det 
mer eller mindre endast för att provocera Boltic supportern. Det uppstår en form av 
rivalitet mellan dem i närheten, som öppet visar sin lojalitet mot klubben utan att de 
vänder sig direkt mot varandra. Skulle Boltic supportern uppträda på ett skrytsamt och 
kaxigt sätt och Hammarby sedan gör mål, är det vanligt att den glädje som strömmar 
bland Hammarby fansen ofta riktad mot Boltic fansen. Med andra ord kan det sägas att 
publikens reaktioner inte endast är avsedda för de tävlande.63

 
Numera är det mer vanligt för supportrarna att försöka psyka ut motståndarlaget och dess 
supportrar. Det visas ur ett historiskt perspektiv hur hejarramsorna har gått från strikta 
och neutrala ramsor till mer stolta och retsamma.64 Ett exempel på den senare la vi märke 
till på den senaste bandymatchen vi besökte BolticGöta – Gripen- Bolticklacken skrek 
mot Gripensupportrarna för att väcka provokation. 
 
Hellspong nämner vidare hur publiken agerar på arenan och nämner om den non-verbala 
responsen som kan komma ifrån läktarna. Den kan bestå av allt från handklappningar, 
visslingar, buanden och skratt. Applåder uttrycker en form av uppskattning och beröm, 
visslingar betyder oftast (inte alltid) kritik. Visslingar och buanden används ofta av 
publiken för att visa sitt missnöje mot felaktiga domslut eller regelbrott. Men de används 
även vid situationer när motståndarlaget kan behöva fokusera och koncentrera sig som 
exempelvis straffslag.65

 

                                                 
61 Hellspong, M 1983 Sid. 35 
62 Ibid. Sid. 36 
63 Ibid. Sid. 37 
64 Ibid. Sid. 38 
65 Ibid.  

 15



C-uppsats Kulturgeografi: Idrottsarenors kulturformer 
Rickard Berglund & Jonas Gustafsson 

Det Hellspong nämner som det kanske mest intressanta med idrottspubliken är deras 
kollektiva reaktioner. Han antyder att applåder, visslingar, buanden och skratt ofta 
uppstår hastigt och samstämmigt på läktarna. Detta visar på en värderingsgemenskap 
mellan de olika åskådarna. De flesta av åskådarna har samma uppfattning på om det är på 
sin plats att ha en spontan reaktion på något som händer ute på planen, exempelvis en 
farlig frispark. Det kan sägas att åskådarna delar lite av samma grundvärderingar när det 
gäller den synen och är delaktiga i samma idrottskultur. 66

 

2.9.2 Teaterpubliken 
Hellspong går vidare i sin artikel om att tämja massorna med att ta en närmare titt på 
dagens teaterpublik. Han nämner att teaterintresset i Sverige idag är starkast bland 
kvinnor och ”borgerliga” kretsar. Extra mycket präglas operans publik av mycket höga 
andelar kvinnor och personer från samhällets övre skikt. I de ”högborgerliga” skiktet 
tycks männen vara mer intresserade av teaterbesök än kvinnor. I de andra sociala skikten 
är det tvärt om. Det är extra talande inom medelklassen där det visar sig att kvinnorna har 
klart starkare ”finkulturella” målmedvetenheter än deras män.67

 
Hellspong gör en jämförelse mellan teaterpubliken och idrottspubliken ur en sociologisk 
synvinkel. Där nämns det att idrottens publik är mer folklig än teaterns. Samtidigt kan det 
nämnas att den sociala sammansättningen varierar mellan de olika idrotterna och de olika 
teatrarna. Eriksdalshallen (en boxningsarena) är fullständigt mycket folkligare än 
exempelvis operapubliken. Men det är inte helt klart att publiken vid en tennismatch i 
Båstads tennisveckor har en bredare social sammansättning än exempelvis Oscarsteaterns 
publik vid en operett- eller musikalföreställning.68

 
Hellspong blandar även in ett genusperspektiv i sin undersökning där han betonar att de 
kvinnliga besökarnas andel är betydligt större i teatern än i idrottens. Det kan nämnas att 
kvinnorna dominerar stort i antalet besökare på till exempel Operan. Hellspong nämner 
att han inte kan komma på någon större idrottspublik där detta vore möjligt.69

 
Teater är huvudsakligen ett kvällsnöje där biljetter oftast beställs i god tid före 
föreställningen. För att ens kunna lägga vantarna på operabiljetter, måste den 
förväntansfulla och förhoppningsvis operabesökaren, infinna sig vid ett visst klockslag 
flera dagar innan föreställningen, då försäljningen börjar. På vissa privata teatrar kan det 
bli tvunget att boka biljetter i flera månader i förväg, på grund av att trycket på biljetter är 
så hårt. Detta för med sig att det är mycket svårt att göra spontana, planerade 
teaterbesök.70

 
Alla teaterns platser är numrerade och sittplatser. Detta för med sig att publiken inte 
behöver vara på plats flera timmar innan föreställningen för att få bra platser utan kan 

                                                 
66 Hellspong, M 1983 Sid. 39 
67 Ibid. Sid. 40 
68 Ibid. 
69 Ibid.  
70 Ibid. Sid. 41 
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sätta sig på sin plats tio minuter innan föreställningens start. Till skillnad mot 
idrottspubliken som ofta behöver vara ute i god tid för att få en bra plats (med undantag 
för de på sittplatssektionerna). Det förspelet till en teaterföreställning är inte i närheten 
lika långt och innehållsrikt som det inom idrotten. Teatern är oftast ett inomhusnöje där 
besökaren lämnar sin jacka i en garderob när den kommer in i salongen. Publiken bär 
oftast inte smoking längre, (vissa undantag på premiärer) och det har skett stora 
förändringar på klädetiketten på teatrar och operor under de senaste decennierna. Operans 
rykte som societetsnöje har även den raderats under årens lopp.  Hellspong nämner en 
undersökning gjord av Swedner 1967 då 64 % av männen och 60 % av kvinnorna ansåg 
att personer som går på teatern bör klä sig fint. Fint betyder i detta sammanhang att de 
inte bör gå dit vardagsklädda. Idag har de flesta som går på teater ”vanliga” kläder på sig. 
I 60 – talets debatt om vilka kläder som passar sig för teaterbesök höjdes det röster om att 
publiken bör klä sig fint av artighetsskäl till skådespelarna. Hellspong menar att detta 
argument inte har någon historisk giltighet och det är vi beredda att hålla med om. Att 
visa skådespelarna artighet inte var särskilt vanlig för teaterpubliken under den tidigare 
epoken av teaterns liv. De som klädde sig fint under den tidens teater gjorde det snarare 
för att visa sina medbesökare respekt och artighet inte mot skådespelarna. De personer 
som förespråkar vanligare klädsel inom teaterpubliken gör det främst för att 
avdramatisera själva teaterbesöket, göra det enklare och naturligare för den vanliga 
massan att hitta dit. 71

 
Relationen publiken emellan är något som nämns i artikeln, det är knappast så att teatern 
och operans publik upprättar personliga relationer till varandra, i alla fall inte i samma 
utsträckning som på en idrottsarena. Stämningen är lugn och städad vid garderoben och 
det uppstår aldrig samma trängsel som vid exempelvis entrén till en fotbollsmatch. De 
väntar gladeligen på sin tur i kaffeserveringen eller toaletten. Det typiska pausbeteendet 
på operan och teatern är att publiken sträcker lite på sig i foajén, dricker lite kaffe och 
studerar handlingen i den kommande akten i programmet. Samtalen är lågmälda och först 
i stort sett endast med de dem är där i sällskap med eller känner sedan tidigare. Det är 
knappast så att det öppnas några samtal mellan främlingar och den ensamme besökaren 
har i stort sett ingen möjlighet att jämföra sina upplevelser som den samme skulle ha haft 
på en idrottsarena.72

 
Historiskt sett har teaterpublikens roll förändrats avsevärt. 1600 – talets teatrar utgjordes 
av en lång smal plan och en stor del av teaterns salonger utgjordes av ståplatser. De 
stående åskådarna är det som främst skiljer dagens teaterpublik från 1700 – talets. De var 
många och hade sin plats centralt i salongen och genom det satte de sin prägel på varje 
föreställning. Den stående publiken även kallad parterren engagerade sig livfullt i varje 
föreställning och var kritisk. I parterren stod socialt sett den lägsta delen av publiken, 
vilket ändå inte behöver betyda att det fanns representanter för arbetarklassen där.73

 
På Shakespeares tid började teaterföreställningarna redan klockan 14.00. Parterrpubliken 
var så vild att direktionen ibland hade spikat upp spetsat järnstaket mellan scen och 

                                                 
71 Hellspong, M 1983 Sid. 41f 
72 Ibid. Sid. 42 
73 Ibid. Sid 46ff 
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salong för att hålla borta entusiastiska och berusade åskådare från att komma upp på scen. 
Oron i parterren var så pass stor så att direktionen på Covent Garden 1809 placerade ut 
professionella boxare som en form av ordningsvakter i parterren. Detta tycks dock mer ha 
provocerat publiken.74

 
I många av de målningar som gjorts på 1700 –talets teaterpublik visas det upp en 
bullrande och vulgär parterrpublik medan den publik som sitter i logerna visas upp som 
mycket städad och behärskad. Samtidigt så är många av de saker som dåtidens logepublik 
gjorde helt tabu i dagens teater. I Italien kunde det förekomma att ”finare” sällskap 
stängde luckorna till sina loger och under föreställningen spelade kort och drack sig 
berusade. Det var endast när något extra omtyckt avsnitt spelades upp som de öppnade 
sina luckor och lyssnade en stund till uppträdandet.75

 
I Berlin i början av 1800 –talet tog sig logepubliken otroliga friheter. Damerna i logerna 
fördrev tiden med att skratta, prata, flirta och spela Jo-Jo istället för att vara uppmärksam 
på föreställningens spektakel. Det nämns även att logepubliken hade många dåliga vanor 
så som att äta konditorivaror, dricka punsch och att låta champagnekorkar flyga mitt 
under pågående akter. Anledningen till att de kunde hålla på med detta ogenerade 
beteende var att de kände en överlägsenhet gentemot skådespelarna. De människor som 
kände att de behövde markera sin höga status ansåg att de inte behövde bry sig om de 
störde aktörerna eller sin medpublik. Det berättas om att fint folk kunde ta sin stol och 
sätta sig på scenen och titta på föreställningen samt om det föll dem in kunde de helt 
plötsligt lämna sin stol och gå (mitt under pågående akt) rakt igenom scenen och ogenerat 
vinka åt en bekant i en av logerna.76

 
En teaterföreställning kunde avbrytas av frågor eller högljudda kommentarer från 
parterrpubliken. Särskilt den unga delen av parterrpubliken ansåg att de helt öppet kunde 
förkasta ett stycke de ansåg var dåligt. När något väckte parterrpublikens vrede kom det 
inte allt för sällan apelsinskal flygande, i vissa fall kom det till och med flaskor flygande i 
luften upp mot scenen. Det var ytterst vanligt att de skrek och gormade om något gjorde 
dom missnöjda. Under 1700 –talet var det väldigt vanligt att det förekom kollektiva 
utvisslingar av ett teaterstycke. Det finns uppgifter som bekräftar att de personer som 
sålde program även sålde pipor som användes för att störa och visa sitt missnöje med.77

 
Givetvis var inte denna entusiastiska publik alltid negativ. En föreställning kunde 
avbrytas av ett stormande jubel och blommor kastades in på scen direkt ifrån logerna. Det 
hyrdes till och med in folk som skulle stå i parterren och få med sig publiken i en positiv 
stämning, vid vissa föreställningar när dessa personer inte fanns med kunde författaren 
själv stå med ute i publiken och försöka få igång dom till en gynnsam stämning. I 
Frankrike var det till och med vanligt förekommande att hela avdelningar av folk hyrdes 
in för att få igång ordentliga applåder när skådespelarna visade upp sig. Det förekom till 

                                                 
74 Hellspong, M 1983 Sid. 48f 
75 Ibid. Sid. 49 
76 Ibid. Sid. 50 
77 Ibid. Sid. 51 
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och med att vissa av skådespelarna förhandlade med i sina kontrakt att de hade rätt att få 
ett visst antal applåder i och med att de äntrade scenen. 78

 

2.9.3 Jämförelser 
Mellan dagens idrottspublik och 1700 –talets teaterpublik går det att dra vissa paralleller. 
Den kan i många fall upplevas som stökig och stötande och det är inte allt för ovanligt att 
publiken skriker saker åt de som utöver evenemanget (aktörerna och 
idrottsmännen/kvinnorna). Detta beteende har övergivit teatern nuförtiden och är endast 
vanligt förekommande i idrottsvärlden. Publiken på idrottsevenemang och 1700 –talets 
teatrar klädde vanligtvis inte upp sig något speciellt för tillfället utan kom relativt 
normalklädda. Annat är det på teatrarna nuförtiden (även om det börjar bli förändring) 
där publiken känner att de måste klä sig ”fint” för att visa respekt till skådespelarna, även 
om detta i stort sett har raderats ut under 1990 –talet (egen anmärkning). En skillnad 
mellan gårdagens teater och dagens idrott är den att i idrotten är de flesta publikrektioner 
accepterade och rent av önskad, medan teatern i stort sett har strävat efter en lugnare och 
mer sansad publik. Denna utveckling tros bero på en ökad vördnad och respekt för 
skådespelarna och teatrarna i stort. Samtidigt har avsaknaden av parterrpubliken gjort 
sina avtryck i publiken. Hellspong nämner att teaterpubliken kan ha fått influenser från 
biopubliken. En biofilm är ju opåverkbar av publiken och detta har gjort publiken till 
passiv och lugn. Slutligen är den största skillnaden mellan dagens teater och idrottspublik 
att idrottspubliken är medskapande, påverkande och aktiv. Teaterpubliken är mera artig, 
passiv och avvaktande. 1700 –talets teaterpublik var mer lik idrottspubliken än dagens 
teaterpublik då de agerade spontant och ogenerat. Hellspong nämner vidare att dagens 
teaterpublik självklart även de uttrycker sin mening men de gör det mer igenom skratten 
och längden på applåderna och genom att välja bort föreställningar. I idrotten sker ett 
ständigt samspel mellan publiken och aktören som samhället uppskattar och vill lyfta 
fram.79

 
En egen jämförelse som vi kan dra med ett modernt exempel är det mellan stand up 
comedy och idrottspublik. De både publikformerna som finns på dessa evenemang är 
båda insatta i det som sker på scenen respektive arenan, genom kommentarer, visslingar 
etc. 
 
 

                                                 
78 Hellspong, M 1983 Sid. 51f 
79 Ibid. Sid. 54ff 
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3 Studiens genomförande 
I denna del hade vi tänkt gå igenom de olika undersökningar vi gjort. Vi har gjort både 
enkätundersökningar och en personintervju.  

3.1 Enkätundersökning 
Enligt Svenning är den vanligaste formen av enkäter postenkäter, som skickas till 
intervjupersonen. När denna är ifylld så skickas den tillbaka till intervjuaren. Det finns 
uppenbara nackdelar med en enkät som är för tjock, det kan få utslag i att personen väljer 
att strunta i undersökningen. Respondenter som kastar sina enkäter i soptunnan räknas 
som bortfall. Enkäter behöver inte vara distribuerade av posten, de kan även lämnas över 
personligen av en intervjuare. Det kan vara bra att dela ut enkäterna för att sedan 
återkomma några dagar senare och hämta de ifyllda enkäterna. I vissa speciella fall kan 
det även vara bra att göra så kallade gruppenkäter, där intervjuaren lämnar enkäter till 
exempelvis ett helt klassrum och sedan väntar medan enkäten ifylls. Enkäter och 
personliga intervjuer kan också samexistera och hjälpa varandra. Det kan exempelvis 
börja med en enkät som en sorts introduktion och sedan göra ett slumpmässigt urval av 
de utfrågade för att sedan göra intervjuer med. 80

 
De enkätundersökningar vi har genomfört gjorde vi på de båda lagens respektive 
hemmaarenor. Undersökningarna genomfördes med en egenmodifierad metod där vi 
valde att dela ut enkäten till den första som kom varje minut, som hjälpmedel för detta 
användes ett tidtagarur. Tillvägagångssättet är en modifierad version av en metod som 
Jonas Gustafsson tidigare använt sig i ett forskningsprojekt om Svenska rallyt. I 
originalmetoden så utfrågas respondenter varannan minut. Vi hade placerat oss precis 
innanför portarna för insläpp och tog ut våra respondenter. Undersökningarna 
genomfördes utan några större problem (vissa respondenter kom fram och frågade på 
vissa frågor de inte förstod). Matcherna vi valde ut var BolticGöta – Gripen och Färjestad 
– Hv71. För att se enkätfrågor se bilaga 1. 
 
Matchen BolticGöta – Gripen var en match som var av mycket stor betydelse för båda 
lagen då det var kval till allsvenskan. Boltic hade inför denna match satsat mycket på att 
verkligen utnyttja sin fördel av hemmaplan och all publik kom in gratis. Detta kunde 
genomföras med hjälp av olika sponsorer som gick in och betalade pengar för varje 
åskådare. Undersökningen genomfördes på Tingvalla isstadion lördagen den 11 mars 
klockan 15.00 – 16.00 och den officiella publiksiffran för matchen var 1523 personer. Vi 
hade med oss 50 stycken enkäter och samtliga blev ifyllda. Respondenterna var väldigt 
trevliga och hjälpte gärna till med undersökningen. Dessvärre var de flesta av 
respondenterna män så det går inte att utläsa några direkta skillnader mellan könen 
förutom att det kan tänkas vara en majoritet män som går på bandy.  
 
Den andra enkätundersökningen genomfördes i Löfbergs Lila –arena onsdag den 29 mars 
klockan 18.00 – 19.00. Undersökningen genomfördes på samma sätt som på den på 
Tingvalla där vi använde oss av en metod att dela ut enkäter till den första som kom varje 

                                                 
80 Svenning, C (2003) sid 121-125 
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minut. Även vid detta tillfälle användes ett tidtagarur för ett mer exakt urval. Den totala 
publiksiffran för matchen var 8 250 personer. Även på denna undersökning var 
respondenterna i majoritet män även om det var fler kvinnor än vid bandymatchen. 
Publiken vid ishockeyn var dessvärre inte lika hjälpsamma som på bandyn utan verkade 
av någon anledning ha mer bråttom än bandypubiken. Detta kan ha gjort så att vår 
undersökning kan ha fått något mer stressade svar som kanske inte var helt genomtänkta. 
Men samtidigt kan det bero på att det var mycket folk och att det var kanske inte de mest 
optimala förhållandena som rådde. Men sammantaget är vi nöjda med båda 
undersökningarna och de svar vi fick ut av respondenterna.  
 

3.2 Personintervju 
Som komplement till enkätstudier har vi också genomfört en personintervju. 
 
Vi valde en personintervju då det finns många kvaliteter i en sådan undersökning. 
Anledningen till att vi valde att göra personintervju var de svar vi förväntade oss få. 
Svaren genom denna undersöknings form ger oss ett bättre underlag till arbetet.  
 
En personintervju är bra då det ger en bra referens till de svar som ges. Det går även att 
genom denna metod att använda långa svar som det exempelvis inte går vid en 
enkätundersökning. En risk med dessa intervjuer är det faktum att det går att påverka 
svaren hos den man intervjuar. Detta kallas för intervjuareffekt. Det kan faktiskt 
förekomma att intervjuaren styr den intervjuades svar åt det håll den vill, genom bland 
annat minspel dom visar hur den känner för svaret. En annan form av intervjuareffekt är 
att intervjuaren tolkar fel. Under intervjun skall all uppmärksamhet riktas mot den 
intervjuade. Denna ska på det sättet känna att den står i centrum för intresse.81

 
En fördel med intervjuer är att det förekommer en dialog och att den intervjuade kan 
beskriva ”dilemmat” i sina egna ord.82

 
Den första personintervjun vi genomförde var med Lennart Kron som arbetar som 
supporterpolis i Karlstad. Med tanke på Krons profession så har han mycket kunskap om 
karlstads idrottsarenor och dess publik. Vi ringde Kron och bestämde tid och plats för 
intervjun och den 27 april klockan 13.00 genomfördes den timlånga intervjun i Krons 
bostad. Vi använde oss av en semistrukturerad intervjuteknik och hade gjort i ordning 10 
frågor, men i takt med intervjun så utökades dessa med tillhörande följdfrågor. Vi valde 
att avstå från att använda bandspelare dels för att vi tror att det skulle skapa en allt för 
formell och stel stämning under intervjun men också på grund av bristande tekniskt 
kunnande; istället så delade vi på ansvaret och Jonas Gustafsson tog på sig rollen som 
den styrande i intervjun och skrev bara ner stödanteckningar medan Rickard Berglund 
antecknade allt under hela intervjun. Efter intervjun så kontrollerade vi att vi hade noterat 
samma svar och så var också fallet. Intervjun tog mer formen av ett samtal vilket gjorde 
att vi fick mer utförliga svar än vad vi kalkylerat med och de eventuella frågetecken vi 
hade efter ett svar som vi inte riktigt förstått rätades snabbt ut.  
                                                 
81 Svenning, C 2003 Sid. 119-121 
82 Flowerdew 1997 Sid. 111 
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4 Empiri 
För att få en större insikt i de arenor vi undersöker så inkluderar vi en kort presentation av 
arenorna och de lag som huserar i dessa. 

4.1 Presentation av undersökningsobjekten 

4.1.1 Färjestads BK och Löfbergs Lila Arena 
Färjestads Bollklubb grundades 1932 och de idrotter som inkluderades i klubben vid 
denna tid var fotboll och bandy. Det var först några år senare, under 1940-talet som 
ishockeyn kom upp på agendan. Det visade sig dock att intresset för ishockey inte var så 
stort varför sektionen lades ner för att återuppstå 1956. Genom att bland annat steg för 
steg förändrat den gamla utomhusrinken till en modern inomhusarena så är Färjestad idag 
en storklubb och maktfaktor inom svensk ishockey med bland annat sju SM-guld (1981, 
1986, 1988, 1997, 1998, 2002 och 2006) och mängder av legendariska spelare som Ulf 
Sterner, Pekka Lindmark, Håkan Loob, Thomas Rundqvist samt Tommy Samuelsson.83

 
Löfbergs Lila Arena invigdes i september 2001 efter att 120 miljoner kronor investerats i 
byggandet. Arenan är uppförd och ägd av Färjestads BK tillsammans med deras 
huvudsponsor kaffeföretaget Löfbergs Lila. LLA fungerar som en multifunktionsarena 
för bland annat idrott, mässor, konserter, men huvudsyftet med arenan är att fungera som 
Färjestads BK:s hemmaplan. Arenans totala publikkapacitet vid hockeymatcher ligger på 
8250 åskådare (9600 vid konserter) och om inte matchen i sig räcker som underhållning 
så finns det bland annat bastu, viploger, restauranger och barer att förlusta sig med. 
Löfbergs Lila Arena hör till de modernaste arenorna i Europa och så sent som 2002 
rankades den som en av världens fem modernaste inomhusarenor.84  
 

                                                 
83 http://www.farjestadsbk.se 2006-05-05 
84 http://www.lofbergslilaarena.se 2006-05-05 
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Figur 4.1 Löfbergs lila arena 
Källa: http://www.aftonbladet.se/sport/0408/29/SPORT-29s99LOFBERGS_368.jpg   
 

4.1.2 BolticGöta och Tingvalla Isstadion 
BolticGöta bildades 2000 efter att de båda klubbarna IF Boltic och IF Göta slogs 
samman. Även om dagens klubb är ung har de båda tidigare föreningarna långa och 
intressanta historier. Boltic bildades 1946 och namnet kommer från grundarnas favoritlag 
från den brittiska fotbollen Bolton och Celtic. Precis som Färjestad så bedrev man flera 
idrotter till en början som till exempel fotboll och handboll. IF Boltic debuterade i 
Allsvenskan säsongen 1976/77 och har sedan dess vunnit nio SM-guld (1979, 1980, 
1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988, , 1995)  
IF Göta bildades 1904 och har på 47 allsvenska säsonger skördat tre SM-titlar (1931, 
1933, 1937. 
 
BolticGötas hemmaplan, Tingvalla Isstadion, byggdes 1968. Som de flesta bandyarenor 
så är det en utomhusplan dock med en del nymodigheter som tak och infravärme på ena 
långsidan. Efter att ha byggt till en läktare på ena kortsidan så utsågs arenan till Sveriges 
bandyarena år 2000. Arenans kapacitet uppgår till omkring 5000 åskådare trots detta så är 
publikrekordet 5303 åskådare vilket sattes säsongen 1979/80.  
Tingvalla kan inte jämföra sin arena med de bekvämligheter som Löfbergs Lila Arena har 
att erbjuda vilket man också är medvetna om; 
 
”Vi vågar inte påstå att vår arena är speciellt luxuös. Här är det enkelheten som är 
charmen, och kanske är det just detta som ska känneteckna en äkta bandyarena.” 85

 

                                                 
85 http://www.bolticgota.com/arenan.htm 2006-05-05 
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Figur 4.2 Tingvalla isstadion 
Källa: www.vf.se

4.2 Empirisk undersökning 
I denna del redovisar vi resultaten av våra enkätundersökning och personintervju. 
 

4.2.1 Enkätundersökning 
Tidigare i uppsatsen går vi igenom att vi har gjort en enkätundersökning. Denna 
undersökning genomfördes på Tingvalla isstadion och Löfbergs Lila Arena vid två skilda 
tillfällen. Vi har tänkt jämföra svaren hos de båda åskådarskarorna. Resultatet av 
enkätundersökningen redovisas i följande tabeller. 

Figur 4.3: Vad får dig att besöka just denna 
idrott?

02
4
68

1012
141618

Int
res

se

Spä
nn

ing

Kam
rat

er

Ing
et 

an
na

t fö
r m

ig
Övri

gt

Alternativ

A
nt

al

Hockeypubliken

 

 24

http://www.vf.se/


C-uppsats Kulturgeografi: Idrottsarenors kulturformer 
Rickard Berglund & Jonas Gustafsson 

 
Som tabellen visar så var det mycket jämt mellan tre av alternativen och kamrater är det 
som får flest personer att gå på ishockey. ”Det är en gemenskap som inte går att sätta 
tänderna på”  skrevs av en av respondenterna. 

Figur 4.4: Vad får dig att besöka just denna 
idrott?
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Hos bandypubliken blev svaret intresse en överlägsen vinnare. Det verkar som att det 
krävs ett genuint intresse för att gå på bandy, möjligtvis för att arenan inte har samma 
möjligheter och bekvämligheter som hos ishockeyn. 
 

Figur 4.5: Hur påverkar lagets spel dina 
idrottsliga besök?
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Med denna fråga ville vi få fram om hur lojal publiken var emot sitt lag. Hockeypubliken 
verkar vara en lojal skara som inte bryr sig om särskilt mycket om hur det går för laget 
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utan går till arenan ändå. Om vi relatera detta till att de flesta som besökte hockeyn var 
där på grund av kamrater, så kan det visa på att hockeyn har blivit lite mer av en folklig 
idrott som passar svensson bra, med alla nya moderna arenor. Det verkar mer vara 
gemenskapen att just vara på hockey som publiken strävar efter och hur det går för laget 
spelar inte särskilt stor roll. 
 

Figur 4.6: Hur påverkar lagets spel dina 
idrottsliga besök?
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Hos bandypubliken verkar det som att det spelar mycket stor roll i hur det går för laget 
om publiken kommer eller inte. Även om det var många som svarade att det inte spelade 
någon som helst roll hur det gick för laget. Detta tror vi kan relateras i att de som går på 
bandyn mer är antingen ”eldsjälar” som verkligen går på alla matcher vare sig det är regn 
och rusk eller underbart solsken eller riktiga entusiaster. De som var i majoritet var de 
som påverkades mycket av lagets resultat. Dessa kan om vi ser till svaret med intresse ses 
som en form av medgångssupportrar som inte tycker att det är särskilt trevligt att gå på en 
bandymatch när det är ösregn och laget i hjärtat förlorar. 
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Figur 4.7: Hur viktigt är följande för att du ska 
besöka arenan, Rangordna 1-5 där 5 är den 

viktigaste
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Det var inte ett helt oväntat svar vi fick på denna fråga när vi såg att kompistryck och 
bekvämligheter låg i top hos hockeypubliken. Detta för oss in på samma spår som vi 
tidigare nämnde om de nya arenorna. Dessa arenor har gjort så att publiken mer besöker 
ett evenemang och det primära anser vi inte längre vara att se evenemanget i fråga, utan 
snarare att umgås med sina vänner och ha det allmänt trevligt. Kanske är det just det som 
krävs för att dagens människor skall trivas och besöka idrotten, en hypermodern arena 
med allt ifrån pub och restauranger till bastu. Med det mediala utrymmet menas den 
exponering som idrottsevenemanget får av media, exempelvis har fotbolls-VM ett stort 
medial utrymme medan en volleybollmatch däremot har ett mindre medial utrymme. Med 
närhet avses avståndet från respondentens hem till den aktuella idrottsarenan. 
 

Figur 4.8: Hur viktigt är följande för att du ska 
besöka arenan, Rangordna 1-5 där 5 är den 
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Hos bandypubliken blev svaren relativt jämna och det var inget som var avsevärt mycket 
högre än någon annan. Närheten var vinnaren och kanske är det just det bandyn behöver 
vara lite närmare publiken. Kostnader hamnade längst ner på rankingen och det kanske 
var lätt för respondenterna att säga det vid detta tillfälle då entrépengen var gratis. Annars 
känns det som att bandypubliken i största drag är där för att besöka idrotten bandy. Detta 
kan bero på att många förstagångsbesökare kanske väljer att inte besöka evenemanget fler 
gånger, på grund av att den numera vanliga lyxen som finns i en modernarena uteblir i de 
något mindre och fattigare idrotterna. Detta kan enligt vår mening skapa en kumulativ 
process där de rika blir rikare och de fattiga tappar publik och därigenom både 
publikintäkter och sponsorer.  
 
 

4.2.2 Intervju med Lennart Kron, supporterpolis Karlstad 2006-04-27 
1.Vad ingår i en supporterpolis åtaganden? 
Bland annat gör jag riskanalyser inför matcherna genom att kontakta arrangörsföreningen 
och supporterpolis från motståndarlagets hemstad. När analysen är färdig presenterar jag 
den för min chef och därefter bestäms vilket behov det finns av poliser och vakter till just 
den matchen. När det är matchdag så följer supporterpolis från motståndarlagets 
supporterpolis med mig ut på stan och söker efter så kallade ”casualgrupper” på caféer 
och liknande ställen (huliganer iklädda märkeskläder). Att vi gör detta tillsammans med 
andra supporterpoliser beror på att vi känner våra ”egna” supportrar och därför följer 
också jag med på ”våra” bortamatcher. I vissa fall där vi finner stora casual-grupperingar 
så sätter vi in specialbevakning och jobbar enligt polislagen §13 (rätt att avvisa, avlägsna 
enskild person eller hel grupp) och§19 (fotografering, identifiering, genomsöka fickor 
efter rasistiska symboler, knivar, tårgas eller liknande.) Tidigare gällde §13 bara för 
enskilda personer men efter att den nu inkluderar hela grupper så är det till stor hjälp för 
vårt arbete. Mycket av det supporterrelaterade våldet sker dessutom ofta långt bort från 
arenan, det är inte ovanligt att olika grupper bestämmer tid och plats för att göra upp i de 
olika lagens färger. 
     Under matchen så styr insatschefen säkerheten med publikvärdar och 
säkerhetsansvarig och jag fungerar då som insatschefens informationskälla. Eftersom jag 
är det ”kända ansiktet” på arenan så vänder sig ofta folk till mig med olika klagomål och 
frågor som uppstår. 
 
2. Ser du någon skillnad i vilken publik som går på bandy (Boltic) eller ishockey 
(Färjestad) och vilken roll spelar i så fall arenans utformning? 
Det finns en del som går på bägge idrotterna men jag kan ändå se skillnader på de olika 
formerna av publik. Boltics publik består mest av en blandning av dels äldre män samt 
också en väldigt ung publik, däremellan saknas det nästan helt mellanting. Det är inte 
heller så många kvinnor som går på bandy. Anledningen till att publiken ser ut som den 
gör beror nog främst på arenans utformning och komfort, ”Svensson” är mer bekväma 
och efterfrågar en service som inte finns på Tingvalla. Tingvalla är faktiskt en för jävla 
dålig arena, bland de sämsta bandyarenorna i Sverige. Bristen på bra toaletter och kiosker 
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skrämmer förmodligen bort många människor. Om Boltic skulle ha en liknande innearena 
som den som finns i Edsbyn så skulle bandypubliken i Karlstad öka. 
Som supporterpolis så ser jag också många säkerhetsfel på arenan, bland annat borde 
entréerna vara mer spridda så att inte hemma- och bortasupportrar möts redan vid 
ingången, det är samma sak med toaletterna; det finns en slagsmålsrisk där också och 
man borde antingen sprida toaletterna eller använda sig av avgränsningar så att det inte 
uppstår konfrontationer mellan olika supporterfalanger.  
     Bland ishockeypubliken så kan man se en större mix av publik; kvinnor, män, gamla 
och unga och så vidare. En skillnad man kan se är mängden kvinnor på de respektive 
arenorna där Färjestad har majoriteten av dessa. På Färjestads matcher anordnas det 
företagsbjudningar där närliggande företag bjuder utomstående gäster på besök. Jag har 
svårt att se att så många företag bjuder med sina gäster till en bandymatch, detta främst 
på grund av komforten på arenan. 
 
3. Är det vanligt att du får avvisa störande supportrar från matcherna? Om så är fallet,  
vilken typ av publik? 
Ja, det är vanligt. Under den här säsongen så har 98 personer avvisats enligt §13. En 
anledning kan ju vara att det serveras alkohol på arenan vilket gör att många blir ”stora 
och starka” och ställer till problem för övrig publik. På Färjestads matcher så är det 
främst sittplatspubliken som har avvisats. På bandy är det mest yngre förmågor i klacken 
som blir avvisade.  
 
4.Hur vanligt är det med fylla på de respektive lagens hemmamatcher? 
Det är en säsongsbetonad berusning som beror på lite olika saker, till exempel tidpunkt 
och matchdag. Fredagar på Tingvalla innebär ofta mycket berusning, samma sak på 
lördagsmatcher i ishockey. Särskilt under december är det mycket fylla på Löfbergs Lila 
Arena vilket främst beror på att många företag bjuder personalen på julbord och pilsner 
och avslutar med att gå på hockey under denna tid. 
 
5. Vad ser du för olika beteende på publiken på de respektive arenorna? 
Bandypubliken har en yngre klack som är fulare i mun än hockeypubliken, dock har det 
kommit en liknande klick till hockeyn också men huvuddelen av Färjestads fans håller 
sig till trevliga ramsor. På en hockeymatch så är hela publiken involverad och hejar och 
gör vågen, på bandy hörs bara klacken medan resten av publiken är tysta. 
 
6. Anser du att det finns några stora skillnader mellan de båda hejaklackarna Boltic Blues 
och Wolfpack? 
Inte minst storleksmässigt, Boltic Blues är oorganiserade medan Wolfpack har en tydlig 
organisation med bland annat ordförande och reseansvarig, detta märks på bortamatcher. 
 
7. Hur ser polisens åtaganden ut till en ”vanlig” Bolticmatch jämfört med en ”vanlig” 
FBK-match? 
Det beror på motståndet, det finns högrisk-och lågriskmotståndare. När det gäller Boltic 
så är främst Västerås en högriskmotståndare vilket påverkar våra insatser. Om Färjestad 
möter Linköping så brukar det krävas omkring 20 poliser, medan det på matcher mot lag 
som Mora, Leksand eller Luleå kan krävas bara en eller två poliser. Polisen har dock ett 
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nära samarbete med vakter och som jämförelse så har bandymatcherna ett minimikrav på 
två vakter per match medan hockeymatcherna har ett minimikrav på 22 vakter, där nio av 
dessa tillkommer enbart på grund av att det serveras alkohol på arenan.  
 
8. Klarar Karlstad som stad av om båda lagen skulle ha ”stora” matcher som drar extra 
mycket publik till de respektive arenorna samtidigt? 
Ja det tror jag vi skulle klara av och i sådana extremfall där sådana matcher kolliderar så 
kallas poliser in från övriga länet. Det beror också på vilka brott som begås ”där utanför”, 
för ett tag sen fick vi lämna en match eftersom en man hotade att spränga polisstationen i 
Filipstad. Matcher går alltså att klara utan poliser men vakterna fick det svettigt under 
just den matchen. Vi hade faktiskt en sådan högriskdag för några år sedan då Boltic mötte 
Västerås och några timmar senare spelade Färjestad mot Djurgården, det krävdes enorma 
resurser men det gick relativt bra. 
 
9. Ser du någon märkbar skillnad på Färjestad-publiken efter arenans ombyggnation? 
Givetvis har det blivit en större publik på matcherna, men jag tycker inte att det är några 
stora skillnader på vilka som går på matcherna. Det är ungefär lika många tjejer som 
förut, en skillnad är i och för sig att det är fler som kommer utifrån, det arrangeras 
bussresor från nästan hela Mellansverige; övriga Värmland, Västergötland, Närke och så 
vidare. 
 
10. Hur tror du publiken påverkas av följande faktorer  
a. väder och vind 
Det är ju egentligen bara bandypubliken som påverkas av sådana faktorer eftersom det är 
en uteidrott. Jag tror inte Färjestadsupportrarna bryr sig nämnvärt om det regnar eller 
snöar ute när det är match. 
b. arenors lokalisering samt möjligheten att ta sig till arenan 
Där ser jag ingen större skillnad, dem som vill dit åker dit. Kanske skulle Boltic vinna 
mer publik om de hade liknande bussar som hockeybussarna som avgår från diverse 
krogar, detta gör ju att man kan träffas innan match och ta en pilsner för att sedan ta 
bussen till matchen utan att tjafsa om vem som ska köra. 
c. priser/kostnader  
På FBK-matcherna verkar priset nästan inte spela någon roll det verkar bli fullt ändå. Fast 
det kan ju bli för många matcher till exempel under slutspelet och då spelar priset indirekt 
in för det kan vara svårt både ekonomiskt och intressemässigt att se tre matcher i veckan 
under ett slutspel när biljetterna går på några hundra kronor. 
På Bolticmatcher är det billigt och att ungdomar under 16 år går in gratis påverkar 
publikens utformning. Boltic verkar kännetecknas av färre medgångssupportrar och 
publiksiffrorna ser ut ungefär likadant varje match. Det var inte någon jättestor skillnad 
när det var gratis inträde i play-off matchen mot Gripen tidigare i år till exempel. 
 
11. Ser du någon skillnad på de olika supportergruppernas geografiska utsträckning?  
Ja, Boltic kännetecknas mer av en lokal Karlstadpublik medan Färjestad är en större 
angelägenhet för Värmland i stort. Förmodligen spelar framgången in, att Färjestad är så 
framgångsrika är givetvis en fördel, men även andra faktorer spelar in som att hockey 
spelas i de flesta andra värmländska orterna vilket gör att man har ett förhållande till 
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idrotten, medial uppbackning, samt arenans bekvämlighet, man åker nog inte åtta mil till 
en bandymatch i minusgrader om man inte är extremt intresserad. 
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5 Analys 
I denna del hade vi tänkt analysera samman teorin och empirin i arbetet. Vi disponerar 
kapitlet efter den indelning vi gjort i teorikapitlet.  
 

5.1 Arenan 
En idrottsarena är ett forum där olika kulturer möts och det kan skådas såväl kulturella 
likheter som olikheter med det vanliga samhället utanför arenans stängsel.86 I Karlstad 
har vi valt att undersöka två olika arenor, Löfbergs lila arena och Tingvalla isstadion. 
Dessa arenor besitter olika kvalitéer och är ett möte mellan gammalt och nytt. Löfbergs 
lila arena är den nyare av dessa två och innehar allt ifrån restauranger till bastu. Löfbergs 
Lila Arena fungerar som en multifunktionsarena för bland annat idrott, mässor, konserter, 
men huvudsyftet med arenan är att fungera som Färjestads BK:s hemmaplan. Löfbergs 
Lila Arena hör till de modernaste arenorna i Europa och så sent som 2002 rankades den 
som en av världens fem modernaste inomhusarenor.87 Tingvalla Isstadion, byggdes 1968. 
Som de flesta bandyarenor så är det en utomhusplan dock med en del nymodigheter som 
tak och infravärme på ena långsidan. Efter att ha byggt till en läktare på ena kortsidan så 
utsågs arenan till Sveriges bandyarena år 2000. BolticGöta anser att denna arena är 
mycket bra och att det är enkelheten som är charmen.88  
 
Lennart Kron (supporterpolis i Karlstad) anser däremot att Tingvalla isstadion är bland de 
sämsta arenorna i Sverige med brist på komfort dåliga faciliteter som skrämmer bort 
”Svensson” från läktarna.89 Arenors lokalisering är ytterligare en faktor som påverkar 
idrottsutövande och publikströmmar, av egen erfarenhet så vet vi att tillgänglighet, 
parkeringsmöjligheter och framkomlighet ibland kan göra att man istället för att uppleva 
matchen live så följer man den istället via TVn. Det finns en mängd olika faktorer att ta 
hänsyn till som till exempel fysisk och social tillgänglighet, möjlig etablering i den 
befintliga miljön.90 Lennart Kron anser att dem som vill dit åker dit. Kanske skulle Boltic 
vinna mer publik om de hade liknande bussar som hockeybussarna som avgår från 
diverse krogar, detta gör ju att man kan träffas innan match och ta en pilsner för att sedan 
ta bussen till matchen utan att tjafsa om vem som ska köra. Om vi ser till hur publiken 
svarat på enkätundersökningen så märkte vi att närheten till arenan var en viktig faktor 
hos bandypubliken medan det inte var alls lika viktigt hos ishockeypubliken.91

 

5.2 Plats 
Det finns många exempel på hur idrottsarenan fungerar som landmärke för en stad. Den 
betydelse som ett idrottslag kan ha för sin befolkning visas inte minst av den amerikanska 
staden Clemson med 12 000 invånare vars fotbollslag (amerikansk fotboll) huserar på en 
                                                 
86 Bale J, 2002. Sid 9ff  
87 http://www.lofbergslilaarena.se 2006-05-05 
88 http://www.bolticgota.com/arenan.htm 2006-05-05 
89 Intervju med Lennart Kron 2006-04-27 
90 Svensk idrottsforskning nr 3 -2005 Sid. 75ff 
91 Intervju med Lennart Kron 2006-04-27 
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arena med 85000 sittplatser.92 Lennart Kron påpekar att Boltic kännetecknas mer av en 
lokal Karlstadpublik medan Färjestad är en större angelägenhet för Värmland i stort. 
Förmodligen spelar framgången in, att Färjestad är så framgångsrika är givetvis en fördel, 
men även andra faktorer spelar in som att hockey spelas i de flesta andra värmländska 
orterna vilket gör att man har ett förhållande till idrotten, medial uppbackning, samt 
arenans bekvämlighet, man åker nog inte åtta mil till en bandymatch i minusgrader om 
man inte är extremt intresserad.93

5.3 Rum 
Rum och plats är två centrala begrepp inom kulturgeografin och dessa går att härleda till 
sport och idrottsliga aktiviteter och/eller evenemang.  Idrottsarenan är ett rum där 
idrottsutövare och publik möts för att utöva samt njuta av idrott.94 Detta märker vi i 
enkätundersökningen där en majoritet av ishockeypubliken valde att åka på match på 
grund av tre olika faktorer, intresse, spänning och kamrater. Bandypubliken däremot åkte 
dit främst (nästan endast) på grund av ett genuint intresse. 95

5.4 ”Vi och dom” 
Den identifikation som publiken upplever med sitt lag är en viktig faktor inom den 
idrottsliga världen. Denna identifikation kan uppstå då laget i sig utgör staden, det vill 
säga utan laget så existerar inte staden/regionen för utomstående. Idrott liknas ibland vid 
ett krig utan vapen. Det finns exempel på hur detta dock kan gå överstyr, det finns länder 
eller städer som legat i allvarliga konflikter på grund av en match, detta kan även ses i ett 
mindre perspektiv med huliganbråk och liknande som tyvärr är en del av dagens idrott.96 
Detta märker vi inte minst på anledningen av att varje stad har sin egen supporterpolis. 
Lennart Kron berättar hur en vanlig dag för en supporterpolis ser ut. När det är matchdag 
så följer supporterpolis från motståndarlagets supporterpolis med mig ut på stan och 
söker efter så kallade ”casualgrupper” på caféer och liknande ställen (huliganer iklädda 
märkeskläder). Att vi gör detta tillsammans med andra supporterpoliser beror på att vi 
känner våra ”egna” supportrar och därför följer också jag med på ”våra” bortamatcher. I 
vissa fall där vi finner stora casual-grupperingar så sätter vi in specialbevakning och 
jobbar enligt polislagen §13 (rätt att avvisa, avlägsna enskild person eller hel grupp) 
och§19 (fotografering, identifiering, genomsöka fickor efter rasistiska symboler, knivar, 
tårgas eller liknande.) Tidigare gällde §13 bara för enskilda personer men efter att den nu 
inkluderar hela grupper så är det till stor hjälp för vårt arbete. Mycket av det 
supporterrelaterade våldet sker dessutom ofta långt bort från arenan, det är inte ovanligt 
att olika grupper bestämmer tid och plats för att göra upp i de olika lagens färger.97

 

                                                 
92 Wahlström 1997. Sid. 40ff 
93 Intervju med Lennart Kron 2006-04-27 
94 Gren, M 1998. Svensk Kulturgeografi – en exkursion inför 2000–talet Sid. 9, 11 
95 Enkätundersökning 2006-03-11 & 2006-03-29 
96 Bale J, 2002 sid.59ff 
97 Intervju med Lennart Kron 2006-04-27 
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5.5 Idrottspubliken och media 
Under tiden vi läste Förenaren och Utestängaren (se kapitel 2.7) så väcktes en tanke 
angående vilken påverkan media har på publiken och vice versa. Det finns något av ett 
”hönan och ägget”-dilemma när det gäller detta förhållande huruvida media kommer och 
bevakar ett idrottsevenemang på grund av att det är mycket publik där och eller om det är 
mycket publik där på grund av medias bevakning.98 I svaren på vår enkätundersökning 
kan vi utläsa att det mediala utrymmet spelar liten roll för ishockeypubliken medan 
bandypubliken anser att det är viktigt. Ishockeyn har redan mycket stort medialt utrymme 
och det kan vara på grund av det som hockeypubliken inte reflekterar över detta så 
mycket. Bandypubliken däremot är inte vana med att en match för särskilt stor 
uppmärksamhet så när detta väl händer går de flesta bandyintresserade på just den ”stora 
matchen”.99  

5.6 Arenors utveckling och betydelse 
I en värld som allt mer präglas av en konkurrens mellan världens städer så har vi sett en 
ökning av stora och inte sällan spektakulära anläggningar, till exempel en hög byggnad 
eller en idrottsarena. Dessa gigantiska idrottsarenor fungerar ofta som temaparker, nästan 
som ett nöjesfält fast med idrotten i fokus (förvisso inte alltid i fokus), med restauranger, 
affärer, barer, lekområden och så vidare för att på så sätt locka så mångfacetterad publik 
som möjligt och därigenom tjäna mer pengar.100 Färjestad har som tidigare nämnt 
investerat närmare 120 miljoner i sin nya arena Löfbergs Lila Arena.101 Detta är ett sätt 
för laget att sätta Karlstad på kartan och att dra till sig publik som vanligtvis kanske inte 
skulle gå på matcherna.  
 
Lennart Kroon nämner skillnaden mellan Löfbergs Lila Arena och Tingvalla isstadion; på 
Färjestads matcher anordnas det företagsbjudningar där närliggande företag bjuder 
utomstående gäster på besök. Jag har svårt att se att så många företag bjuder med sina 
gäster till en bandymatch, detta främst på grund av komforten på arenan.102 I en artikel i 
svenskidrottsforskning nummer tre 2005 nämns det att idrottsarenor mer och mer 
utvecklas till allaktivitetsarenor är något som vi tror i längden kan komma att vara 
positivt för idrottens utveckling då publik som annars inte hade besökt evenemanget nu 
kommer dit och idrottsintresset breddas, vilket förhoppningsvis kommer att gagna både 
topp- och breddidrotten. I längden så tror vi dock att rådande arenautveckling kan bli 
något helt annat än planerat. Det finns en risk i att idrotten kommersialiseras för mycket 
då idrottens själ riskerar att dö.103 Lennart Kron nämner att publiken på Boltics matcher 
består av antingen äldre män eller ungdomar. Detta tror han beror på att vanliga 
”svensson” inte vill gå på en match och frysa i över två timmar utan istället letar sig till 
en arena med mycket hög komfort och standard där inte själva idrotten behöver stå i 
centrum.104

                                                 
98 Acosta, H, 2002, Sid. 102ff 
99 Enkätundersökning 2006-03-11 & 2006-03-29 
100 Svensk idrottsforskning nr 3 -2005 Sid. 75ff 
101 http://www.lofbergslilaarena.se 2006-05-05 
102 Intervju med Lennart Kron 2006-04-27 
103 Svensk idrottsforskning nr 3 -2005 Sid. 75ff 
104 Intervju med Lennart Kron 2006-04-27 
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6 Resultat – svar på frågor 
De resultat vi har kommit fram till har om möjligt förändrat vår bild över en idrottsarenas 
betydelse för idrottslagets verksamhet. Syftet med vår uppsats var att få fram vad arenans 
egentliga betydelse är för ett idrottslag. Arenorna i dagens samhälle har gått ifrån att vara 
en ren och skär åskådarplats till att bli mer likt ett upplevelseparadis där publiken kan 
”smita iväg från verkligheten en stund”. Detta la vi märke till med Färjestads nya arena 
som har allt ifrån bar, bastu till olika företagsbås som olika företag kan hyra in sig på. I 
vår enkätundersökning lade vi märke till en riktigt stor skillnad i publiken på bandy 
(gammaldags arena) och ishockeypubliken (nymodig arena). Publiken på bandyn var mer 
väderberoende och mer där av lagets anledning, samtidigt som ishockeypubliken var på 
plats främst av andra anledningar så som kamrater som drog med dem dit och att träffa 
folk. Det var till och med så att en respondent svarade Det är en gemenskap som inte går 
att sätta tänderna på, när den fick lägga in en egen kommentar i slutet. När vi samtidigt 
frågade hur lagets spel påverkade de idrottsliga besluten fick vi fram att det faktiskt var 
bandypubliken som svarade att det påverkade mycket samtidigt som ishockeypubliken 
inte hade samma motivation att det var viktigt att det gick bra. Detta anser vi dels beror 
på att de som väl letar sig till bandyn är eldsjälar som verkligen brinner för idrotten och 
det kanske behövs med tanke på hur deras arena är utformad. Ishockeypubliken däremot 
slipper oroa sig för dåligt väder och har en hög komfort på arenan som gör att folk går dit 
inte med det primära syftet att gå på hockey utan snarare att ”träffa folk”. 
 
En av frågorna vi hade i vår frågeställning handlade om just detta. Frågan var Vad anser 
publiken är viktigast, att laget går bra eller att arenan är bekväm? På denna fråga anser vi 
att det är delade meningar, bandypubliken som är där främst för sporten (det är givetvis 
många som går på ishockey endast på grund av sporten med) anser att lagets spel är det 
primära medan ishockeypubliken anser att arenans komfort är mycket viktig. Är det en 
trendförändring vi ser i dagens samhälle med arenorna som en sorts samhällsspegel? Det 
verkar som att de som går på idrott mer och mer kräver att det ska vara ett helhetspaket 
när de väl rör sig iväg till idrottsevenemang. Lennart Kron anser att anledningen till att 
publiken ser ut som den gör beror nog främst på arenans utformning och komfort, 
”Svensson” är mer bekväma och efterfrågar en service som inte finns på Boltics 
hemmaarena Tingvalla. Om Boltic skulle ha en ny fräsch innearena som den som finns i 
Edsbyn, så skulle bandypubliken i Karlstad öka. Bland ishockeypubliken så kan man se 
en större mix av publik; kvinnor, män, gamla och unga och så vidare. Detta är främst på 
grund av den stora komforten de kan erbjuda.  
 
På frågan för vad som drar publiken till idrottarenorna så ser vi en skillnad på 
bandypubliken och ishockeypubliken. De svar vi fick ut av enkätundersökningen var att 
ishockeypubliken var där på grund av tre olika saker intresse, spänning och kamrater. 
Bandypubliken däremot var enhällig och nästan samtliga svarade att de var där på grund 
av ett genuint intresse. Detta visar på att det är mer eller mindre endast de som har ett 
genuint intresse som klarar av att leta sig till bandyarenorna samtidigt som ishockeyn 
med hjälp av sin höga komfort på arenan drar nytta av detta och får dit olika företag som 
bjuder sina gäster på ishockey.  
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En av de största skillnaderna mellan de olika formerna av publik på Färjestads och 
Boltics matcher är bland annat antalet kvinnor i publiken. Färjestad har en mångfald i sin 
publik medan Boltic har en publik bestående mestadels av män antingen i tonåren eller 
män upp emot pensionsåldern. Även på publikens attityd går det att märka skillnader 
Lennart Kron påpekar att bandypubliken har en yngre klack som är betydligt fulare i 
munnen än hockeypubliken. Färjestad har även de sina fans som skriker fula saker men 
majoriteten av Färjestads fans håller sig till trevliga ramsor för att stötta det egna laget. I 
Hellspongs artikel Att tämja massorna skrivs det att publiken inte endast skriker för att 
heja på det egna laget utan även för att visa motståndarnas klack att de existerar. Det 
nämns även att supportrarna numera försöker psyka ut motståndarlagets supportrar, 
genom olika skrytsamma och retsamma ramsor. 
 
Skillnaderna mellan idrottspublik och annan publik är påtaglig. Vid en jämförelse gjord 
mellan idrottspublik och teaterpublik kom Hellspong fram till många skillnader. Bland 
annat publikens sätt att agera i evenemanget. En idrottspublik engagerar sig på ett annat 
sätt i skådespelet som föregår på planen och agerar ofta som den 12e spelaren till 
hemmalagets fördel. En teaterpublik sitter ofta tysta i sina stolar och ger (oftast) inga 
spontana utrop till skådespelarna utan applåderar vid olika pauser. En idrottspublik 
konverserar ofta med dem som står bredvid, samtalar om hur matchen går och får 
därigenom möjligheten att utbyta erfarenheter. Teaterpubliken däremot sitter oftast tysta 
och vill inte störa skådespelet som föregår på scen och möjligheten till spontana samtal 
med obekanta är i stort sett obefintlig. Det går att sammanlänka teater- och 
bandypubliken då bandypubliken är relativt tystlåten. Ishockeypubliken däremot 
involveras i evenemanget mer i form av ”vågen” och ett livligare engagemang. 
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7 Avslutning 
I denna del kommer vi att försöka avrunda uppsatsen, dels genom egna kommentarer, 
dels ge våra förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Slutsats och egna kommentarer 
Genom resans gång har vårt slutmål förändrats flera gånger. Detta berodde främst på att 
vi fick mer kännedom om det problem vi ville undersöka och därigenom kunde vi 
avgränsa oss till en mer koncentrerad form av undersökning.  
 
Enligt vår mening är arenor ett mycket viktigt fenomen där publiken får leva ut sitt hela 
känslospektrum, hat, kärlek, sorg, glädje med mera. Vikten av detta kan inte nog betonas, 
då den mänskliga interaktionen blir mer och mer sällsynt och folk tenderar att mer och 
mer hålla sig ”på sin kant” och hålla inne sina känslor. Att dom väl håller inne på sina 
känslor kan påverka både dem själva och även dess omgivning i form av våldsbrott och 
andra otrevligheter. Därmed inte sagt att de känslostormar som idrottspubliken upplever 
på arenan alltid leder till ett emotionell tillfredställelse, utan istället kan dessa känslor 
fungera som en katalysator och uppvigla till idrottens allra sämsta sida, läktarvåldet.  
 
Idrotten går, som vi konstaterat, mot en utveckling där arenor mer och mer fungerar som 
ett slags nöjeslokal där idrotten fungerar som en bland många aktiviteter och 
bekvämligheten spelar i en helt annan division om vi jämför med den tid då ishockey 
spelades utomhus i minusgrader. När bekvämligheten ökar så ökar kanske också 
mångfalden i publiken, detta märktes tydligt under våra empiriska undersökningar, där 
bandypubliken utgjordes av en mycket mer heterogen publik än vad vi stötte på under 
hockeymatcherna. Nya bekväma arenor kan alltså ses som ett sätt att locka in nya former 
av publik. 
 
Arenor har under senare år gått mer och mer mot en utveckling där fokus snarare sätts 
mer på bekvämligheter och dylikt medan idrotten hamnar mer i periferin. Detta på grund 
av att publiken sägs efterfråga detta, men frågan är vilken påverkan det har på idrotten? 
Förvisso kommer publiken att ha det bekvämare och samtidigt vara större till antalet 
besökare. Men frågan är om det är positivt eller negativt för idrotten i sig, blir det 
verkligen bättre att ha en större och ointresserad och opersonlig publik jämfört med en 
mindre och engagerad som verkligen brinner för klubben och idrotten. Exempelvis så har 
det rått en debatt inom ishockey i allmänhet och Djurgården i synnerhet, angående att det 
är för mycket ”slipsnissar” och för lite riktiga fans på dessa matcher. I och för sig 
kommer publiken till matcherna men frågan är om det är ”rätt” publik. Klubbarna klarar 
sig inte ekonomiskt utan sina sponsorer men den absolut viktigaste delen för en 
idrottsklubb är dess supportrar som troget stödjer sitt lag i vått och torrt. Om den enda 
publiken som kommer till evenemanget är en i stort sett ointresserad massa som sätter 
fokus på ölen som serveras och bastun i logen frågar vi oss om inte idrotten håller på att 
ta död på sig själv? Vad händer om tio år när trenderna förändras och det inte är lika 
häftigt och flott att gå på hockey längre, om dom riktiga supportrarna är bortskrämda på 
grund av dyra priser och ett ”onödigt” fokus på allt runt idrotten. Detta är möjligtvis en 
väldigt dyster framtidstro, men dessvärre kan den ivriga arenapolitiken som ser nya 
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moderna arenor som ett krav för idrottens överlevnad i själva verket vara den sista 
dolkstöten i idrottens ryggrad.  

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Vi känner att efter vår forskning på detta ämne, har det dykt upp många saker som vi 
skulle vara intresserade av att få reda på, och kanske till och med själva forska på vid ett 
senare skede. Det som ligger oss varmast om hjärtat är givetvis om hur publiken drar sig 
till de olika lagen, men även vad det finns för likheter mellan teaterpubliken ”förr i tiden” 
och dagens rockkonsertpublik.  

7.3 Källkritik 
Den kritik vi har till våra källor är följande; i korta drag kan det sägas att vi är nöjda med 
de källor vi har använt oss av, visserligen kunde vi ha använt oss av flera olika men vi 
anser att de vi har använt oss av har relevans för att arbetet skall bli bra och vi har inget 
att anmärka på deras tillförlitlighet. De två källor vi har använt oss mest av är Hellspongs 
Att tämja massorna och Bales Sportsgeography. Dessa två utgör i stort en mycket stor del 
av arbetet och vi anser att de har givit oss mycket kött på benen. Det är givetvis inte bra 
att förlita sig för mycket på dessa två källor och det kunde ha tagits med fler källor som 
skrev om liknande saker. Dessvärre så är denna del av kulturgeografin mycket begränsad 
och relativt lite är skrivet inom området.  
 
Det vi kan vara kritiska emot i Hellspongs artikel är det faktum att den var skriven för en 
bra tid sedan och möjligtvis skulle det behövas en uppfräschning inom vissa delar. Detta 
kan bland annat vara hur folkets syn på teatern är nu då den möjligtvis kan ha förändrats 
men även idrottspubliken som numer är ”vana” med fullt utrustade arenor som lockar en 
annan typ av publik än den som tidigare drog sig till idrotten.  
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8 Sammanfattning 
Idrottsarenan är inte bara ett rum för passion, lidande och glädje utan dessutom ett starkt 
geografiskt avgränsat rum med tydliga linjer och avgränsningar. Avgränsningarna kan ha 
olika syften som bland annat uppdelning mellan olika kulturer så som olika 
supporterklubbar, spelare och publik. Det finns också tydliga preciseringar på själva 
spelfältets utformning. En idrottsarena är ett forum där olika kulturer möts och det kan 
skådas såväl kulturella likheter som olikheter med det vanliga samhället utanför arenans 
hägn. 
 
Genom att staden innehar en idrottsarena så ökar också chanserna att få arrangera 
nationella eller internationella idrottsevenemang vilket i slutändan kan innebära ett 
ekonomiskt uppsving för staden i form av mer turister, fler arbetstillfällen etc. I många 
fall så sker dessa gigantiska arenors framväxt på bekostnad av de mindre arenorna vilket 
kan påverka breddidrotten på ett negativt sätt.  
 
I uppsatsen har gjorts en jämförelse mellan idrottspubliken och teaterpubliken och 
studerat vad det finns för skillnader och likheter dessa två emellan. Idrottspubliken har en 
gemytlig ”vänskaplig” stämning medan teaterpubliken sitter tysta i sin stol och oftast inte 
konfererar med varandra om det skådespel som spelas upp på scenen. 
 
Hur kan egentligen en arena påverka en publik på många olika sätt? Detta har undersökts 
genom både litteraturstudier (sekundärdata) och egna empiriska undersökningar 
(primärdata). Den empiriska undersökningen har fokuserats på arenorna till två av 
Karlstads mest klassiska och mest meriterade idrottslag; BolticGöta (bandy- Tingvalla) 
och Färjestads BK (ishockey- Löfbergs Lila Arena). Under enkätundersökningarna 
undersöktes vad som drog publiken till de respektive arenorna samt vilka skillnader som 
fanns mellan de olika formerna av publik. Litteraturstudierna å sin sida fokuserade främst 
på arenans utformning samt de geografiska rörelsemönster som människan antar.  
 
De resultat som kom fram var bland annat att bandypubliken går på bandy främst av 
anledningen att kolla på bandy. Ishockeypubliken är där av många olika anledningar som 
exempelvis kamrattryck och att de inte hade något annat för sig vid tillfället. 
 
Dagens arenor har fått en helt ny betydelse för många av idrottslagen och arenafrågan är 
ett av de mest debatterade ämnena inom idrotten. Debatten går livlig om att arenor 
behöver förnyas och moderniseras, för att idrotten skall överleva och fortsätta locka 
publik. Men hur är det egentligen, är det de verkliga entusiasterna som lockas till arenor 
som snarare är nöjesarenor med idrott som en av många ”happenings” eller skräms de 
sanna entusiasterna bort av en publik som snubblar in på arenan i jakt på en ny lyckokick 
utan att bry sig om vad som egentligen sker på planen. Vilken sorts publik är egentligen 
den bästa sett utifrån klubbens ekonomi och idrottens överlevnad och utveckling? Detta 
är en viktig fråga för arenachefer att ta i beaktning.  
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Tingvalla isstadion 2006-03-11  
Löfbergs lila arena 2006-03-29 
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Bilaga 1: Enkätundersökning  
Ålder: ………………………… 
Kön: …………………………..  
1. Nuvarande evenemang: 
Bandy  Hockey 
 
 
2.Hur ofta besöker du just denna idrott per år?   
0-1 2-3 4-5 5-6 7-8 9+ 
 
 
3. Vad får dig att besöka just denna idrott? 
Intresse   Spänning Kamrater Hade inget annat för mig Övrigt 
 
 
4. Vilket av följande evenemang anser ni betyder ”mest” för utomståendes bild av Karlstad? Rangordna 
1-5 där 5 är den viktigaste. 
Boltic Carlstad U Färjestad Travet      Qbik  
 
 
5. Hur påverkar lagets spel dina idrottsliga besök? 
Inget  Lite Mycket 
 
 
6. Utövar/ har du utövat någon av följande idrotter? 
Bandy  Hockey 
 
 
7. Vilken idrott anser du är roligast att besöka? Rangordna 1-5 där 5 är den roligaste 
Bandy Fotboll Dam Fotboll Herr Hockey  Trav 
 
 
8. Om Boltic och Färjestad spelar match samtidigt, vad skulle i så fall avgöra vart du går? 
Väder Komfort Pris Matchens betydelse Sällskapet Övrigt 
 
 
Ifall övrigt:……………………………………………………………………………………………… 
 
9. Vart skulle du i så fall gå? 
Boltic Färjestad 
 
 
10. Hur viktigt är följande för att du ska besöka arenan, Rangordna 1-5 där 5 är den viktigaste 
Bekvämlighet  Närhet  Medialt utrymme  Kompistryck  Kostnader 
 
 
11. Övriga kommentarer: …………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
Tack för hjälpen Mvh Jonas & Rickard 
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